
 كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات

 

 

 

 

 

 

 

 قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب
 

  Page 1/4   
ــــــــــــــــــــــــــ  

  04/12/2018 

 
 SQ0000000F101206 نموذج رقم

 27/09/2016( 0/1) اإلصدار

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt 

Tel, Fax: 048 - 2610373 / 2603217 

College site: www.usc.edu.eg 

 - محافظةةةة المنوفيةةةة -مدينةةةة السةةةادات  -المنطقةةةة الرابعةةةة 
 مصر

 (048) 2610373 /2603217تليفون وفاكس: 

 www.usc.edu.egموقع الكلية: 

 

 مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب جتماعامحضر 

 م2019م/2018 العام الجامعي (5) رقم الجلسة

 ظهرا   01.00 نهاية االجتماعتوقيت   ظهرا   12.00 االجتماع توقيت بدأ م01/12/2018 التاريخ 

 مضربات الجماعية ورياضات النظريات وتطبيقات الرياضمكتب رئيس مجلس قسم  االجتماعمكان 

 :الحضورـ 

.. تةةم عقةةد  الثانيةةة ع ةةر ظهةةرا  فةةي تمةةام السةةاعة  م01/01/2019الموافةة   الثالثةةا أنةةف فةةي يةةوم 
األستتتاا اكتتد/توا/  تتاا  مدمتتد فبتتداكا و   برئاسةةة  م18/2019للعةةام الجةةامعي  (5)الجلسةةة رقةةم 

 :وبحضور كل من، )ائيس مجلس اكقسم(

 الوظيفة االســــم م

 مجلس القسمرئيس )عضو( و عبد الر وفطارق محمد  /أ.د 1

 عضوا   محمد جمال الدين حماده /(متفرغ)أ.د  2

 عضوا   /ايم مااد مدمد إسمافيل مااد /(متفرغ)أ.د 3

 عضوا   أ.د/ محمد طلعت أبو المعاطي 4

 عضوا   عادل رمضان بخيت/أ.د 6

 عضوا   جوزيف ناجي أديب بقطر /أ.د 7

 عضوا   طارق محمد خليل الجمال /أ.م.د 8

 عضوا   محمود معبد المنعمحمد  /أ.م.د 9

 عضوا   إبراهيمأكرم كامل  /أ.م.د 10

 مجلس القسمأمين سر )عضو( و ندا محفوظ عبد العظيم كابوه/أ.م.د 11

 عضوا   خالد عبد الفتاح البطاوي/أ.م.د 12

 عضوا   يونس المنعممحمد عبد ريف  /م.د 13

 عضوا   سعيد عبدالباري مرضين يمأم.د/  14

 عضوا   الخفيف عبدالفتاح محمد م.د/  يما  16

 عضوا   جبر ها م م.د/ محمد فاروق 17

  :وتغيب بعذر عن حضور مجمس القسم كل من
 محمود حسن محمود الحوفي /(متفرغ)أ.د  -1
 تركي محمد رفعت م.د/ محمود -2
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  االفتتاح:ـ 

  (،بسم هللا الةرحمن الةرحيم)الجلسة بذكر . فبد اكاءو  اا  مدمد اكسيد األستاا اكد/توا/ افتتح 
ثةم  .نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربوالترحيب بالسادة أعضا  مجلس قسم 

 بجدول األعمال.ناق ة الموضوعات الواردة انتقل سيادتف لعرض وم  

 ـ أوالً: اكُمصادقات:
 السابقة.التصدي  على محضر الجلسة  - 1

القرا
 ر

 تم التصدي  على الموضوعات بالمجلس الساب .

 : ئون التعليم والطالب: ثانيا  ـ 
قررات مرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  - 1   م.18/2019ت كيل لجان الم صححين لم 

القرا
 ر

قررات مرحلة البكالوريوس للفصل الدرا م من 18/2019سي األول للعام الجامعي ت كيل لجان الم صححين لم 
 -س، وهي كالتالي :السادة أعضا  هيئة التدري

اكفا   اكالئدة
 اكدااسية

 اكعضو اكاابع اكعضو اكثاكث اكعضو اكثاني اكعضو االول اكتخصص

دة
دي
ج
ة 
د
الئ

 
اكفاقة  

االوكي 
 بنين
486 
  اكب

 د شيماء اكخفي  وه/ابأ م د ندي  امضانأ د فادل  أ د  اا  فبد اكاءو  /اة سلة

 أ د مدمد  لعت أ د /ايم مااد تا/يد  مدمود  اكدوفىأ د مدمود  /اة قدم

 أ د مدمد  لعت فااو د  مدمد  أ م د  اا  اكجمال د شيماء اكخفي  اكعاب صغياة

اكفاقة 
االوكي 
 بنات
199 
  اكبة
 

 تا/يد  مدمود  خفي د شيماء اك أ م د مدمد فبد اكمنعم أ د  اا  فبد اكاءو  /اة سلة

 أ د /ايم مااد أ د جمال دمادة تا/يد  مدمود  اكدوفىأ د مدمود  /اة قدم

 اكعاب صغياة
 أ د مدمد  لعت د هيام اكعشماوي اكدوفىأ د مدمود  تا/يد  مدمود 

اكفاقة 
اكثانية 
 بنين
458 
  اكب

 أ د مدمد  لعت ممنعفبد اكد شاي   أ م د ايمن ماضي أ م د خاكد اكب اوي /اة   ائاة

 د هيام اكعشماوي د مدمد ابو سايع مفبد اكمنعد شاي   أ د /ايم مااد /اة يد

 أ د  اا  فبد اكاءو  فااو د  مدمد  أ م د  اا  اكجمال أ د جوزي  ناجي تنس  اوكة

 أ د جمال دمادة فااو د  مدمد  أ م د  اا  اكجمال أ د جوزي  ناجي هو/ي

اكفاقة 
نية اكثا

 بنات
163 

 د مدمد ابو سايع أ د جمال دمادة أ م د ايمن ماضي أ م د خاكد اكب اوي /اة   ائاة

 د هيام اكعشماوي د مدمد ابو سايع د شاي  فبداكمنعم أ م د ا/ام /امل /اة يد

 أ م د ا/ام /امل اكدوفىأ د مدمود  أ د مدمد  لعت أ د جوزي  ناجي  اوكةتنس 

 فااو د  مدمد  أ د جوزي  ناجي لا  اكجماأ م د  ا هو/ي
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 تا/يد  مدمود 
 

 

مة
دي
 ق
دة
الئ

 

اكفاقة 
 اكثانية بنين
82 

 د هيام اكعشماوي د مدمد ابو سايع أ م د ا/ام /امل أ د /ايم مااد /اة يد

 /ابوهأ م د ندي  أ م د مدمد فبد اكمنعم أ م د ايمن ماضي أ م د خاكد اكب اوي  ائاة/اة 

 اكفاقة
ية اكثان
 بنات
42 

 د مدمد ابو سايع د شاي  فبداكمنعم أ د جمال دمادة أ م د ا/ام /امل /اة يد

 /اة  ائاة
 امضانأ د فادل  أ د  اا  فبد اكاءو  أ م د ايمن ماضي أ م د خاكد اكب اوي

اكفاقة 
اكثاكثة 

 163بنات
 /اة  سلة

 امضانأ د فادل  د شيماء اكخفي  /ابوهأ م د ندي 

 فبد اكمنعم مدمد أ م د

اكفاقة 
اكاابعة 
 بنات
116 
  اكبة

 أ م د مدمد فبد اكمنعم امضانأ د فادل  /ابوهأ م د ندي  د شيماء اكخفي  /اة  سلة

ت
فا
خل
كت
ا

 

اكفاقة 
 االوكي

  د هيام اكعشماوي اكدوفىأ د مدمود  تا/يد  مدمود   الب2قدم /اة 

 /ابوهأ م د ندي  امضانأ د فادل  فبد اكاءو اا  أ د   أ م د مدمد فبد اكمنعم  الب2/اة سلة 

  أ د جمال دمادة أ د /ايم مااد أ م د ا/ام /امل  الب2/اة يد 

  فااو د  مدمد  أ م د ايمن ماضي أ م د خاكد اكب اوي  الب2/اة  ائاة 

اكعاب تمهيدية 
   مفبد اكمنعد شاي   أ د جوزي  ناجي أ م د  اا  اكجمال  الب2ومضاب 

 :  ئون الدراسات العليا والبحوث:ثالثا  ـ 

قررات مرحلة الدراسات العليا للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  - 1  م. 18/2019ت كيل لجان الم صححين لم 

القرا
 ر

قررات مرحلة الدراسات العليا للفصل الدراسي األول للعةام الجةامعي  م 18/2019ت كيل لجان الم صححين لم 
 -من السادة أعضا  هيئة التدريس، وهي كالتالي :

 اكعضو اكاابع اكعضو اكثاكث اكعضو اكثاني اكتخصص اكتخصص اكامز اكالئدة

يا
ست
ج
ما
 اك
لة
د
ما

 

 قراءات فى 601

تدريب الناشئين 

 رياضة فى 

 أ.م.د محمد عبدالمنعم أ.د عادل رمضان  أ.د محمود الحوفي () كرة القدم

 أ.م.د محمد عبدالمنعم أ.د عادل رمضان أ.م.د محمد عبدالمنعم )كرة السلة(

 أ.م.د خالد بطاوي  أ.د كريم مراد أ.م.د أكرم كامل كرة اليد

 أ.د كريم مراد ي أ.م.د خالد بطاو  ايمن مرضيأ.م.د  الكرة الطائرة

 أ.د محمود الحوفي أ.د محمد طلعت أ.د جوزيف ناجي العاب المضرب 628

602 
التحليل الفني 

للمنافسات في 

 رياضة 

 أ.م.د أكرم كامل أ.د طارق عبدالرءوف أ.د جمال حمادة كرة اليد

 أ.م.د ايمن مرضي عبدالرءوفأ.د طارق  أ.م.د خالد بطاوي  كرة الطائرة

 أ.د طارق عبدالرءوف أ.م.د ندا كابوه أ.د محمود الحوفي القدم كرة
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 أ.م.د ندا كابوه أ.د عادل رمضان أ.م.د محمد عبدالمنعم كرة السلة

 أ.د محمد طلعت أ.د جوزيف ناجي أ.م.د طارق الجمال العاب المضرب 629

تكنولوجيا تعليم  605

وتدريب رياضة 

 التخصص

 أ.م.د أكرم كامل أ.د طارق عبدالرءوف أ.م.د ندا كابوه السلة

 أ.م.د خالد بطاوي  أ.م.د أكرم كامل أ.د طارق عبدالرءوف كرة اليد

 أ.م.د خالد بطاوي  أ.د طارق عبدالرءوف أ.د محمود الحوفي كرة القدم

 أ.م.د أكرم كامل خالد بطاوي أ.م.د  أ.د طارق عبدالرءوف كرة الطائرة

 أ.م.د طارق الجمال أ.د جوزيف ناجي .د محمد طلعتأ العاب المضرب 632

اة
وا
/ت
كد
 ا
لة
د
ما

 

606 
تطبيقات فى 

برامج التدريب 

 بمجال 

 أ.م.د خالد بطاوي  أ.م.د أكرم كامل أ.د محمود الحوفي كرة القدم

701 

قراءات متقدمة 

في الميكانيكا 

 الحيوية

 أكرم كاملأ.د  أ.د طارق عبدالرءوف أ.د سعيد عبدالرشيد العاب المضرب

 أ.م.د خالد بطاوي  أ.د محمود الحوفي أ.د سعيد عبدالرشيد كرة القدم

702 

حلقات بحث في 

تخطيط الموسم 

 الرياضي لرياضة 

 أ.م.د أكرم كامل أ.م.د طارق الجمال أ.د محمود الحوفي كرة القدم

حلقات بحث في 

تخطيط الموسم 

 الرياضي لرياضة 

العاب 
 (1)المضرب

 ناجي أ.د جوزيف
أ.د طارق  

 عبدالرءوف
 أ.د محمد طلعت

706 
حلقات بحث في 

قيادة التدريب 

 والمنافسات 

لرياضة 

كرة  التخصص

 (1) القدم
 أ.م.د طارق الجمال أ.م.د أكرم كامل أ.د محمود الحوفي

 

. للبحث ماجستيربالموافقة علي منحف درجة ال أحمد محمود نبيل محرم  / للباحثب أن الطلب المقدم من  - 2
 " تاثيا بانامج تدايبي كت ويا بعض اكمهااات اكخاصة كدي ناشئات /اة اكقدم "-عنوان: تحت 

المقترحة من مجلس القسم والم كلة من السادة  لمناق ة والحكموتم إجرا  التعديالت المقترحة من لجنة ا
 -وهم: األستاذة )طبقا  للتخصص( 

 جامعة االس/نداية "مناقشا"           –قدم أستاا تدايب /اة اك هشام دمدون أ د/  -1

 أ  د/ مدمود اكدوفي -2
ب/لية بقسم نظايات وت بيقات اكاياضات اكجمافية واياضات اكمضاب أستاا /اة اكقدم 

 مشافا"“جامعة مدينة اكسادات  -اكتابية اكاياضية 

 أ م د/ مدمد فبداكمنعم -3
 اكجمافية واياضات اكمضاببقسم نظايات وت بيقات اكاياضات أستاا مسافد 

  مناقشا "“جامعة مدينة اكسادات  -ب/لية اكتابية اكاياضية 
 ح التخاا اإلجااءات اكالزمة ندو اكمن اكدااسات اكعليا لجنةاكموافقة فلى أن يافع ك اكقااا

القدم   لتسجيل رسالة ماجستير في برنامج كرة مدمد جاب هللا فاشوا مدمداكبادث/ الطلب المقدم من  - 3
  -بالقسم بعد أن تم عقد سمنار قسم وسمنار عام لف.  للبحث تحت عنوان: 
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اكمندمجة  تدسين بعض اكمهاااتوفاءة اكجهاز اكدهليزي تأثيا بانامج تدايبي كالتزان اكدا/ي فلي /" 

 "  كناشئ /اة اكقدم

إل راف المقترحة من مجلس القسم وتم إجرا  التعديالت المقترحة من قبل السادة األساتذة بالسمنار، ولجنة ا
 -والم كلة من السادة األستاذة )طبقا  للتخصص( وهم: 

 أ  د/ مدمود اكدوفي  -1
 أستاا /اة اكقدم بقسم نظايات وت بيقات اكاياضات اكجمافية واياضات

 جامعة مدينة اكسادات           -اكمضاب ب/لية اكتابية اكاياضية  

 لوم اكصدة اكاياضيةمداس بقسم ف د  سها أدمد -2
 

 الالزمة . الستكمال اإلجرا اتالموافقة ورفع االمر الي لجنة الدراسات العليا  اكقااا

 الواحدة ظهرا .في تمام الساعة  مجلس القسم اجتماع اختتمو

 رئيس مجلس القسم المجلس سر أمين

  

 عبد الر وفارق محمد أ.د/ ط كابوهعبدالعظيم أ.م.د/ ندا محفوظ 
 


