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مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات  جتماعامحضر 
 المضرب

 م2019م/2018 العام الجامعي (2) رقم الجلسة

 صباحاً  11.30 االجتماعنهاية توقيت  صباحاً  10.30 االجتماع توقيت بدأ م02/10/2018 التاريخ 

 مكتب رئيس مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب االجتماعمكان 

 :الحضورـ 
  تم عقد صااباحا   والنصاا  في تمام الساااعة العاةاار  م02/10/2018الموافق  الثالثاءأنه في يوم 
)/ئيس  فءوعبداد/األستتا  اددتتو// اا/  محمد برئاساة  م18/2019للعام الجامعي  (2)الجلساة رقم 
 :وبحضور كل من، مجلس ادقسم(
 الوظيفة االســــم م

 مجلس القسمرئيس  طارق محمد عبد الرؤو  /أ د 1
 عضوا   محمد جمال الدين حماده /(متفرغ)أ د  2
 عضوا   كريم مراد محمد إسماعيل مراد /(متفرغ)أ د 3
 عضوا   المعاطيأ د/ محمد طلعت أبو  4
 عضوا   محمود حسن محمود الحوفي /(متفرغ)أ د  5
 عضوا   عادل رمضان بخيت/أ د 6
 عضوا   جوزي  ناجي أديب بقطر /أ د 7
 عضوا   طارق محمد خليل الجمال /أ م د 8
 مجلس الأمين سر  ندا محفوظ عبد العظيم كابوه/أ م د 9
 عضوا   خالد عبد الفتاح البطاوي/أ م د 10
 عضوا   يونس المنعممحمد عبدم د/ ةري   11
 عضوا   سعيد عبدالباري يمن مرضيأم د/  12
 عضوا   تركي محمد رفعت م د/ محمود 13
 عضوا   الخفي  عبدالفتاح محمد م د/ ةيماء 14
 عضوا   جبر هاةم م د/ محمد فاروق 15

 واعت / عن ادحضو/ تل من: 

 عضوا   محمود معبد المنعمحمد  /أ م د 1

 عضوا   إبراهيمأكرم كامل  /أ م د 2
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  االفتتاح:ـ 
  (،بسم هللا الرحمن الرحيم)الجلسة بذكر   اا/  محمد عبد اد/ؤوفادسيد األستا  اددتتو// افتتح 

ثم   نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربوالترحيب بالساد  أعضاء مجلس قسم 
 الموضوعات الوارد  بجدول األعمال ناقةة انتقل سيادته لعرض وم  

 ـ أوال : الم صادقات:

 بةأن التصديق على محضر الجلسة السابقة   1/1

 تم التصديق على الموضوعات بالمجلس السابق  القرار

 ـ ثانيا : موضوعات اإلحاطة:

التدريس بةاااااأن الخطابات الوارد  للقسااااام من مكتب العميد، الدراساااااات العليا، ةااااائون هيئة   2/1
 والعالقات الثقافية 

 تم العرض وأحيط المجلس علما   القرار

الرد على وارد اإلدار  العامة للعالقات الثقافية بالجامعة بخصاااااوا اإلفاد  بمجاالت بةاااااأن  2/2
  الدراسة التي تةكل أولوية بالنسبة للطالب المصريين للدراسة في ماليزيا

 التخصصات التالية: )الهوكي، الريةة الطائر (  تمت اإلحاطة  واقتراح القرار

 ـ ثالثا : ةئون التعليم والطالب:

نتداب الباحث/ ال رئيس ةااااعبة ألكر  الطائر  البطاويعبدالفتاح خالد  /أ م دالطلب المقدم من  3/1
للمسااااعد  في االعمال اإلدارية واألكاديمية بةاااعبة كر  الطائر  للفرقة االولي   حمد ةاااوكتأ

  وذلك كمتطوع بناء علي رغبة الباحث، م2019/م2018بنين للعام الجامعي 

 الموافقة، ورفع األمر للجنة ةئون التعليم والطالب الستكمال اإلجراءات الالزمة  القرار

 /األساااتاذنتداب ال  جوزي  ناجي أديب /أ د رئيس ةاااعبة ألعاب المضااارب الطلب المقدم من 3/2
للعام  (بنين) للمعاونة في تدريس ماد  الهوكي لطالب الفرقة الثانية  محمد كمال الةااااااااذلي

  م2019/م2018الجامعي 

 الموافقة، ورفع األمر للجنة ةئون التعليم والطالب الستكمال اإلجراءات الالزمة  القرار
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 بخصوا تةكيل لجنة امتحان عملي كر  يد للطالبة/ كنترول دور نوفمبر  الطلب الم قدم من 3/3
 بعذر مقبول  م2018دور نوفمبر الرابعة ـ    الفرقةفاطمة ممدوح علي خليل

 القرار
م د/ ةااري  ، أ م د/ أكرم كامل إبراهيم: )الموافقة على تةااكيل لجنة امتحان عملي مكونة من

  (، د/هيام عبدالرحيم العةماوي، د/ محمد صالح أبوسريعيونس محمد عبدالمنعم

 ـ رابعا : ةئون الدراسات العليا والبحوث:

الطلب المقدم من الباحث/ محمود منصور محمود خليفة  بالموافقة على المد الثاني، علما  بأن   4/1
والمةكلة  ،القسمولجنة اإلةرا  المقترحة من مجلس ، م03/01/2017تاريخ تسجيل البحث 

 وهم:  ،من الساد  األستاذ  )طبقا  للتخصا(
أسااااااتاذ بقساااااام نظريات وتطبيقات الرياضااااااات  أ  د/ طارق محمد عبد الرؤو   - 1

كلية التربية  -الجماعية ورياضاااااات المضااااارب 
  جامعة مدينة السادات -الرياضية 

وتطبيقات الرياضات  أستاذ مساعد بقسم نظريات أ م  د/ خالد عبد الفتاح البطاوي - 2
كلية التربية  -الجماعية ورياضاااااات المضااااارب 

   جامعة مدينة السادات -الرياضية 
 الالزمة  المد ، ورفع األمر للجنة الدراسات العليا والبحوث الستكمال إجراءاتالموافقة القرار

ناقةة والحكم لرسالة ماجستير:  4/2  تةكيل لجنة الم 
  للموافقة أ م د/ خالد عبد الفتاح البطاوي، طارق محمد عبد الرؤو أ د/  الطلب المقدم من

ناقةااة والحكم لرسااالة الماجسااتير في التربية الرياضااية للباحث/  محمود على تةااكيل لجنة الم 
 ببحث بعنوان:، م03/01/2017 والم سجل بتاريخمنصور محمود خليفة  

 د/اسة تحليلية دفاعلية ادمها/ات االساسية دلت/ة اداائ/ة )
 (2016/يو  -سيدات بدو/ة االدعاب االودمبية 

ناقةة والحكم مكونة من الساد  األساتذ   : وتقترح لجنة اإلةرا  أن تكون لجنة الم 

بقسااااااام نظريات وتطبيقات اساااااااتاذ كر  اليد    محمد جمال حماد أ د/  - 1
 -الرياضااات الجماعية ورياضااات المضاارب 

جااامعااة ماادينااة  -كليااة التربيااة الرياااضااااااايااة 
  السادات
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اساااتاذ كر  الطائر  بقسااام نظريات وتطبيقات     رفعت محمد محمدأ د/  - 2
 -الرياضااات الجماعية ورياضااات المضاارب 

  جامعة بنها -كلية التربية الرياضية 

مااحاامااااد عاابااااد أ د/ طااااارق   - 3
  الرؤو 

  

بقساااام نظريات وتطبيقات كر  الساااالة أسااااتاذ 
 -الرياضااات الجماعية ورياضااات المضاارب 

جااامعااة ماادينااة  -كليااة التربيااة الرياااضااااااايااة 
  السادات

سااااااااعد بقسااااااام نظريات وتطبيقات أساااااااتاذ م    أ م د/ خالد عبد الفتاح البطاوي - 4
 -الرياضااات الجماعية ورياضااات المضاارب 

جااامعااة ماادينااة  -كليااة التربيااة الرياااضااااااايااة 
   السادات

  إجراءات التةكيل الالزمةورفع األمر للجنة الدراسات العليا والبحوث الستكمال الموافقة،  القرار

4/3  

التساااجيل لموضاااوع أعاد  الخطاب الوارد من وكيل الكلية للدراساااات العليا والبحوث بةاااأن 
رساااالة الماجساااتير في التربية الرياضاااية الخاصاااة بالباحثة / زمن حساااني عبدالعزيز عليو   
سات العليا بالكلية، حيث  سم الدرا سجيل لق نظرا  لتأخير الباحثة في تقديم األوراق الخاصة بالت

لس الكلية( يوم من تاريخ موافقة مج 60لم تتم الموافقة عليه من قبل اإلدار  وذلك لمرور )
على هذا التساااااجيل )وذلك طبقا  للوائح والقوانين الم نظمة للدراساااااات العليا والبحوث في هذا 

  م2018أبريل الةأن(، حيث أنه كان م درجا  في ةهر 

 القرار

سجيلأعاد  على الموافقة  سم ت ضية بالق  /للباحثة (من جديد) رسالة ماجستير في التربية الريا
 عليو     تحت عنوان: زمن حسني عبدالعزيز 

 )تأثي/ ادقد/ات ادبص/ية على ادمها/ات ادُمندمجة دت/ة ادقدم ادنسائية(

ولجنة اإلةااااااارا  الم قترحة من مجلس القسااااااام والم ةاااااااكلة من السااااااااد  األسااااااااتذ  )طبقا  
 : للتخصا(،وهم



 كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات

 

 

 

 

 

 

 

 قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب
 مكتب رئيس مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب

 

  Page 5/5   
ــــــــــــــــــــــــــ  

  02/10/2018 

 
 SQ0000000F101206 نموذج رقم
 27/09/2016( 0/1) اإلصدار

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

         

نة السااااااااادات  -المنطقة الرابعة   - محافظة المنوفية -مدي
 مصر

 (048) 2610373 /2603217تليفون وفاكس: 

محمود حسااااااان محمود أ د/  - 1
  الحوفي 

بقسااااااام نظريااات وتطبيقااات  القاادماساااااااتاااذ كر  
كلية  -الرياضااات الجماعية ورياضااات المضاارب 

  جامعة مدينة السادات -التربية الرياضية 

بقسااااااام نظريات وتطبيقات الرياضااااااااات  مدرس تركي محمد رفعت محمودد/  - 2
كلية التربية  -ورياضاااااااات المضااااااارب  الجماعية
   جامعة مدينة السادات -الرياضية 

قدم من أ م د/ ندا محفوظ عبدالعظيم كابوه  للموافقة على تسااااجيل  - 4 البحث موضااااوع الطلب الم 
 :وعنوانه بسيادتهاالخاا 

 (ادهجومية دناشئات ت/ة ادسلة ادوعي بادجسم وعالقته بمستوى أداء بعض ادمها/ات)

 القرار
في إطار الخطة الموافقة على تسجيل عنوان البحث الخاا بسيادتها، حيث أن الموضوع يقع 

  البحثية للقسم

 :خدمة الم جتمع وتنمية البيئة: ةئون خامسا  ـ 

بةاااااأن الخطاب الوارد من وكيل الكلية لةااااائون خدمة الم جتمع وتنمية البيئة والذي يطلب فيه  - 1
م / 2018موافاته بخطة القسااااااام من ور  العمل والندوات والدورات خالل العام الجامعي 

 م 2019

 القرار
سم من ور  العمل والندوات  ةعب بوضع تصور لخطة الق ساد  األساتذ  رؤساء ال تكلي  ال

  م2019/م2018لدورات خالل العام الجامعي وا

 :أعضاء هيئة التدريس: ةئون سادسا  ـ 

سااااااعد ب - 1 قدم من الم عيد/ محمد خالد ةاااااافع  للتعيين بوظيفة م درس م  قسااااام نظريات الطلب الم 
  الرياضات الجماعية ورياضات المضربوتطبيقات 

 ستكمال اإلجراءات الالزمة رفع الموضوع لةئون أعضاء هيئة التدريس الالموافقة، و القرار
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 :ما ي ستجد من أعمال: سابعا  ـ 

قدم من  - 1 يل أ م د/ طارق الطلب الم  لدولى  الجمالخل لدور  التحكيم ا والمنعقد   بالحضاااااااور 
والمرةاااح فيها  2018/ 10/18حتى  2018/ 10/14باللجنة األولمبية بالقاهر  فى الفتر  من 

    من قبل األتحاد المصرى للهوكى

 الموافقة  القرار

 الحادية عةر والنص  صباحا  في تمام الساعة  مجلس القسماختتم و

 رئيس مجلس القسم المجلس سر أمين

  

 أ د/ طارق محمد عبد الرؤو  كابوهعبدالعظيم أ م د/ ندا محفوظ 
 


