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 مجلس قسم نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضرب جتماعامحضر 
 م2020م/2019 العام الجامعي )5( رقم الجلسة
 ظھراً  01.00 نھایة االجتماعتوقیت   ظھراً  11.00 االجتماع توقیت بدأ م1/1/2020 التاریخ 

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

.. ت��م عق��د  عش��ر ظھ��راً  حادی��ةالالس��اعة ف��ي تم��ام  م01/01/2020المواف��ق  االربع��اءی��وم أن��ھ ف��ي 
ف(رئیس ءواألس�تاذ ال�دكتور/ ط�ارق محم�د عب�دالربرئاسة  م19/2020للعام الجامعي  )5(رقم الجلسة 

 :منوبحضور كل ، مجلس القسم)
 الوظیفة االســــم م

 عضواً  كریم مراد محمد إسماعیل مراد)/ متفرغ(د. أ  .1
 عضواً  (متفرغ)/ محمود حسن الحوفيأ.د /   .2
 عضواً  محمد طلعت أبوالمعاطي/ د. أ  .3
 عضواً  أ.د / عادل رمضان بخیت  .4
 عضواً  . بقطر أدیب ناجي جوزیف / د. أ  .5
 عضواً  أ.م.د طارق الجمال  .6
 عضواً  إبراھیمأكرم كامل  / د. م. أ  .7
 عضواً  ندا محفوظ عبد العظیم كابوه/ د. م. أ  .8
 عضواً  أیمن مرضي سعید عبدالباري / د. م. أ  .9

 مجلس القسمأمین سر (عضو) و محمد الخفیف حشیماء عبد الفتاال / د. م. أ  .10
 عضواً  یونس مشریف محمد عبد المنع / د. م  .11
 عضواً  محمد صالح أبو سریع / د. م  .12
 عضواً  العشماويد ھیام . م  .13
 عضواً  محمود محمد رفعت تركي / د. م  .14
 عضواً  محمد فاروق جبر ھاشم / د. م  .15
  :س القسم كل منلعتذر عن حضور مجأ

  حماده الدین جمال محمد)/ متفرغ(د. أ -1

  االفتتاح:ـ 
  )،بسم هللا ال�رحمن ال�رحیم(الجلسة بذكر . فءوطارق محمد عبد الرالسید األستاذ الدكتور/ افتتح 

ث�م  .نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضربوالترحیب بالسادة أعضاء مجلس قسم 
 ناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.انتقل سیادتھ لعرض ومُ 
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 ـ أوالً: الُمصادقات:

 التصدیق على محضر الجلسة السابقة. - 1
 السابق.تم التصدیق على الموضوعات بالمجلس  القرار

ً ـ   :اإلحاطةموضوعات   :ثانیا
 نخدم��ة المجتم��ع وتنمی��ة البیئ��ة وش��ئو نالثقافی��ة وش��ئو ق��اتالعال م��ن لقس��مع��رض الخطاب��ات ال��واردة ل -1

ی�ا ومكتب/عمی�د الكمی�ة ووح�دة الج�ودة لب والدراس�ات العالوالط� مل�یالتع نالتدریس وش�ئو یئةھأعضاء 
 لالطالع علیھا .التدریس والییئة المعاونة  ىیئةھأعضاء  ليعرض علل IT ووحدة

 عامةموضوعات   :ثالثاـ 
ال�ي  أجن�دة تحدید موعد اجتماع مجلس القسم لیصبح في الی�وم األول م�ن أی�ام العم�ل ف�ي الش�ھر طبق�ا  -1

 االجتماعات الرسمیة للكلیة . 
 الموافقة القرار

كملع��ب متع��دد  باس��تخدام نص��ف الص��الة المغط��اةالطل��ب المق��دم م��ن أعض��اء ھیئ��ة الت��دریس بالقس��م  -2
ك�رة  -األغراض للقسم حیث ان منتصف الصالة یسمح بإقامة ملعب متعدد لاللعاب (كرة الی�د 

 الكرة الطائرة ) حیث أن كرة الید ال یوجد في الكلیة سوي ملعب واحد فقط-السلة 
 مع رفع االمر لمجلس الكلیة التخاذ الالزم . الموافقة القرار

 شئون التعلیم والطالب  :رابعاـ 
 اعتماد تحدیث توصیف مقررات الالئحة الجدیدة بالقسم -1

 الالزمة. اإلجراءاتتخاذ ال وحدة ضمان الجودة الي االمرمع رفع الموافقة  القرار

 شئون الدراسات العلیا والبحوث: :خامساـ 
 اعتماد تحدیث توصیف برامج ومقررات الالئحة الجدیدة بالقسم -1

 الالزمة. اإلجراءاتتخاذ ال وحدة ضمان الجودة الي االمرمع رفع الموافقة  القرار
لُمقررات مرحلة الدراسات  الطلب الُمقدم من سعادة رئیس القسم باعتماد تشكیل السادة واضعي االمتحانات -2

 وھم كالتالي م.19/2020للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  العلیا
 رمز القسم

المرحلة 
 الدراسیة

 واضع االمتحان نوع المقرر اسم المقرر رقم المقرر

 م.ج
 

 دكتوراة 

 ) 1حلقات بحث في تخطیط الموسم الریاضي لریاضة التخصص (  702

 
 .اجباري قسم

 

 أ.د جمال حمادة

 أ.د محمود الحوفي ) 2تخطیط الموسم الریاضي لریاضة التخصص  ( حلقات بحث في  703

 أ.د جمال حمادة ) 1تطبیقات فى مشكالت ریاضة التخصص (  704

 أ.د محمود الحوفي ) 2تطبیقات فى مشكالت ریاضة التخصص (  705

 اختیاري ) 1حلقات بحث في قیادة التدریب والمنافسات لریاضة التخصص (  706
 قسم

 أ.د جمال حمادة

 أ.د طارق عبدالرءوف ) 2حلقات بحث في قیادة التدریب والمنافسات فى ریاضة التخصص (  707



 كلیة التربیة الریاضیة جامعة مدینة السادات

 
 
 
 
 
 

 وریاضات المضربقسم نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة 

  Page 3/3   
ــــــــــــــــــــــــــ  

  07/05/2019 
 
 The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt 

Tel, Fax: 048 - 2610373 / 2603217 
College site: www.usc.edu.eg 

 مصر - محافظة المنوفیة -مدینة السادات  -المنطقة الرابعة 
 )048( 2610373 /2603217تلیفون وفاكس: 

 www.usc.edu.egموقع الكلیة: 

 أ.د طارق عبدالرءوف ) 1حلقات بحث في مستحدثات التدریب لریاضة التخصص (  709

 ماجستیر

 ریاضة التخصص قراءات فى تدریب الناشئین فى 601

.أجباري 
 قسم

 أ.م.د الش�ماء الخف�ف

 أ.د جوز�ف ناجي قراءات فى تدریب الناشئین فى ریاضة التخصص 628

 أ.م.د أ�من مرضي التحلیل الفني للمنافسات فى ریاضة التخصص 602

 أ.م.د أ�من مرضي قراءات في برامج التدریب لریاضة التخصص  603

 أ.د محمد طلعت قراءات في برامج التدریب لریاضة التخصص 630

 تكنولوجیا تعلیم وتدریب ریاضة التخصص 605

اختیاري 
 قسم

 أ.م.د ندا �ابوه

 أ.د جوز�ف ناجي تكنولوجیا تعلیم وتدریب ریاضة التخصص 632

 أ..د طارق عبدالرءوف قراءات في قیادة التدریب والمنافسات لریاضة التخصص 608

 أ.د محمد طلعت قراءات في قیادة التدریب والمنافسات لریاضة التخصص 635

 دبلوم

 مشكالت ریاضة التخصص 501
.أجباري 

 قسم

 د. محمد أبو سریع

 أ.م.د طارق الجمال مشكالت ریاضة التخصص 528

 أ.م.د أكرم كامل نظریات وتطبیقات ریاضة التخصص 502

 تخطیط التدریب فى ریاضة التخصص 505

.اختیاري 
 قسم

 د. محمد أبو سریع

 أ.م.د طارق الجمال تخطیط التدریب فى ریاضة التخصص 532

 أ.م.د أكرم كامل تنظیم وادارة البطوالت فى ریاضة التخصص 506

 أ.م.د طارق الجمال تنظیم وادارة البطوالت فى ریاضة التخصص 533

  أ.م.د طارق الجمال االختبارات والمقاییس فى ریاضة التخصص 530
 : شئون أعضاء ھیئة التدریسسادسا

 انتدابطلب  - 1
نظری��ات وتطبیق��ات  مبقس��ـ األس��تاذ المس��اعد ن��دا محف��وظ عب��د العظ��یم ك��ابوه/ أ.م.دم��ن الطل��ب المق��دم 

انت�داب  بش�أنیة التربیة الریاضیة جامع�ة مدین�ة الس�ادات لكب الجماعیة وریاضات المضربالریاضات 
 باإلسكندریةسیادتھا للتدریس مادة كرة السلة بكلیة التربیة الریاضیة للبنات 

 .الالزمة اإلجراءاتتخاذ الیة لس الكلمج الي رفع االمرالموافقة مع  القرار

تشكیل لجنة فح�ص  بغرضالمساعد  المدرسكانون الدمرداش محمد  محمد باحثلا منالطلب المقدم  -2
 الخاصة بھ رسالة الدكتوراة

كانون محمد الدمرداش محمد  لباحثباالخاصة  تشكیل لجنة فحص رسالة الدكتوراة علىالموافقة  القرار
 -: ائھممالسادة التالیة أس ناللجنة موتتكون  مدرسا
 أ.د طارق محمد عبدالرءوف -1
  أ.د / عادل رمضان بخیت -2
 ندا محفوظ عبد العظیم كابوه/ د. م. أ -3
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 الواحدة ظھراً.في تمام الساعة  مجلس القسم اجتماع اختتمو
 رئیس مجلس القسم المجلس سر أمین

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

 

 ترقیة لدرجة مدرس -3
نظریات وتطبیقات الریاضات  مبقسـالمدرس المساعد   محمد الدمرداش محمد كانونالطلب المقدم من 

بوظیف�ة   والخاص بتعیینھ یة التربیة الریاضیة جامعة مدینة الساداتلكب الجماعیة وریاضات المضرب
 .قسم نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضربمدرس بذات القسم  ب

 رف�ع االم�ریة والجامعة مع لوالك مبذات القسـ مدرساكانون محمد الدمرداش محمد  تعییني لالموافقة ع 
 الالزمة. اإلجراءاتتخاذ الیة لس الكلمج الي


