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مجلس قسم نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات  جتماعامحضر 
 المضرب

 م۲۰۲۰م/۲۰۱۹ العام الجامعي )۱( رقم الجلسة
 ظھراً  ۰۱٫۰۰ نھایة االجتماعتوقیت   ظھراً  ۱۱٫۰۰ االجتماع توقیت بدأ م۰۱/۱۰/۲۰۱۹ التاریخ 

 نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضربمكتب رئیس مجلس قسم  االجتماعمكان 
 :الحضورـ 

.. تم عقد الجلسة  عشر ظھراً  حادیةالالساعة في تمام  م۰۱/۱۰/۲۰۱۹الموافق  ثالثاءالیوم أنھ في 
ف(رئیس مجلس ءواألس���تاذ الدكتور/ طارق محمد عبدالربرئاس���ة  م۱۹/۲۰۲۰للعام الجامعي  )۱(رقم 

 :منوبحضور كل ، القسم)
 الوظیفة االســــم م

ً  محمد جمال الدين حمادە / )متف�غ(أ.د   .۱  عضوا
ً  أ.د/ محمد طلعت أبو المعا�ي   .۲  عضوا
ً  .د(متف�غ)/ ك��م مراد محمد إسماع�ل مرادأ   .۳  عضوا
ً  أ.د/عادل رمضان بخ�ت  .٤  عضوا
ي أد�ب بقطر  .٥ ً  أ.د/ جوز�ف نا�ب  عضوا
ً  إبراه�مأ.م.د/ أ�رم كامل   .٦  عضوا
ً  ندا محفوظ عبد العظ�م كابوە/ أ.م.د   .۷  عضوا
ي سع�د عبدالباري  .۸

ً  أ.م.د/ أ�من مر�ض  عضوا
 مجلس القسمأمین سر (عضو) و محمد الخف�ف حش�ماء عبد الفتا الم.د/ أ.   .۹

ً  م.د/ محمود محمد رفعت تر�ي   .۱۰  عضوا
ً  محمد فاروق ج�ب هاشمم.د/   .۱۱  عضوا
�ف محمد عبد المنع  .۱۲ ً  يو�س مم.د/ �ش  عضوا
ً  م.د/ محمد صالح أبو ��ــــع  .۱۳  عضوا
ً  م.د ه�ام العشماوي  .۱٤  عضوا

  :س القسم كل منلعتذر عن حضور مجأ
ي  / )متف�غ(أ.د -١

  محمود حسن محمود الحو�ض
 أ.م.د/ طارق محمد خل�ل الجمال --٢
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  االفتتاح:ـ 
  )،الرحمن الرحیمبس��م هللا (الجلس��ة بذكر . فءوطارق محمد عبد الرالس��ید األس��تاذ الدكتور/ افتتح 

ثم  .نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضربوالترحیب بالسادة أعضاء مجلس قسم 
 ناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.انتقل سیادتھ لعرض ومُ 

 

 ـ أوالً: الُمصادقات:
 التصدیق على محضر الجلسة السابقة. - ۱

 الموضوعات بالمجلس السابق.تم التصدیق على  القرار
ً ـ   والطالب التعلیمشئون  :ثانیا

الطلب المقدم من ش���عبة العاب المض���رب بش���أن فتح تخص���ص كرة الس���رعة لطالب وطالبات  -۱
مفتوحة للطالب من القس���م النظرا لوجود التخص���ص في مقررات  الفرقة الثالثة (الئحة جدیدة)

 م.۲۰۱۷المعتمدة من لجنة القطاع عام  خالل الئحة الكلیة
مع تكلیف س������عادة رئیس القس������م بأعداد خطاب الي س������عادة عمید الكلیة الموافقة على الطلب  القرار

 لتوضیح أسباب الطلب
الطلب المقدم من ش���عبة العاب المض���رب بش���أن التبرع بجھازین تعلیمین لمقرر كرة الس���رعة  -۲

 . ةالموجود بالالئح
ورفع االمر لمجلس الكلیة التخاذ اإلجراءات  مع تقدیم الشكر للشعبة  قبول التبرع الموافقة علي القرار

 الالزمة
شأن التبرع بجھاز تعلیمي لمقرر  -۳ سطي ب الطلب المقدم من ورثة المرحوم أ.د عصام الدین الدیا

 . ةكرة السرعة الموجود بالالئح
عص���ام الدین الدیاس���طي الموافقة على قبول التبرع مع تقدیم جزیل الش���كر لورثة المرحوم أ.د  القرار

 ورفع االمر لمجلس الكلیة التخاذ اإلجراءات الالزمة
 اعتماد توزیع الجداول الدراسیة المقترحة من رؤساء الشعب -٤

 الموافقة على الجداول الدراسیة المرفوعة من الشعب واعتمادھا بالقسم القرار
 شئون الدراسات العلیا والبحوث:ثالثا :

بش��أن االعتذار عن االش��راف على رس��الة الدكتوراة عن  مأ.د محمد عبد المنع المقدم منالطلب  - ۱
تأثیر برنامج مقترح باستخدام اإلنفوحرافیك ( بحثھعنوان و والء أمین عبد الستار عالمالباحث 

) لظروف س���فره والمعتمدة في على مس���توى أداء بعض المھارات األس���اس���یة لبراعم كرة القدم
مجلس م وفي ۱٦/۲/۲۰۱۹لجنة الدراس�ات العلیا بتاریخ وفي  ٥/۲/۲۰۱۹تاریخمجلس القس�م ب
 م۱۹/۲/۲۰۱۹الكلیة بتاریخ 
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.لظروف سفره وقصر االشراف علي سعادة  أ.م.د محمد عبدالمنعمالموافقة علي قبول اعتذار  القرار
 أ.د محمود الحوفي .

 الواحدة ظھراً.في تمام الساعة  مجلس القسم اجتماع اختتمو
  المجلس سر أمین

 رئیس مجلس القسم 

    محمد الخفیف حأ.م.د/ الشیماء عبد الفتا
 أ.د/ طارق محمد عبد الرؤوف 

 

 :العالقات الثقافیة: رابعا 
 الُمخاطبات الواردة من قسم العالقات الثقافیة بالكلیة.بشأن االطالع على  - ۱

 تم االطالع وأحیط المجلس علماً. القرار

 خامسا : شئون أعضاء ھیئة التدریس
 مدرس مساعدتعیین  - ۱

نظریات وتطبیقات الریاض��ات  مبقس��ـ�������� المعید حمود جابر عبدالعزیز زھو مالطلب المقدم من 
لترقیة سیادتھ الي  یة التربیة الریاضیة جامعة مدینة السادات لكب الجماعیة وریاضات المضرب

 ۱۹۰٦رقم  رئیس الجامعة بمنحھ درجة الماجس���تیر يبقرار معال ممدعووظیفة مدرس مس���اعد 
 م۲۸/۹/۲۰۱۹بتاریخ 

سـ�������وظیفة مدرس مساعد ب زھو حمود جابر عبدالعزیز مالمعید  یني تعیلالموافقة ع القرار  مبذات الق
 الالزمة اإلجراءاتتخاذ الیة لس الكلمج الي رفع االمریة والجامعة مع لوالك

 : موضوعات عامة : سادسا
 م .۲۰۱۹/۲۰۲۰أمین سر مجلس القسم  خالل العام الدراسي  اختیار - ۱

سم خالل العام   محمد الخف�ف حشـــ�ماء عبد الفتا الم.د/ أ.  أختیار الموافقة على  القرار سر مجلس الق أمین 
 م .۲۰۱۹/۲۰۲۰الدراسي 


