
 

 التربية الرياضية كلية/
 رئيس مجلس قسم األلعاب مكتب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األلعابقسم  مجلس جتماعامحضر 

 2017 /2016 العام الجامعي عشر الثانية رقم الجلسة

 الواحدة  نهاية االجتماع الثانية عشر  بدء االجتماع 1/8/2017 التاريخ 

 مكتب رئيس مجلس قسم االلعاب جتماعاالمكان 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

برئاسة  (12)عقدت الجلسة رقم  الثانية عشرتمام الساعة  فيم 2017 / 8 /1الموافق  الثالثاء نه في يومإ

 كل من: القسم وبحضوررئيس  – طارق محمد النصيري /الدكتورألستاذ ا

 الوظيفة االســــم م

 عضوًا أ.د/ متفرغ / حممد مجال الدين محاده  (1

 عضوًا أ.د / حممد طلعت أبو املعاطي  (2

 عضوًا حممود حسن حممود احلويفأ.د /   (3

 عضوًا .د / طارق حممد عبد الرؤوفأ  (4

 عضوًا أ.د / جوزيف ناجي أديب بقطر  (5

 عضوًا اجلمالأ.م.د / طارق حممد خليل   (6

 عضوًا حممود معبد املنعأ.م.د / حممد   (7

 عضوًا إبراهيمأ.م.د / أكرم كامل   (8

 عضوًا خالد عبد الفتاح البطاوي د.  (9

 عضوًا د/ شريف حممدعبداملنعم  (10

 عضوًا د. حممد صالح أبو سريع   (11

 عضوًا هيام العشماويد.   (12

 عضوًا امين مرضيد.    (13

اجللسة بذكر "بسم اهلل الرمحن الرحيم"  طارق حممد النصرييالدكتور/ اذ األست افتتح السيد االفتتاح:

ثم انتقل سيادته لعرض ومناقشة املوضوعات الواردة جبدول  قسم االلعابوالرتحيب بالسادة أعضاء جملس 

 األعمال.

   أواًل: املصـــادقات 

   



 بشأن التصديق على حمضر اجللسة السابقة  1/1

 عات باجمللس السابقواملوض علىمت التصديق القرار: 

 ثانيًا: موضوعات اإلحاطة

 العالقات الثقافية.التدريس و هيئةشئون لدراسات العليا، للقسم من مكتب العميد، ااخلطابات الواردة  بشأن 2/1

 .مت العرض واحيط اجمللس علماالقرار: 

 موضوعات خاصة بالقسم: ثالثا

اإلسـكندرية كليـة الرتبيـة    بشـأن انتـداب سـعادته للتـدريس جبامعـة       مـود اوـو   حم /أ.دالطلب املقدم من سـعادة   3/1

 م .2016/2017 اجلامعيمن العام  لصيفي  الفصل الدراسي ا فلمنجالرياضية 

 .ومت حتديد يومي السبت واخلميس املوافقةالقرار: 

عاب شعبة )كرة السلة( حيث انه قد مت قسم األل إىلبشأن االنتقال  عادل رمضان /أ.دالطلب املقدم من سعادة  3/2

 درجة أستاذ طرق تدريس كرة السلة. إىلترقيه 

بعد تغيري املسمي الوظيفي لسعادته من أستاذ طرق تدريس كرة السلة إلي  عادل رمضان /أ.داملوافقة علي نقل القرار: 

 لعلمية بالكلية.أستاذ كرة السلة من اللجنة العلمية، مع ترسيخ مبدأ االنتقال بني األقسام ا

االقرتاح املقدم من رئيس شعبة كرة القدم ورئيس شعبة كرة السلة ورئيس شعبة كرة اليد ورئيس شعبة كرة  3/3

 الطائرة بشأن نقل بعض مقررات الالئحة اجلديدة من الفصل الدراسي األول الي الفصل الدراسي الثاني والعكس.

الفرقة االولي  1ومقرر كرة القدم  1لشعب واخلاص بنقل مقرر كرة السلةا رؤساء االقرتاح املقدم من على املوافقةالقرار: 

ومقرر كرة اليد الفرقة االولي  1للطالبات من الفصل الدراسي األول للفصل الدراسي الثاني، ونقل مقرر كرة الطائرة 

 للطالبات من الفصل الدراسي الثاني للفصل الدراسي األول.

 الدراسات العلياموضوعات خاصة ب: رابعا

 املوضوع األول: منح درجة املاجستري 4/1

. اجستريباملوافقة علي منحه درجة امل .عبد اهلادي حممود عبد اهلادي حممود / للباحثبشأن الطلب املقدم من 

 -عنوان: للبحث حتت 

 " ناشئ كرة القدمتأثري استخدام تدريبات السرعة باملقاومة علي بعض القدرات البدنية وسرعة االداء لدي " 

ومت إجراء التعديالت املقرتحة من قبل الدارس وجلنة اإلشراف املقرتحة من جملس القسم واملشكلة من السادة 

 -وهم: األستاذة )طبقًا للتخصص( 

 جامعة مدينة السادات   " مشرفا "           -بكلية الرتبية الرياضية  القدمأستاذ كرة  حممود اوو أ.د/  .1

 دوح سعد بيهمم أ.د/ .2

 -بكلية الرتبية الرياضية  ووكيل الدراسات العليا تدريب كرة القدمأستاذ 

 "           ًا" مناقش الزقازيقجامعة 

  مناقشا“السادات جامعة مدينة  -الرياضية قسم األلعاب بكلية الرتبية ب أستاذ                          طارق حممد النصرييأ،د/  .3



 م.د/ فاطمة حممد سليمه .4

جامعة مدينة السادات " مشرفا  -مدرس بقسم األلعاب بكلية الرتبية الرياضية 

" 

 
 املوافقة على أن يرفع جمللس الدراسات العليا الختاذ اإلجراءات الالزمة. -القرار:  

 تشكيل جلنة مناقشة ماجستري - الثاني:املوضوع  4/2

   اجستريتشكيل جلنة املناقشة واوكم لرسالة امل على. باملوافقة ود اوو حمم أ.د/من بشأن الطلب املقدم 

  -عنوان: . للبحث حتت امحد عبد املنعم مصطفي اجلزارةالرتبية الرياضية للباحث /

بعض القدرات البدنية واملهارية املندجمة لناشئ كرة  علىتأثري برنامج تدرييب مقرتح باستخدام مترينات املنافسة "

 "قدمال

 -وهم: وتقرتح جلنة االشراف ان تكون جلنة املناقشة واوكم مكونة من السادة األستاذة )طبقًا للتخصص( 

محد اماجد مصطفي أ.د/ .1

 امساعيل

 كرة القدم ورئيس قسم تدريب األلعاب اجلماعيةتدريب أستاذ 

 "           ناقشا" م   جامعة حلوان - بنني بكلية الرتبية الرياضية

 اوو مود حم أ.د/ .2
 -كلية الرتبية الرياضية  بقسم االلعاب قدمأستاذ كرة ال

 "          مشرفا"  املنوفيةجامعة 

 طارق حممد عبد الروؤف أ،د/  .3
مدينة جامعة  -الرتبية الرياضية  األلعاب بكلية بقسم أستاذ

 " مناقشا "  السادات

 

 يا الختاذ اإلجراءات الالزمة.املوافقة على أن يرفع جمللس الدراسات العل -القرار: 

 تشكيل جلنة مناقشة ماجستري - :الثالثاملوضوع  4/3

تشكيل جلنة املناقشة واوكم لرسالة تعديل  على. باملوافقة طارق حممد عبد الروؤفأ.د/من بشأن الطلب املقدم 

  -عنوان:  . للبحث حتتإسالم امحد عبد السالم عثمان   الرتبية الرياضية للباحث / اجستريامل

تعلم بعض املهارات االساسية   الكرة  علىالتلسكوبية(  العنكبوتية، املتسلسلة،تأثري استخدام خرائط املفاهيم ) "

 "الطائرة 

 -وهم: وتقرتح جلنة االشراف ان تكون جلنة املناقشة واوكم مكونة من السادة األستاذة )طبقًا للتخصص( 



 حممد حممد رفعت حممد -1
أستاذ الكرة الطائرة بقسم نظريات األلعاب اجلماعية والعاب 

 املضرب بكلية الرتيبة الرياضية جامعة بنها "مناقشًا"

 طارق حممد علي النصريي -2
جامعة مدينة  -اضية قسم االلعاب بكلية الرتبية الريأستاذ ب

  السادات "مناقشًا"

 طارق حممد عبد الرؤوف  د/. أ -3
جامعة مدينة  -رياضية الرتبية الأستاذ بقسم االلعاب بكلية 

    السادات "مشرفًا"

 

 املوافقة على أن يرفع جمللس الدراسات العليا الختاذ اإلجراءات الالزمة. -القرار: 

مـد مـدة الدراسـة حيـث تنتهـي املـدة القانونيـة للتسـجيل           باملوافقة على  الدارسني االتي امسائهمالطلب املقدم من  4/4

 :وهم 30/9/2017

اسالم امحد عبد السالم عثمان، حممد امحد مربوك عـامر، امحـد عبـد املـنعم مصـطفي اجلـزارة، نـاني امحـد رفعـت          

 إبراهيم، امحد حممود نبيل حمرم، حممود منصور خليفة.

 .يرفع جمللس الدراسات العليا الختاذ اإلجراءات الالزمةو مد مدة الدراسةاملوافقة على  -القرار: 

 من أعمالوما مل يستجد 

االســتاذ املســـاعد بقســـم االلعـــاب كليـــة الرتبيـــة   طـــارق اجلمـــالد/ أ.م. الطلـــب املقـــدم مـــنبشـــأن  املوضــوع األول : 

حبث خاصته بعنـوان: "التوزيـع االحتمـالي لنسـب     الرياضية جامعة مدينة السادات خبصوص املوافقة على تسجيل 

 القرار   اهلوكي"االستحواذ وفاعلية األداء ومستوي النتائج لتدعيم اختاذ 

 املوافقة -القرار: 

 ا  ظهر واحدةالاختتمت الجلسة في تمام الساعة  

 رئيس مجلس القسم                                                              أمين المجلس     

                                                       

 طارق محمد النصيري /.دأ                                              طاويخالد عبد الفتاح الب /م.د

SQ0000000F101206 رقم:نموذج   

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 


