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 مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب  جتماعامحضر 

 م 2020م/2019 العام الجامعي (8) رقم الجلسة

 ظهرا 2.00 نهاية االجتماع توقيت   ظهرا 1.30 االجتماع توقيت بدأ م 5/4/2020 التاريخ 

 وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب مكتب رئيس مجلس قسم نظريات  االجتماعمكان 

 :الحضورـ 
ظهرا علي المنـصة والنصـ   الواحدة  الـساعة  في تمام   م05/04/2020الموافق    الحدا  يومأنه في  

 (8)رقم  تم عقد الجلســة    االليكترونية للقســم نظرا لعدم اكتماا المجلس في الســاعة العاصــرة صــباحا فقد
، ف)/ئيس مجلس ادقسـم( ءواألسـتا  اددتتو// اا/  محمد ببداد/برئاسـة    م19/2020للعام الجامعي 

 :كا من حضوروب
 الوظيفة االســــم م

 عضوا   حماده الدين جماا محمد(/ متفرغ)د.أ  .1

 عضوا   أ.د / )متفرغ(/ محمود حسن الحوفي  .2

 عضوا   كريم مراد محمد إسماعيا مراد(/ متفرغ)د.أ  .3

 عضوا   محمد طلعت أبوالمعاطي/د.أ  .4
 عضوا   أ.د / عادا رمضان بخيت  .5
 عضوا   .بقطر أديب ناجي جوزي  /د.أ  .6
 عضوا   أ.م.د طارق الجماا  .7
 عضوا   إبراهيمأكرم كامل  /د.م.أ  .8
 عضوا   ندا محفوظ عبد العظيم كابوه/د.م.أ  .9

 عضوا   أيمن مرضي سعيد عبدالباري /د.م.أ  .10
 مجلس القسمأمين سر )عضو( و محمد الخفيف  حالفتاشيماء عبد ال /د.م.أ  .11
 عضوا   د هيام العشماوي.أ.م  .12
 عضوا   يونس مشريف محمد عبد المنع /د.م  .13
 عضوا   محمد صالح أبو سريع /د.م  .14

 عضوا   محمود محمد رفعت تركي /د.م  .15
 عضوا   محمد فاروق جبر هاشم /د.م  .16

   االفتتاح:ـ 
ــتا  اددتتو//  افتتح  ــيد األسـ ــة ب كر  .  فءواا/  محمد ببد اد/ادسـ ــم ل الرحمن الرحيم)الجلسـ   (،بسـ

ثم   .نظريات وتطبيقات الرياـضات الجماعية ورياـضات المـضربوالترحيب بالـسادة أعـضام مجلس قـسم  
 ناقصة الموضوعات الواردة بجدوا األعماا.انتقا سيادته لعرض وم  
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 أوال : موضوعات عامة

 التصديق على محضر الجلسة السابقة. -1

 تم التصديق على الموضوعات بالمجلس السابق. القرار

 :اإلحاطةموضوعات   :ثانيا  ـ 
 هيئةأعضــام  نخدمة المجتمع وتنمية البيئة وصــئو نالثقافية وصــئو العالقات من لقســمعرض الخطابات الواردة ل -1

 علىعرض لل IT يا ومكتب/عميد الكمية ووحدة الجودة ووحدةلوالدراســـات العب الوالط التعليم نالتدريس وصـــئو
 لالطالع عليها .المعاونة  والبيئةالتدريس  هيئةأعضام 

 تم  العرض  القرار 

 ثالثا : صئون التعليم والطالب
م بضـرورة التواصـا مع طالب مقررات مرحلة البكالوريو -1 من خالا المحاضـرات   سالطلب المقدم من رئيس القـس

 االليكترونية )أون الين( لحين االنتهام من فترة تعطيا الدراسة.

 الموافقة مع ضرورة رفع المحاضرات أسبوعيا لحين االنتهام من ه ه الظرو  وفقا للجدوا التالي : القرار
 جدوا أعضام هيئة التدريس المكلفين برفع المحاضرات أون الين

 أستاذ املقرر  بنات -بنين  الفرقة الدراسية  أسم املقرر  م

 م عبد المنع  فد. شري بنات  - بنين  الفرقة االولي  ( 1كرة يد )  .1

 أ.م.د ايمن مرضي  بنات  - بنين  الفرقة االولي  ( 1كرة طائرة )  .2

 أ.د محمد طلعت  بنات  - بنين  الفرقة االولي  ( 1تنس أرضي )  .3

 محمد طلعت   أ.د بنات  - بنين  الفرقة االولي  ( 1هوكي )  .4

 د. محمود تركي  بنات  - بنين  الفرقة الثانية  ( 2كرة قدم )  .5

 أ.م.د شيماء الخفيف -كانون    دد. محم بنات  - بنين  الفرقة الثانية  ( 2كرة سلة )  .6

 أ.م.د طارق الجمال  بنات  - بنين  الفرقة الثانية  ( 2هوكي )  .7

 طارق الجمال   أ.م.د بنات  - بنين  الفرقة الثانية  ( 2تنس طاولة )  .8

 أ.م.د ندا كابوه -أ.د طارق عبدالرءوف  بنات  - بنين  الفرقة الثالثة  اختياري أول كرة سلة   .9

 د. محمود تركي  بنات  - بنين  الفرقة الثالثة  اختياري أول كرة قدم   .10

 أ.م.د أكرم كامل  بنات  - بنين  الفرقة الثالثة  اختياري أول كرة يد   .11

 أ.م.د ايمن مرضي  بنات  - بنين  الفرقة الثالثة  اختياري أول كرة طائرة  .12

 أ.د جوزيف ناجي  بنات  - بنين  الفرقة الثالثة  اختياري أول كرة تنس طاولة   .13

 د. محمد فاروق  بنات  - بنين  الفرقة الثالثة  اختياري أول تنس ارضي   .14

 أحمد أنور )منتدب(  أ.د بنات  - بنين  الفرقة الثالثة  اختياري أول كرة سرعة   .15

 أ.م.د ندا كابوه -أ.د طارق عبدالرءوف  بنات  - بنين  الفرقة الثالثة  اختياري ثاني كرة سلة   .16

 د. محمود تركي  بنات  - بنين  الفرقة الثالثة  اختياري ثاني كرة قدم   .17

 العشماوي   م أ.م.د. هيا  بنات  - بنين  الفرقة الثالثة  اختياري ثاني كرة يد   .18

 أ.م.د ايمن مرضي  بنات  - بنين  الفرقة الثالثة  ثاني كرة طائرة اختياري   .19

 د. محمد فاروق  بنات  - بنين  الفرقة الثالثة  اختياري ثاني تنس ارضي   .20

 أ.د جوزيف ناجي  بنات  - بنين  الفرقة الثالثة  اختياري ثاني كرة تنس طاولة   .21

 أ.م.د أكرم كامل  بنات  الفرقة الرابعة   كرة يد   .22

 أ.م.د ايمن مرضي  بنات  الفرقة الرابعة   كرة طائرة  .23

 أ.د عادل رمضان  بنين   الفرقة الرابعة   اختياري أول كرة سلة   .24

 أ.د محمود الحوفي  بنين   الفرقة الرابعة   اختياري أول كرة قدم   .25

 أبو سريع  د د. محم –أ.د كريم مراد   بنين   الفرقة الرابعة   اختياري أول كرة يد   .26
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 /ئيس مجلس ادقسم  ادمجلس  س/ أمين                 

 أ.م.د ايمن مرضي  بنين   الفرقة الرابعة   طائرةاختياري أول كرة   .27

 أ.د محمد طلعت  بنين   الفرقة الرابعة   اختياري أول كرة تنس طاولة   .28

 تابع جدوا أعضام هيئة التدريس المكلفين برفع المحاضرات أون الين
 أستاذ املقرر  بنات -بنين  الفرقة الدراسية  أسم املقرر  م

 أ.م.د طارق الجمال  بنين   الفرقة الرابعة   اختياري أول تنس ارضي   .29

 أ.د عادل رمضان  بنين   الفرقة الرابعة   اختياري ثاني كرة سلة   .30

 أ.د محمود الحوفي  بنين   الفرقة الرابعة   اختياري ثاني كرة قدم   .31

 أبو سريع  د د. محم –أ.د كريم مراد   بنين   الفرقة الرابعة   اختياري ثاني كرة يد   .32

 أ.م.د ايمن مرضي  بنين   الفرقة الرابعة   ثاني كرة طائرة اختياري   .33
 

 صئون الدراسات العليا والبحوث: :ثالثا
 تصكيا لجنة االصرا    1

م بعد  محمود لطفي أحمد البحيري  ادباحث/الطلب المقدم من  لة بالقـس الة الماجـستير في برنامر كرة الـس لتـسجيا رـس
ــمنار عام له.   ــم وسـ ــمنار قسـ ــتمدام األحبال ادماااة بلن تنمية  : )-للبحث تحت عنوان: أن تم عقد سـ تأثي/ اسـ

وتم إجرام التعديالت المقترحة من قبا السادة  ( ادقد/ات ادبدنية ادماصة ببعض ادمها/ات اددفابية فن ت/ة ادسلة  
 للتخصص( وهم: األسات ة بالسمنار، ولجنة اإلصرا  المقترحة من مجلس القسم والمصكلة من السادة األستا ة )طبقا  

- 
ــات ادجمابية  أ.د/طارق محمد عبدالرمو  .1 ــم نب/يات وتابيقات اد/ياعـ ــلة بقسـ ــتا  ت/ة ادسـ أسـ

 و/ياعات ادمع/ب 
ــات ادجمابية  ندا محفوظ كابوهأ.م.د  .2 ــم نب/يات وتابيقات اد/ياعــ ــابد بقســ ــتا  مســ أســ

 و/ياعات ادمع/ب 
 

محمود لطفي أحمد   /الرياضــية للباحثالموافقة على تصــكيا لجنة الم ناقصــة والحكم لرســالة الماجســتير في التربية  القرار 
 اإلجرامات الالزمة .علي ان يرفع الموضوع لصئون الدراسات العليا بالكلية التخا   البحيري

 . للموافقة على تسجيا االبحاث الخاصة بسيادته وعنوانها: خالد رمضانم.د/ أ.الطلب الم قدم من  -2

 مكان النصر تاريخ النصر نوعه اسم البحث م

تأثير األنشطة الرياضية التنافسية المتعددة على السمات   1

جازان  الشخصية ومستوى الطموح لدى بعض طالب جامعة 

 بالمملكة العربية السعودية " دراسة مقارنة " 
 م 2015 –يناير  فردى

 مجلة علوم الرياضة 

 جامعة المنيا  -

التعلم لإلتقان على   تأثير استخدام برنامج قائم على إستراتيجية 2

دافعية  اإلنجاز الرياضي وتعلم بعض المهارات األساسية في  

 الكرة الطائرة
 2018يناير  فردي

مجلة نظريات و تطبيقات التربية  

جامعة مدينة   – البدنية وعلوم الرياضة 

 السادات 
 
 . لصئون الدراسات العليا بالكلية التخا  اإلجرامات الالزمة الموافقة علي الطلب ورفع االمر  القرار 

 . للموافقة على تسجيا االبحاث الخاصة بسيادته وعنوانها:محمود محمد رفعت محمود تركيد. الطلب الم قدم من  -3

 مكان النصر تاريخ النصر نوعه اسم البحث م

سرعة حركات  تأثير استخدام تدريبات الرشاقة التفاعلية علي   1

 القدمين وبعض المهارات المندمجة لناشئي كرة القدم 
 م 2019 – ابريل زوجي

لمؤتمر العلمي الدولي االول ) التربية  ا

البدنية والرياضة من الكفاية إلي  

  -كلية التربية الرياضية  -الكفاءة (  

  جامعة مدينة السادات  
 . لصئون الدراسات العليا بالكلية التخا  اإلجرامات الالزمة الموافقة علي الطلب ورفع االمر  القرار 
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 أ.د/ اا/  محمد ببد اد/ؤوف  محمد ادمفيف    حأ.م.د/ ادشيماء ببد ادفتا 

 


