
 

 

 
 
 
 

   
 

   

 كلية/ التربية الرياضية

 مكتب رئيس مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب جتماعامحضر 

 2018 /2017 العام الجامعي 9 رقم الجلسة

 الحادية عشر صباح نهاية االجتماع  صباحاالعاشرة  بدء االجتماع 5/5/2018 التاريخ 

 مكتب رئيس مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب االجتماعمكان 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

ألستاذ برئاسة ا (9)عقدت الجلسة رقم  العاشرةتمام الساعة  فيم 2018 /5/5الموافق لسبت ا نه في يومإ

 كل من: القسم وبحضوررئيس  عبد الرؤوفالدكتور/ طارق محمد 

 الوظيفة االســــم م

 رئيس الجلسة طارق محمد عبد الرؤوف  أ.د /  (1

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

 عضوا   محمود حسن محمود الحوفي /متفرغأ.د   (3

 عضوا   أ.د / محمد طلعت أبو المعاطي  (4

 عضوا   عادل رمضانأ.د /  (5

 عضوا   أ.د / جوزيف ناجي أديب بقطر  (6

 عضوا   أ.م.د / طارق محمد خليل الجمال  (7

 عضوا   محمود معبد المنعأ.م.د / محمد   (8

 عضوا   إبراهيمأ.م.د / أكرم كامل   (9

 عضوا   ندي محفوظ عبد العظيم كابوه/أ.م.د  (10

 عضوا   العشماويهيام /دم. (11

 عضوا   ايمن مرضي م.د/ (12

 عضوا   محمود تركي م.د/  (13

 



 

 

 
 
 
 

   
 

   

 واعتذر عن الحضور كال من:

 خالد بطاويم.د/ أ. -1

 م.د/ محمد أبو سريع -2

" والترحيب بسم هللا الرحمن الرحيمالجلسة بذكر " طارق محمد عبد الرؤوفاألستاذ الدكتور/ افتتح السيد  االفتتاح:

ثم انتقل سيادته لعرض نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب، بالسادة أعضاء مجلس قسم 

 ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.

   أوال : المصـــادقات 

 التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 عات بالمجلس السابقوالموض علىالقرار: تم التصديق 

 ثانيا : موضوعات اإلحاطة

عرض الخطابات الواردة للقسم في حالة ورودها من العالقات الثقافية وشئون خدمة المجتمع وتنمية  2/1

البيئة وشئون أعضاء هيئة التدريس وشئون التعليم والطالب والدراسات العليا ومكتب/عميد الكلية 

األزمات والكوارث للعرض على أعضاء هيئة التدريس والهيئة  إدارة ووحدة  ITووحدة الجودة ووحدة

 .المعاونة لالطالع عليها

 تم العرض واحيط المجلس علما.القرار: 

 موضوعات خاصة بالقسم: ثالثا

بعنوان "رؤية مستقبلية  2018شعبة كرة السلة بشان عقد مؤتمر للقسم في أكتوبر الطلب المقدم من  3/1

 لكرة السلة بالجامعات المصرية "

 .عرض محاور المؤتمر في المجلس القادمأن يتم الموافقة على القرار: 

 تعاقدهل طلب إجازة األستاذ المساعد بالقسم بشأن خالد رمضان شاهينالطلب المقدم من السيد الدكتور/  3/2

، ومرفق طيه م2018/2019بالمملكة العربية السعودية للعام الجامعي القادم  للعمل بجامعة جازان

 .عقد متعاقد ةداشه

 الكلية إلتخاذ اإلجراءات الالزمة. لمجلسالموافقة ورفع األمر  القرار:

 

 



 

 

 
 
 
 

   
 

   

  وما يستجد من أعمال: رابعا

 تشكيل لجنة مناقشة ماجستير 5/1

تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة  على. بالموافقة محمود الحوفيأ.د/من بشأن الطلب المقدم 

تاثير  " -عنوان: . للبحث تحت أحمد محمود نبيل محرم في التربية الرياضية للباحث / ماجستيرال

 شئات كرة القدمبرنامج تدريبي لتطوير بعض المهارات الخاصة لدي نا

ً للتخصص(  وتقترح لجنة االشراف ان تكون لجنة المناقشة والحكم مكونة من السادة األستاذة )طبقا

 وهم: 

 "          "مناقشا االسكندريةجامعة  –تدريب كرة القدم أستاذ  هشام حمدون أ.د/  -1

 محمود الحوفي د/. أ -2
 بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب كرة القدم أستاذ 

 "مشرفا“جامعة مدينة السادات  -بكلية التربية الرياضية 

 محمد عبدالمنعمأ.م.د/  -3
 ورياضات المضرببقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية مساعد أستاذ 

 " مناقشا“ مدينة الساداتجامعة  -بكلية التربية الرياضية 
 
 يرفع لمجلس الدراسات العليا إلتخاذ اإلجراءات الالزمةالموافقة على أن  القرار:

 

 الواحدة ظهرا  اختتمت الجلسة في تمام الساعة 

 
 

 

 

 رئيس مجلس القسم

 

 

 

 

 

 أ.د/ طارق محمد عبد الرؤوف
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