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 مجلس قسم نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضرب جتماعامحضر 
 م 2020م/2019 العام الجامعي  ) 12( رقم الجلسة 
 مساءأ 8.00 نھایة االجتماعتوقیت  مساءأ 7.00 االجتماع  توقیت بدأ م 08/2020/ 04 التاریخ  

 On Line Join Zoom Meeting  https://us04web.zoom.us/j/7064290937?pwd=MC8wZWVMZm5lU1FWR2FFZjFKNjRoZz09 االجتماع مكان 

 :الحضورـ 
رقم .. تم عقد الجلسـة    السـابعة مسـاءالسـاعة  في تمام   م04/08/2020الموافق الثالثاء یوم أنھ في 

ــة   م19/2020للعام الجامعي  )12( ف(رئیس مجلس  ءواألســــتاذ الدكتور/ طارق محمد عبدالربرئاســ
 :وبحضور كل من، القسم)

 الوظیفة  االســــم م 
 عضواً  حماده  الدین جمال محمد )/ متفرغ( د . أ  .1
 عضواً  كریم مراد محمد إسماعیل مراد )/ متفرغ( د . أ  .2
 عضواً  أ.د / عادل رمضان بخیت   .3
 عضواً  أ.م.د طارق الجمال   .4
 عضواً  إبراھیم أكرم كامل  / د . م . أ  .5
 عضواً  عبد العظیم كابوه ندا محفوظ  / د . م . أ  .6
 عضواً  أیمن مرضي سعید عبدالباري  / د . م . أ  .7
 مجلس القسم أمین سر (عضو) و محمد الخفیف حشیماء عبد الفتاال / د . م . أ  .8
 عضوأ  م.د/ محمد صالح أبو سریع   .9

 عضواً  محمود محمد رفعت تركي / د . م  .10
 وتغیب عن الحضور كال من 

 أ.د / (متفرغ)/ محمود حسن الحوفي -1
 محمد طلعت أبو المعاطي/د .أ -2
 بقطر أدیب  ناجي جوزیف /د .أ -3
 ھیام عبد الرحیم العشماوي /د .مأ. -4
 یونس مشریف محمد عبد المنع /د .م -5
 محمد فاروق جبر ھاشم /د .م -6

  االفتتاح:ـ 
   )،بـسم هللا الرحمن الرحیم(الجلـسة بذكر . فءوطارق محمد عبد الرالـسید األـستاذ الدكتور/ افتتح 

ثم   .نظریات وتطبیقات الریاـضات الجماعیة وریاـضات المـضربوالترحیب بالـسادة أعـضاء مجلس قـسم  
 ناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.انتقل سیادتھ لعرض ومُ 
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 أوالً: الُمصادقات: 

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

ً ـ   :اإلحاطةموضوعات    :ثانیا

1- 
 نخدمة المجتمع وتنمیة البیئة وشــــئو  نالثقافیة وشــــئو  قاتالعال  من  لقســــمعرض الخطابات الواردة ل

ــئو  یئةھ أعضــاء   ــات العالوالط  ملیالتع  نالتدریس وش یا ومكتب/عمید الكمیة ووحدة الجودة لب والدراس
 لالطالع علیھا .المعاونة  ئةھیوالالتدریس  یئةھ أعضاء  ليعرض علل IT ووحدة

ــة قرار المجلس األعلى والـخاص بـ  2 اقشـــ ــاداتمـن دراســـــي  تطبیق التعلیم الھجین إرشـــ ام اـل خالل الـع
 م والواردة من السید أمین عام الجامعات 2020/2021

 شئون الدراسات العلیا والبحوث:ثالثا : 

1- 

 تشكیل لجنة االشراف 
بالقـسم القدم  لتـسجیل رـسالة الماجـستیر في برنامج كرة  محمد ـصالح محمد محمد   الباحث/الطلب المقدم من  

ــمنار عام لھ.  للبحث تحت عنوان:   ــم وسـ ــمنار قسـ تدریبات القدرات التوافقیة على : (-بعد أن تم عقد سـ
وتم   )والمھارات المندمجة في كرة القدماتصــال متنوعة كأســاس لتحســین بعض القدرات البدنیة   أســطح

إجراء التعدیالت المقترحة من قبل السـادة األسـاتذة بالسـمنار، ولجنة اإلشـراف المقترحة من مجلس القسـم 
 -والمشكلة من السادة األستاذة (طبقاً للتخصص) وھم: 

ــتاذ كرة   محمود حسن الحوفي  أ.د/ . ــات الجماعی  القدمأســ ــم نظریات وتطبیقات الریاضــ بقســ
 وریاضات المضرب 

قســـــم المـناھج وطرق الـتدریس والـتدرـیب وعلو بقســـــم  الـمدرس . محمد بكر سالم د  .
  الحركة الریاضیة

ـصالح  محمد   /رـسالة الماجـستیر في التربیة الریاـضیة للباحث لتـسجیل  االـشراف  الموافقة على تـشكیل لجنة   القرار
 علي ان یرفع الموضوع لشئون الدراسات العلیا بالكلیة التخاذ اإلجراءات الالزمة . محمد محمد 

2- 

 علي تسجیل البحث الخاص بسیادتھ وعنوانھ :    طارق الجمالالطلب المقدم من أ.م.د/   
 مكان وتاریخ النشر نوعھ اسم البحث  م
التعلم لطالب كلیة تصمیم إختبار ألكترونى لتقییم بعض نواتج  1

مجلة جامعة مدینة السادات للتربیة  فردى التربیة الریاضیة لریاضة التنس.
 2019البدنیة والریاضة 

فاعلیة برنامج تعلیمى بتقنیة الواقع األفتراضي على بعض  2
مجلة جامعة مدینة السادات للتربیة  فردي . مخرجات التعلم فى التنس

  2020البدنیة والریاضة 
 یقع في إطار الخطة البحثیة للقسم.ضوع بسیادتھ، حیث أن المو ةالخاص االبحاث الموافقة على تسجیل  القرار

3-- 
 

 الطلب المقدم من أ.م.د/ خالد عبد الفتاح البطاوي علي تسجیل البحث الخاص بسیادتھا وعنوانھ :  
 مكان وتاریخ النشر  نوعھ  اسم البحث  م 
البروفیل البیومیكانیكي كأداة لتقویم الالعب اللیبرو في مھارة   1

للتربیة مجلة جامعة مدینة السادات  فردى استقبال إرسال الكرة الطائرة .
  2018البدنیة والریاضة 

 یقع في إطار الخطة البحثیة للقسم.ضوع الخاص بسیادتھ، حیث أن المو بحث الموافقة على تسجیل ال القرار
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4-- 
 

 علي تسجیل البحث الخاص بسیادتھا وعنوانھ :    أیمن مرضي عبد الباريالطلب المقدم من أ.م.د/ 
 مكان وتاریخ النشر  نوعھ  اسم البحث  م 
تأثیر برنامج تعلیمي باستخدام المنصة التعلیمیة علي نواتج التعلم  1

علوم وفنون الریاضة كلیة التربیة  فردى المھاریة في الكرة الطائرة لطالبات كلیة التربیة الریاضیة
  5/2020للبنات جامعة حلوانالریاضیة 

 یقع في إطار الخطة البحثیة للقسم.ضوع الخاص بسیادتھ، حیث أن المو بحث الموافقة على تسجیل ال القرار

5-  

 بتشكیل لجنة الحكم والمناقشة لرسالة الماجیستیر بعنوان  الباحثة إیمان محمد عبد الخالقالطلب مقدم من 
 (دراسة تقویمیة لمعوقات ممارسة ریاضة الكرة الطائرة في محافظة المنوفیة ) 

 :وتكونت لجنة االشراف من 
أـستاذ كرة الـسلة بقـسم نظریات وتطبیقات الریاـضات الجماعیة وریاـضات   أ.د/ طارق محمد عبد الرءوف 1

 جامعة مدینة السادات.المضرب 
أســتاذ مســاعد بقســم نظریات وتطبیقات الریاضــات الجماعیة وریاضــات   أ.م.د/ أیمن مرضي عبدالباري 3

 المضرب جامعة مدینة السادات.
  مدرس بقسـم أصـول التربیة الریاضـیة والترویح جامعة مدینة السـادات  م.د/ أحمد حلمي غراب  4

 للبنین جامعة حلوان
 لتصبح كالتالي :  السادة المشرفینوتم اقتراح لجنة الحكم والمناقشة من قبل 

أســــتاذ كرة الســــلة بقســــم نظریات وتطبیقات الریاضــــات  أ.د/ طارق محمد عبد الرءوف 1
 المضرب جامعة مدینة السادات.الجماعیة وریاضات 

 مشرفا

تاذ مـساعد  أ.م.د/ ندا محفوظ كابوه 2 وتطبیقات الریاضـات الجماعیة  بقـسم نظریاتأـس
 وریاضات المضرب جامعة مدینة السادات.

 مناقشا

تاذ مـساعد  أ.م.د/ أیمن مرضي عبدالباري 3 وتطبیقات الریاضـات الجماعیة  بقـسم نظریاتأـس
 وریاضات المضرب جامعة مدینة السادات.

 مشرفا

اـستاذ مـساعد بقـسم االدارة الریاـضیة كلیة التربیة الریاـضیة   أ.م.د/ إكرامي عبد العاطي معبد الجمال 4
 للبنین جامعة حلوان

 مناقشا
 

على أن یرفع لشــئون الدراســات العلیا االقتراح المقدم من لجنة االشــراف الخاصــة بالباحثة  الموافقة على   القرار
 بالكلیة التخاذ اإلجراءات الالزمة .

 : شئون أعضاء ھیئة التدریسخامسا
المضــرب بقســم   ریاضــات الطلب المقدم من الســید األســتاذ الدكتور / طارق الجمال بتعیین ســیادتھ أســتاذ  -1

من اللجنة العلمیة مرســـل  ب وفقا للتقریر النظریات وتطبیقات الریاضـــات الجماعیة وریاضـــات المضـــر
 .الدائمة للترقیة لدرجة األساتذة واألساتذة المساعدین

أن یرفع   علىو  بانھ ملتزما في عملھ وـسلوكھ وحـسن أداء واجباتھ الوظیفیة منذ تعیینھ بالكلیةالموافقة علما   القرار 
 الموضوع لشئون أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة التخاذ اإلجراءات الالزمة.

ــیادتھ مدرس مســاعد ب -2 ــید المعید / عمر بكر ســالم بتعیین س قســم نظریات وتطبیقات الطلب المقدم من الس
 نظرا لحصولھ علي درجة الماجستیرب الریاضات الجماعیة وریاضات المضر

أن یرفع   علىو  الموافقة علما بانھ ملتزما في عملھ وـسلوكھ وحـسن أداء واجباتھ الوظیفیة منذ تعیینھ بالكلیة القرار 
 الموضوع لشئون أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة التخاذ اإلجراءات الالزمة.

أجازه مرافق علي  بشـأن الموافقة    بالقسـم المدرس  ولید الشـناويالدكتور /  االسـتاذ  لطلب المقدم من السـید  ا -3
 . زوجة بدولة االمارات للعام السابع عشر

 الموضوع لشئون أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة التخاذ اإلجراءات الالزمة.الموافقة على أن یرفع  القرار 
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ید   ـ4 تاذ  الطلب المقدم من الـس تاذ محمد عبد المنعم  الدكتور /  األـس أن الموافقة علي تجدید   أـس م بـش اعد بالقـس مـس
 علي التوالي . الثانياإلعارة الخاصة بسادتھ للعام 

 الموافقة على أن یرفع الموضوع لشئون أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة التخاذ اإلجراءات الالزمة. القرار 
 تجدید   علىبشـأن الموافقة    بالقسـمكرة السـلة  أسـتاذ   ھاني الدیب الدكتور /  االسـتاذ  لطلب المقدم من السـید ا ـ5

 . أجازه مرافق زوجة لسیادتھ بدولة الكویت للعام الخامس
 الموافقة على أن یرفع الموضوع لشئون أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة التخاذ اإلجراءات الالزمة. ارالقر

 مساءأ.ثامنة الفي 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

 


