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 مجلس قسم نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضرب جتماعامحضر 
 م2019م/2018 العام الجامعي )13( رقم الجلسة
 ظھراً  02.00 نھایة االجتماعتوقیت   ظھراً  12.00 االجتماع توقیت بدأ م03/09/2019 التاریخ 

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

.. ت�م عق�د الجلس�ة  عشر ظھ�راً  حادیةالالساعة في تمام  م03/09/2019الموافق  ثالثاءالیوم أنھ في 
ف(رئیس مجل�س ءواألستاذ الدكتور/ طارق محم�د عب�دالربرئاسة  م18/2019للعام الجامعي  )13(رقم 

 :منوبحضور كل ، القسم)
 الوظیفة االســــم م

ً  .د(متف�غ)/ ك��م مراد محمد إسماع�ل مرادأ   .1  عضوا
 مجلس القسمرئیس (عضو) و طارق محمد عبد الرءوف أ.د/   .2
ً  أ.د/عادل رمضان بخ�ت  .3  عضوا
ي أد�ب بقطر  .4 ً  أ.د/ جوز�ف نا�ب  عضوا
ً  إبراه�مأ.م.د/ أ�رم كامل   .5  عضوا
 مجلس القسمأمین سر (عضو) و كابوەندا محفوظ عبد العظ�م  / أ.م.د   .6
ي سع�د عبدالباري  .7

ً  أ.م.د/ أ�من مر�ض  عضوا
ً  محمد الخف�ف حعبد الفتا م.د/ ش�ماء   .8  عضوا
ً  م.د/ محمود محمد رفعت تر�ي   .9  عضوا

ً  محمد فاروق ج�ب هاشمم.د/   .10  عضوا
  :س القسم كل منلعتذر عن حضور مجأ

 أ.د/ محمد طلعت أبو المعا�ي  -1
ي  / )متف�غ(أ.د -2

  محمود حسن محمود الحو�ض
 أ.م.د/ طارق محمد خل�ل الجمال -3
 محمود معبد المنعأ.م.د/ محمد  -4
�ف محمد  -5  يو�س معبد المنعم.د/ �ش

  :س القسم كل منلوتغ�ب بدون عذر عن حضور مج
 محمد جمال الدين حمادە / )متف�غ(أ.د -1
 محمد صالح أبو ��ــــع -2
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  االفتتاح:ـ 
  )،بس�م هللا ال�رحمن ال�رحیم(الجلس�ة ب�ذكر . فءوطارق محمد عبد ال�رالسید األستاذ الدكتور/ افتتح 

ث�م  .نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعی�ة وریاض�ات المض�ربوالترحیب بالسادة أعضاء مجلس قسم 
 ناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.انتقل سیادتھ لعرض ومُ 

 الُمصادقات:ـ أوالً: 
 التصدیق على محضر الجلسة السابقة. - 1

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

ي الج��امع للع��ام األول الدراس��ي بالفص��ل الخاص��ة التدریس��یة األعب��اء وتوزی��ع الدراس��یةالخط��ة  -1
 التدریسم على السادة أعضاء ھیئة ۲۰۱۹/۲۰۲۰

 فور أعالنھ الدراسي الجدول الدراسیة للشعب طبقا للجدول بأعدادتكلیف رؤساء الشعب  القرار
 شئون الدراسات العلیا والبحوث:ثالثا :

منحھ�ا درج�ة الماجس�تیر ف�ي  بش�ان ناني أحمد رفعت إبراھیم مسعود لباحثة/ا الطلب المقدم من - 1
تأثیر اس�تخدام الس�بورة التفاعلی�ة عل�ي مس�توي التحص�یل (ھو التربیة الریاضیة وعنوان بحثھا 

 ) المعرفي لمنھاج كرة الید لطالبات المدرسة اإلعدادیة الثانویة الریاضیة
 من: االشرافوقد تكونت لجنة 

 ا. م. د / أكرم كامل إبراھیم.
 المنعم.د/ شریف محمد عبد 

 كما تكونت لجنة الحكم والمناقشة من
 أ. د / محمد جمال الدین حماده.

 ا. د / السید السید محمد.
 ا. م. د / أكرم كامل إبراھیم.

درج�ة الماجس�تیر ف�ي التربی�ة  ن�اني أحم�د رفع�ت إب�راھیم مس�عودلباحث�ة/ االموافقة على منح الباح�ث  القرار
 . الریاضیة علي ان یرفع الموضوع لشئون الدراسات العلیا بالكلیة التخاذ اإلجراءات الالزمة

ً ـ   :شئون أعضاء ھیئة التدریس: ثالثا

 مساعدتعیین أستاذ  - 1
نظری�ات  مبقس�ـالم�درس ال�دكتور  محم�د الخفی�ف حعب�د الفت�ا/ش�یماء  الطلب المقدم من الدكتور
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ی��ة التربی��ة الریاض��یة جامع��ة مدین��ة لكب وتطبیق��ات الریاض��ات الجماعی��ة وریاض��ات المض��رب
ریاض��ة المدرس��یة لمی��ة الدائم��ة للالع اللجن��ة نالتقری��ر الص��ادر ع�� نـ بنس��خة م��م��الس��ادات مدعو

بوظیف�ة بوظیف�ة  ھاس�یادت ني تع�یل�بخص�وص الموافق�ة ع المس�اعدین واألس�اتذة األس�اتذةلترقیة 
 بنجاح لجنة الترقي ھابعد اجتیاز سیادت كیة والجامعة وذللوالكم بذات القسـاعد أستاذ مس

بوظیف��ة أس��تاذ مس��اعد ب��ذات  محم��د الخفی��ف حش��یماء عب��د الفت��ا /ةرال��دكتو یني تعی��ل��الموافق��ة ع القرار
 ھیئ��ةأعض��اء  نی��ة و ش��ئولس الكل��ي مجل��ی��ة والجامع��ة م��ع الع��رض م��ع الع��رض علوالك مالقس��ـ

 الالزمة اإلجراءاتتخاذ الالتدریس ا

 :العالقات الثقافیة: رابعاـ 
 بشأن االطالع على الُمخاطبات الواردة من قسم العالقات الثقافیة بالكلیة. - 1

 تم االطالع وأحیط المجلس علماً. القرار

بشأن االط�الع عل�ي خط�اب الس�یدة المستش�ار الثق�افي لمملك�ة البح�رین بش�ان اإلع�الن ع�ن ج�ائزة  -2
  الستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال في التعلیم . الیونسكو

 تم االطالع وأحیط المجلس علماً. القرار

 االتفاقیة االطاریة بین حكومة جمھوریة مصر العربیة وحكومة الجمھوریة التونسیة بشان -3

 تم االطالع وأحیط المجلس علماً. القرار

 :یستجد من أعمال ما: خامساـ 
بغرض منح درج�ة الماجس�تیر للباح�ث أ.م.د/ خالد عبدالفتاح اسماعیل البطاوي الطلب المقدم من  - 1

لحوكم�ة الریاض�یة كمؤش�ر (بناء مقی�اس ل:وعن�وان بحث�ھللباحث /محمود جابر عب�دالعزیز زھ�و  
 للقدرة التنافسیة لالتحاد المصري للكرة الطائرة )

 وقد تكونت لجنة االشراف من : 
أستاذ مس�اعد  بقس�م نظری�ات وتطبیق�ات الریاض�ات  أ.م.د / خالد عبدالفتاح اسماعیل البطاوي -1

 جامعة مدینة السادات. -كلیة التربیة الریاضیة  -الجماعیة وریاضات المضرب 
جامع��ة مدین��ة  -كلی��ة التج��ارة  -أس��تاذ ُمس��اعد بقس��م ادارة االعم��ال  أیمن عادل عیدأ.م.د /   - 2

 السادات.
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 الواحدة ظھراً.في تمام الساعة  مجلس القسم اجتماع اختتم و

 رئیس مجلس القسم المجلس سر أمین

  

 أ.د/ طارق محمد عبد الرؤوف كابوهعبدالعظیم أ.م.د/ ندا محفوظ 
 
 
 

 كما تكونت لجنة الحكم والمناقشة من
كلی�ة  -أستاذ اإلدارة الریاضیة بقسم االدارة الریاضیة والت�رویح د /عزالدین حسیني جاد .۰أ  - 1

 جامعة العریش. -التربیة الریاضیة 
أس���تاذ مس����اعد  بقس���م نظری����ات وتطبیق����ات  أ.م.د / خالد عبدالفتاح اسماعیل البطاوي  - 2

 جامعة مدینة السادات. -كلیة التربیة الریاضیة  -الریاضات الجماعیة وریاضات المضرب 
ة أستاذ مساعد  بقسم نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعی أ.م.د / أیمن مرضي عبدالباري  --3

 جامعة مدینة السادات -كلیة التربیة الریاضیة  -وریاضات المضرب 
جامع��ة مدین��ة  -كلی��ة التج��ارة  -أس��تاذ ُمس��اعد بقس��م ادارة االعم��ال  د/ أیمن عادل عید۰م۰أ  - 4

 السادات.
درج�ة الماجس�تیر ف�ي التربی�ة الریاض�یة محم�ود ج�ابر عب�دالعزیز زھ�و  /الموافقة على م�نح الباح�ث  القرار

 . علي ان یرفع الموضوع لشئون الدراسات العلیا بالكلیة التخاذ اإلجراءات الالزمة


