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الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب  طارق محمد النصيريالدكتور/ األستاذ  افتتح السيد فتتاح :إلا
 ثم انتقل سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال. قسم االلعاببالسادة أعضاء مجلس 
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   أوال : المصـــادقات 

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 تم التصديق علي الموضعات بالمجلس السابقالقرار: 

 ثانيا : موضوعات اإلحاطة

 .ارات والمناقشات للباحثينمنحضور السيالخطاب الوارد من الدراسات العليا بخصوص تفعيل  2/1

 احيط المجلس علما  القرار: 

استيفاء النماذج المطلوبة من الباحثين ، دفع الباحثين الخطاب الوارد من الدرسات العليا بخصوص  2/2
 المستحقات المالية اتجاه الجامعة

 علما   احيط المجلسالقرار: 

الخطاب الوارد من رئيس الجامعة بخصوص تنطيم مسابقة بين الكليات بالجامعات الحكومية النتاج عدد من  2/3
 .30/3/2017بنوك االسئلة ذات المفردات المقننة علي ان يكون اخر ميعاد الستالم بنوك االسئلة 

 احيط المجلس علما  القرار: 

 :شئون التعليم والطالب ثالثا :
بقسم األلعاب كلية التربية الرياضية  م2017م /2016للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الخطة الدراسية :  3/1

 )مرفق(جامعة مدينة السادات 

 : الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون التعليم والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.القرار

 الدراسات العليا: اثالث

 منح درجة الدكتوراه 3/1

. للبحث تحت دكتوراه. بالموافقة علي منحه درجة المحمود محمد رفعت تركيبشأن الطلب المقدم من الباحث/ 

 -عنوان:

تأثير إستخدام تدريبات التحمل متنوعة المسارات الحركية علي بعض األداءات المهارية " 

 " والوظيفية لناشئي كرة القدم

المقترحة من قبل الدارس ولجنة اإلشراف المقترحة من مجلس القسم والمشكلة من وتم إجراء التعديالت 
 -السادة األستاذة )طبقاً للتخصص( وهم:

 محمد جمال الدين حماده أ.د/ .1
بقسم األلعاب بكلية التربية الرياضية المتفرغ أستاذ كرة اليد 

 "           ا  جامعة مدينة السادات " مناقش -

                          أبو عبدهحسن السيد أ,د/  .2
بكلية التربية الرياضية  تدريب كرة القدم المتفرغأستاذ 

 " مناقشا "   األسكندريةجامعة  -أبو قير للبنين 

 محمود الحوفيأ.د/  .3
 -بقسم األلعاب بكلية التربية الرياضية  القدمأستاذ كرة 

 جامعة مدينة السادات   " مشرفا "          

 جوزيف ناجي أديبأ.د/  .4
قسم األلعاب بكلية التربية الرياضية  العاب المضرب بأستاذ 

 "          شرفا  جامعة مدينة السادات  " م -



 م.د/ خالد عبد الفتاح البطاوي .5
جامعة مدينة  -مدرس بقسم األلعاب بكلية التربية الرياضية 

 السادات " مشرفا "
 

 التخاذ اإلجراءات الالزمة نحو المناقشة. الدراسات العلياالموافقة على أن يرفع لمجلس القرار: 

 تشكيل لجنة ثالثية  -املوضوع الثالث :  3/2

تشكيل لجنة ثالثية لفحص رسالة بالموافقة علي  .محمود محمد رفعت تركيالباحث/ بشأن الطلب المقدم من 

 -عنوان: الدكتوراه

الحركية علي بعض األداءات المهارية  تأثير إستخدام تدريبات التحمل متنوعة المسارات" 

 " والوظيفية لناشئي كرة القدم

 تشكل اللجنة الثالثية من االساتذة : -:القرار: 
محمود حسن محمود أ.د /  .1

 الحوفي
 جامعة مدينة السادات–بكلية التربية الرياضية  بقسم االلعاب استاذ

جامعة مدينة السادات–التربية الرياضية  كلية بقسم االلعاباستاذ  محمد طلعت أبو المعاطيأ.د /  .2  

جامعة مدينة –التربية الرياضية  كلية بقسم االلعاباستاذ مساعد  أ.م.د / محمد عبدالمنعم محمود .3

 السادات

 

 وما لم يستجد من أعمال

بشأن الخطاب الوارد من وحدة ضمان الجودة بخصوص تخصيص خمس دقائق في بداية ::  الموضوع االول

محاضرررررة من المحاضرررررات العملية والنظرية بالكلية عن رؤية ورسررررالة الكلية والفايات واالهداف والذي كل 

تسررررعي الكلية من خاللها للحصررررول عن االعتماد ذلك بهدف نشررررر ثقافة الجودة لدي الطالب وأعضرررراء هيئة 

 التدريس.

 ، مع توزيع االوراق الخاصة بذلك لكل عضو هيئة التدريس. احيط المجلس علما  القرار: 

 : بشأن تكليف منسق القسم لوحدة الجودة. الموضوع الثاني

 بعمل منسق القسم لوحدة الجودة. تم تكليف د/ محمود رفعت تركيالقرار: 

بالعملية بشرررأن الطلب المقدم من أ.م.د/ طارق الجمال بخصررروص نقص االدوات الخاصرررة الموضررروع الثالث : 

 .الخاصة برياضة العاب المضرب وباقي الرياضات التعليمية

تشكيل لجنة من كل شعبة لعمل جرد لالدوات الخاصة بالقسم ، وعمل فحص للصالح منها والمستعار القرار: 

 .يوم الثالثاء القادم  وافي كل شعبة بتقرير لرئيس القسمتعلي ان 

 



 ظهرا  الواحدة اختتمت الجلسة في تمام الساعة  

 رئيس مجلس القسم                                                              أمين المجلس     

                                                       

 النصيريطارق محمد  /.دأ                                              خالد عبد الفتاح البطاوي /م.د
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