
 

 التربية الرياضية كلية/
 نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضربرئيس مجلس قسم  مكتب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ورياضات المضربنظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية قسم  مجلس جتماعامحضر 

 2018 /2017 العام الجامعي 4 رقم الجلسة

 الواحدة  نهاية االجتماع الثانية عشر  بدء االجتماع 5/12/2017 التاريخ 

 نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربمكتب رئيس مجلس قسم  جتماعاالمكان 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

برئاسة  (4)عقدت الجلسة رقم  الثانية عشرتمام الساعة  فيم 2017 / 12 /5الموافق  لثالثاءا نه في يومإ

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

 الوظيفة االســــم م

 عضوًا أ.د / حممد طلعت أبو املعاطي  (1

 عضوًا .د / طارق حممد عبد الرؤوفأ  (2

 عضوًا طرأ.د / جوزيف ناجي أديب بق  (3

 عضوًا إبراهيمأ.م.د / أكرم كامل   (4

 سامني سر اجملل خالد عبد الفتاح البطاوي/أ.م.د   (5

 عضوًا شيماء اخلفيفد.    (6

 عضوًا د/ حممود تركي   (7

 واعتذر عن احلضور كال من:

 أ.د متفرغ / حممد مجال الدين محاده -1

 حممود حسن حممود احلويف /متفرغأ.د  -2

 يل اجلمالأ.م.د / طارق حممد خل -3

 حممود معبد املنعأ.م.د / حممد  -4

 هيام العشماويد.  -5

 امين مرضيد/  -6

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

انتقل سيادته  ثم نظريات وتطبيقات الرياضات اجلماعية ورياضات املضربقسم والرتحيب بالسادة أعضاء جملس 

 لعرض ومناقشة املوضوعات الواردة جبدول األعمال.

   أواًل: املصـــادقات 

   



 التصديق على حمضر اجللسة السابقة  1/1

 عات باجمللس السابقواملوض علىمت التصديق القرار: 

 ثانيًا: موضوعات اإلحاطة

لثقافية وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئون أعضاء هيئة التدريس لثقافية وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئون أعضاء هيئة التدريس عرض الخطابات الواردة للقسم في حالة ورودها من العالقات اعرض الخطابات الواردة للقسم في حالة ورودها من العالقات ا 2/1
األزمات والكوارث للعرض على األزمات والكوارث للعرض على   إدارةإدارة  ووحدةووحدة    IITTوشئون التعليم والطالب والدراسات العليا ومكتب/عميد الكلية ووحدة الجودة ووحدةوشئون التعليم والطالب والدراسات العليا ومكتب/عميد الكلية ووحدة الجودة ووحدة

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لالطالع عليها.أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لالطالع عليها.

 .يط اجمللس علمامت العرض واحالقرار: 

بخصوص افادتنًا بأنه في إطار مبادرة بنك المعرفة المصري لتدعيم البحث العلمي بخصوص افادتنًا بأنه في إطار مبادرة بنك المعرفة المصري لتدعيم البحث العلمي مكتب أ.د/ رئيس الجامعة مكتب أ.د/ رئيس الجامعة الخطاب الوارد الينا من الخطاب الوارد الينا من  
وخاصة في مجال النشر الدولي ألبحاث السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية, وذلك من خالل وحدة المكتبات الرقمية وخاصة في مجال النشر الدولي ألبحاث السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية, وذلك من خالل وحدة المكتبات الرقمية 

لمساعدة الباحثين لمساعدة الباحثين   SSpprriinnggeerr  NNaattuurreeجلس األعلى للجامعات, نتشرف بأن نحيط سيادتكم علما بالمسابقة التي طرحها الناشر جلس األعلى للجامعات, نتشرف بأن نحيط سيادتكم علما بالمسابقة التي طرحها الناشر بالمبالم
للسادة الباحثين بجامعتكم الموقرة أو للسادة الباحثين بجامعتكم الموقرة أو   SSJJRRأو أو   IImmppaacctt  FFaaccttoorrالراغبين في نشر أبحاثهم في المجالت العلمية ذات معامل التأثير الراغبين في نشر أبحاثهم في المجالت العلمية ذات معامل التأثير 

, علي أن يتم تقديم الخبرات الالزمة في مجال المراجعة , علي أن يتم تقديم الخبرات الالزمة في مجال المراجعة AAcccceeppttaanncceeات علمية دولية أو الحاصلين علي ات علمية دولية أو الحاصلين علي اللذين تقدموا بأبحاثهم لدورياللذين تقدموا بأبحاثهم لدوري
العلمية واللغوية التي تؤهل األبحاث للنشر الدولي وفقا للقواعد المتبعة في الدوريات العلمية في التخصصات المختلفة والمتاحة من العلمية واللغوية التي تؤهل األبحاث للنشر الدولي وفقا للقواعد المتبعة في الدوريات العلمية في التخصصات المختلفة والمتاحة من 

رم بالتوجيه نحو نشر إعالن بجامعاتكم الموقرة للباحثين ومرفق به الرابط الخاص رم بالتوجيه نحو نشر إعالن بجامعاتكم الموقرة للباحثين ومرفق به الرابط الخاص لذلك برجاء التكلذلك برجاء التك, , خالل رابط التسجيل المرفقخالل رابط التسجيل المرفق
احل نشر احل نشر والتواصل مع الباحثين خالل مر والتواصل مع الباحثين خالل مر   SSpprriinnggeerr  NNaattuurreeبالبيانات المطلوبة, وسيتم مراجعة تلك البيانات مع السادة المسئولين بـ بالبيانات المطلوبة, وسيتم مراجعة تلك البيانات مع السادة المسئولين بـ 

 hhttttpp::////bbiitt..llyy//EEggyyppttEEddiittiinngg  الرابط:الرابط:  لمي.لمي.تكون األولوية بأسبقية التسجيل والتخصص العتكون األولوية بأسبقية التسجيل والتخصص العوسوس  األبحاث العلمية,األبحاث العلمية,

 .مت العرض واحيط اجمللس علماالقرار: 

بخصوص مواقتنا بموافقة مجلس الجامعة بخصوص مواقتنا بموافقة مجلس الجامعة   مكتب أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافيةمكتب أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافيةالخطاب الوارد الينا من الخطاب الوارد الينا من  
جائزة الجامعة التقديرية, وجائزة الجامعة جائزة الجامعة التقديرية, وجائزة الجامعة   تدريس للحصول عليتدريس للحصول عليم بترشيح أعضاء هيئة الم بترشيح أعضاء هيئة ال20172017//1010//2929بجلسته الثانية بتاريخ بجلسته الثانية بتاريخ 

التشجيعية, وجائزة الجامعة للتفوق في مجال العلوم التربوية والنفسية, وجائزة أحسن رسالة علمية )ماجستير ـ دكتوراه(, وجائزة أحسن التشجيعية, وجائزة الجامعة للتفوق في مجال العلوم التربوية والنفسية, وجائزة أحسن رسالة علمية )ماجستير ـ دكتوراه(, وجائزة أحسن 
 ولمدة شهر من تاريخه.  ولمدة شهر من تاريخه.    20172017  //1111//1818باحث, وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق باحث, وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 

تأثري )البحث  وعنوان، ()دكتوراهجلائزة أحسن رسالة علمية  حممود حممد رفعت حممود تركىرشيح الدكتور / تالقرار: 

 (استخدام تدريبات التحمل متنوعة املسارات احلركية على بعض األداءات املهارية والوظيفية لناشئى كرة القدم

بخصوص مواقتنا بخطاب اإلدارة العامة بخصوص مواقتنا بخطاب اإلدارة العامة   للدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافيةللدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافيةمكتب أ.د/ وكيل الكلية مكتب أ.د/ وكيل الكلية الخطاب الوارد الينا من الخطاب الوارد الينا من  
قد قد   للدراسات العليا وإدارة البحوث العلمية بشأن اإلعالن عن برنامج الكليات المجتمعية بالواليات المتحدة االمريكية والمتضمن أن الهيئةللدراسات العليا وإدارة البحوث العلمية بشأن اإلعالن عن برنامج الكليات المجتمعية بالواليات المتحدة االمريكية والمتضمن أن الهيئة

  منحة للشباب المصري.منحة للشباب المصري.  1111م والذي يقدم حوالي م والذي يقدم حوالي 20192019م/م/20182018يم الفني للعام يم الفني للعام فتحت باب التقديم للبرنامج الذي يهدف إلي دعم التعلفتحت باب التقديم للبرنامج الذي يهدف إلي دعم التعل
 bbffccee  ..  eeuunn..eegg  ::22CCcciiعنوان البريد االلكترونيعنوان البريد االلكتروني  eeggyypptt..oorrgg--wwwwww..FFuuiibbrriigghhtt  الموقع االلكتروني للهيئة التالي:الموقع االلكتروني للهيئة التالي:

 .مت العرض واحيط اجمللس علماالقرار: 

بخصوص مواقتنا بأنه ورد لإلدارة بتاريخ بخصوص مواقتنا بأنه ورد لإلدارة بتاريخ   مكتب أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافيةمكتب أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافيةطاب الوارد الينا من طاب الوارد الينا من الخالخ 
إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات كتاب إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات كتاب   ––اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية   ––م كتاب المجلس األعلى للجامعات م كتاب المجلس األعلى للجامعات 20172017//1111//2121

د أول وزير التعليم العالي للعالقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات مرفقا به خطاب المكتب الثقافي المصري د أول وزير التعليم العالي للعالقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات مرفقا به خطاب المكتب الثقافي المصري السيد أ.د/ مساعالسيد أ.د/ مساع
منح لدراسة الدكتوراه في اطار االتفاقية الموقعة بين المجلس األعلى منح لدراسة الدكتوراه في اطار االتفاقية الموقعة بين المجلس األعلى   44كندا المتضمن اعالن جامعة مونتريال الدوري لعدد كندا المتضمن اعالن جامعة مونتريال الدوري لعدد   ––بمونتريال بمونتريال 

http://www.fuibright-egypt.org/


  م, الرابط:م, الرابط:20172017ديسمبر ديسمبر   3131تريال, واخر موعد الستالم الترشيحات تريال, واخر موعد الستالم الترشيحات للجامعات المصرية وجامعة مونللجامعات المصرية وجامعة مون
hhttttpp:://  aaddmmiissssiioonn__uummoonnttrreeaall..ccaa//  pprrooggrraammmmeess--  ddee--ccyycclleess--  ssuuppeerriieeuurrss--  oouuvveerrttss 

 .مت العرض واحيط اجمللس علماالقرار: 

بخصوص مواقتنا بأنه ورد لإلدارة بتاريخ بخصوص مواقتنا بأنه ورد لإلدارة بتاريخ   افيةافيةمكتب أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقمكتب أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقالخطاب الوارد الينا من الخطاب الوارد الينا من  
االتفاقيات والتبادل الثقافي بشأن االتفاقيات والتبادل الثقافي بشأن إدارة إدارة   ––اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية   ––م كتاب المجلس األعلى للجامعات م كتاب المجلس األعلى للجامعات 20172017//1111//2200

 م.م.20172017اكتوبر اكتوبر   1919//1818الصيغة المقترحة لبروتوكول التعاون النهائي بين مصر والبرتغال يومي الصيغة المقترحة لبروتوكول التعاون النهائي بين مصر والبرتغال يومي 

 . العرض واحيط اجمللس علمامتالقرار: 

 موضوعات خاصة بالقسم: ثالثا

خبصوص تشكيل جلان العملي وجلان  رئيس القسمطارق حممد النصريي الطلب املقدم من االستاذ الدكتور/ 3/1

  م.2017/2018للعام اجلامعي  ولالتصحيح للفصل الدراسي اال

 .التصحيحجلان و والشفهي جلان العملي تشكيل وفيما يليالقرار: املوافقة على تشكيل اللجان 

  ((11جدول )جدول )
  في االختبار العملي والشفهيفي االختبار العملي والشفهي  السادة أعضاء هيئة التدريسالسادة أعضاء هيئة التدريس  لجان أسماءلجان أسماءبيان بيان 

 مم20182018م / م / 20172017عن الفصل الدراسي االول للعام الجامعي عن الفصل الدراسي االول للعام الجامعي 

 عضو خامس عضو رابع عضو ثالث عضو ثاني عضو أول المقرر الفرقة الالئحة

 الجديدة

 اولي بنين
 435عدد 
 87عدد 

 جلسة

 د/طارق النصيري  د/محمود تركي د/ محمود الحوفي كرة قدم عملي
 (11)د/ جمال حمادة
 (76)د/ جوزيف ناجي

 (62)د/طارق الجمال
 (25)ممتحن خارجي

 د/ خالد البطاوي  د/طارق النصيري  د/محمود تركي د/محمود الحوفي كرة قدم شفهي
 (14)د/ طارق الجمال
 (73)د/ايمن مرضي

 د/شيماء الخفيف د/عادل رمضان د/محمد عبد المنعم د/طارق عبد الرؤف ة سلة عمليكر 

 (22)د/ شريف عبدالمنعم
 (20)د/ محمد أبو سريع
 (20)د/هيام العشماوي 
 (25)ممتحن خارجي

 د/اكرم كامل د/عادل رمضان د/محمد عبد المنعم د/طارق عبد الرؤف كرة سلة شفهي
 (69)د/ شيماء الخفيف

 (18)تركي د/محمود

 د/ محمد أبو سريع د/ شريف عبدالمنعم د/طارق الجمال د/ جوزيف ناجي صغيرة عملي
 (62)د/هيام العشماوي 
 (25)ممتحن خارجي

 د/ شريف عبدالمنعم د/طارق الجمال د/ جوزيف ناجي صغيرة شفهي
 (1)د/ خالد البطاوي 
 (86)د/هيام العشماوي 

 (5)د/طارق النصيري 
 (7)د/عادل رمضان
 (54)د/ محمد أبو سريع
 (21)د/ايمن مرضي

 اولي بنات
 232عدد 
 47عدد 

 جلسة

 د/هيام العشماوي  د/ محمد طلعت د/ جمال حمادة د/طارق النصيري  كرة يد عملي
 (22)د/اكرم كامل

 (25)ممتحن خارجي

 (16)ادةد/ جمال حم د/ محمد أبو سريع د/ محمد طلعت د/ شريف عبدالمنعم د/اكرم كامل كرة يد شفهي
 (31)د/ خالد البطاوي 

كرة طائرة 
 عملي

 (22)د/عادل رمضان د/ جمال حمادة د/ محمد طلعت د/ايمن مرضي د/ خالد البطاوي 
 (25)ممتحن خارجي

كرة طائرة 
 د/عادل رمضان د/ جمال حمادة د/ محمد طلعت د/ايمن مرضي د/ خالد البطاوي  شفهي



 صغيرة عملي
 د/طارق عبد الرؤف

 جمال حمادة د/
 د/اكرم كامل

 (22)د/ايمن مرضي د/محمود الحوفي د/ محمد طلعت د/شيماء الخفيف
 (25)ممتحن خارجي

 (2)د/طارق النصيري  د/ محمد طلعت د/شيماء الخفيف د/محمد عبد المنعم صغيرة شفهي
 (45)د/محمود تركي

 (29)د/ محمود الحوفي
 (7)د/ محمد أبو سريع
 (7)د/ شريف عبدالمنعم

 (4)اكرم كامل/د

 القديمة

 ثانية بنين 
عدد  263
 جلسة 53

 د/اكرم كامل د/طارق النصيري  كرة يد
 (46)د/ جمال حمادة
 (5)د/ايمن مرضي
 (2)د/ خالد البطاوي 

  

 ثانية بنات
عدد  175
 جلسة 35

   د/هيام العشماوي  د/ محمد أبو سريع د/اكرم كامل كرة يد

 (29)د/ جمال حمادة ن مرضيد/ايم د/ خالد البطاوي  كرة طائرة
 (6)د/ محمد طلعت

  

 ثالثة بنات
   د/ محمد طلعت د/محمد عبد المنعم د/طارق عبد الرؤف كرة سلة جلسة 24

 رابعة بنات
 د/طارق عبد الرؤف كرة سلة جلسة 18

 (5)د/محمد عبد المنعم
   د/ محمد طلعت (13)د/محمود تركي

  ( ( 22جدول )جدول )
  المصححينالمصححينعضاء هيئة التدريس عضاء هيئة التدريس السادة أالسادة أ  لجان أسماءلجان أسماءبيان بيان 

  م م 20182018م / م / 20172017عن الفصل الدراسي االول للعام الجامعي عن الفصل الدراسي االول للعام الجامعي 
 عضو رابع عضو ثالث عضو ثاني عضو أول المقرر الفرقة الالئحة

 الجديدة

 اولي بنات
  شيماء الخفيفد/ محمد عبد المنعمد/ طارق عبد الرؤوفد/ صغيرة

 هيام عشماوي  د/ محمود تركي /د ايمن مرضي د/ خالد البطاوي  د/ كرة طائرة
  طارق النصيري د/ محمد أبو سريعد/ هيام العشماوي د/ كرة يد

 اولي بنين
 هيام العشماوي  د/ شريف عبد المنعم د/ أكرم كامل د/ محمود تركي د/ كرة قدم
  ايمن مرضي د/ شيماء الخفيفد/ محمد عبد المنعمد/ كرة سلة
  شريف عبد المنعمد/ لجمالطارق اد/ جوزيف ناجيد/ صغيرة

 القديمة

 شيماء الخفيفد/ محمد أبو سريعد/ شريف عبد المنعمد/ طارق النصيري د/ كرة يد ثانية بنين 

 ثانية بنات
 طارق النصيري د/ شريف عبد المنعمد/ هيام العشماوي د/ محمد أبو سريعد/ كرة يد

 طارق النصيري د/ محمود تركيد/ خالد البطاوي  د/ ايمن مرضيد/ كرة طائرة
  ايمن مرضيد/ شيماء الخفيفد/ طارق عبد الرؤوفد/ رة سلةك ثالثة بنات
 طارق النصيري د/ شيماء الخفيفد/ محمد عبد المنعمد/ طارق عبد الرؤوفد/ كرة سلة رابعة بنات

  ( ( 33جدول )جدول )
  مصححين الدراسات العليامصححين الدراسات العلياالسادة أعضاء هيئة التدريس السادة أعضاء هيئة التدريس   لجان أسماءلجان أسماءبيان بيان 

  م م 20182018م / م / 20172017عن الفصل الدراسي االول للعام الجامعي عن الفصل الدراسي االول للعام الجامعي 
 عضو رابع عضو ثالث عضو ثاني عضو أول المقرر الفرقة الئحةال

 الدبلوم
 شريف عبد المنعمد/ اكرم كاملد/ محمود تركيد/ محمود الحوفي د/ كرة القدم (1دبلوم )
 هيام العشماوي د/ محمد أبو سريعد/ محمود تركيد/ محمود الحوفي د/ كرة قدم (1دبلوم )

 ماجستير
 (1ماجستير )

  اكرم كاملد/ د/جمال حمادة محمود الحوفي د/ كرة قدم
   محمد عبد المنعمد/ طارق عبد الرؤوفد/ كرة سلة
   اكرم كاملد/ د/جمال حمادة كرة يد

  محمد طلعت د/ محمد عبد المنعمد/ خالد البطاوي  د/ كرة طائرة

 (2ماجستير )
 البطاوي خالد  د/ جوزيف ناجيد/ د/محمد طلعت محمود الحوفي د/ كرة قدم
   محمد عبد المنعمد/ طارق عبد الرؤوفد/ كرة سلة



  محمد أبو سريعد/ اكرم كاملد/ د/جمال حمادة كرة يد
   خالد البطاوي  د/ محمد طلعت د/ كرة طائرة

  طارق الجمالد/ جوزيف ناجيد/ محمد طلعت د/ مضرب

 دكتوراه 
 (1دكتوراه )

   د/جمال حمادة الحوفيمحمود  د/ كرة قدم

  طارق الجمالد/ جوزيف ناجيد/ محمد طلعت د/ مضرب

 (2دكتوراه )
  محمد طلعت د/ د/جمال حمادة محمود الحوفي د/ كرة قدم

  طارق الجمالد/ جوزيف ناجيد/ محمد طلعت د/ مضرب
 
جي يف االختبارات ممتحن خار حتديد رئيس القسمطارق حممد النصريي االستاذ الدكتور/الطلب املقدم من  3/2

 بنني وبنات، وذلك طبقًا لالئحة اجلديدة. العملية للفرقة االولي

 أمساء السادة املمتحنني من اخلارج القرار: 

  الفرقة األولي )بنين ـ بنات(الفرقة األولي )بنين ـ بنات(  الجديدة(الجديدة()الالئحة )الالئحة   العمليالعملي  لالمتحانلالمتحانالخارج الخارج من من الممتحنين الممتحنين   بيان بأسماءبيان بأسماء
 الجامعة الكلية التخصص االسم اللجنة المقرر الفرقة

اولي 
 بنات

 االسكندرية لمنجف كلية التربية الرياضية اليد أستاذ كرة وفاء محمد عبد المجيدأ.د/  1 كرة يد
 بنها كلية التربية الرياضية  أستاذ كرة القدم ياسر محفوظأ.د/  2 صغيرة ال

 حلوان كلية التربية الرياضية بنات أستاذ كرة طائرة ليلي رفعت احمد ايوبأ.د/  3 كرة طائرة

اولي 
 بنين

 المنوفية كلية التربية الرياضية كرة القدم مساعد أستاذ احمد ساهر .د/أ 4 كرة قدم
 حلوان كلية التربية الرياضية بنين أستاذ مساعد  أسامة النمرأ.د/  5 كرة سلة

   كلية التربية الرياضية العاب المضرب أستاذ أ.د/ محمد احمد عبد هللا 6 صغيرة ال
رئيس القسم خبصوص تشكيل جلنة املمتحنني ملواد صريي طارق حممد الناالستاذ الدكتور/الطلب املقدم من  3/3

 .اخلاصة بالقسم م2017/2018للعام اجلامعي ول الفصل الدراسي األ

تشكيل جلنة املمتحنني مكونة من أ.د/ مجال محاده، أ.د/ حممود احلويف، أ.د/ طارق النصريي، أ.د/طارق عبد الرؤوف، القرار: 

 أ.د/ جوزيف ناجي.

 انتداب علىبقسم نظريات وتطبيقات الرياضات اجلماعية ورياضات العاب املضرب  كرة السلةشعبة  دم منقاملطلب ال 3/4

 م.2017/2018ات للعام اجلامعي بناالولي للفرقة  للتدريس األستاذ الدكتور/ عادل رمضان

 املوافقة القرار:

يف  العريشبكلية الرتبية الرياضية جامعة تداب سعادته للتدريس بشأن ان كامل أكرم /.دأ.مالطلب املقدم من سعادة  3/5

 .م2017/2018من العام اجلامعي  ثانياللدراسي الفصل ا

 املوافقة القرار:

 بالدراسات العلياموضوعات خاصة : رابعا

4/1 

لتسجيل رسالة ماجستري يف الرتبية الرياضية بالقسم بعد أن مت قد  حممود جابر زهو/الباحثالطلب املقدم من 

  -مسنار قسم ومسنار عام له.  للبحث حتت عنوان: 

 “كرة الطائرة لالحتاد املصري لل املستدامة "بناء مقياس للحوكمة الرياضية كمؤشر ملستوي القدرة التنافسية
ومت إجراء التعديالت املقرتحة من قبل السادة األساتذة بالسمنار، وجلنة اإلشراف املقرتحة من جملس القسم 



 -واملشكلة من السادة األستاذة )طبقًا للتخصص( وهم: 

خالد عبد الفتاح  /دأ.م.   -1

 إمساعيل البطاوي

ة أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات اجلماعي

جامعة مدينة  -ورياضات املضرب بكلية الرتبية الرياضية 

 السادات

 امين عادل عبد الفتاح عيد  -2
جامعة مدينة  -مدرس بقسم إدارة االعمال كلية التجارة 

 السادات

.س الدراسات العليا الختاذ اإلجراءات الالزمة حنو التسجيلاملوافقة على أن يرفع جملل 
4/2 

لتسجيل رسالة ماجستري يف الرتبية الرياضية بالقسم  مصطفي حممود حامد اجلمسي /الباحثالطلب املقدم من 

  -له.  للبحث حتت عنوان: ومسنار عام قسم  ناربعد أن مت قد مس

 “ ارس االبتدائيةاستخدام برنامج لأللعاب الصغرية على تعليم بعض املهارات األساسية يف كرة اليد لتالميذ املد"
وجلنة اإلشراف املقرتحة من جملس القسم  ،ومت إجراء التعديالت املقرتحة من قبل السادة األساتذة بالسمنار

 -واملشكلة من السادة األستاذة )طبقًا للتخصص( وهم: 

مجال الدين  حممد د/. أ  -1

 محاده

نظريات وتطبيقات الرياضات اجلماعية بقسم  كرة اليد أستاذ

جامعة مدينة  -بكلية الرتبية الرياضية  ضات املضربوريا

 السادات          

هيام عبد الرحيم حممد  /دم.  -2

 العشماوي

نظريات وتطبيقات الرياضات اجلماعية ورياضات بقسم  مدرس

 جامعة مدينة السادات          -بكلية الرتبية الرياضية  املضرب

.س الدراسات العليا الختاذ اإلجراءات الالزمة حنو التسجيلاملوافقة على أن يرفع جملل 
4/3 

لتسجيل رسالة ماجستري يف الرتبية الرياضية بالقسم بعد أن مت قد  سارة عاطف فتحي/الباحثالطلب املقدم من 

  -له.  للبحث حتت عنوان: ومسنار عام قسم  مسنار

ت التعليمية علي تعلم بعض املهارات اهلجومية والتحصيل املعريف يف كرة اليد لطالبات كلية الرتبية تأثري املديوال"

 “ الرياضية جامعة مدينة السادات
وجلنة اإلشراف املقرتحة من جملس القسم  ،ومت إجراء التعديالت املقرتحة من قبل السادة األساتذة بالسمنار

 - للتخصص( وهم: واملشكلة من السادة األستاذة )طبقًا

أكرم كامل إبراهيم  /دأ.م.   -1

 عبد الكريم

نظريات وتطبيقات الرياضات اجلماعية بقسم  مساعد أستاذ

جامعة مدينة  - بكلية الرتبية الرياضية ورياضات املضرب

 السادات 



 السيد فتح اهلل علي تنني /دم.  -2
 املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم احلركةبقسم  مدرس

 جامعة مدينة السادات          -بكلية الرتبية الرياضية  الرياضية

.املوافقة على أن يرفع جمللس الدراسات العليا الختاذ اإلجراءات الالزمة حنو التسجيل 
4/4 

املد الثاني، علمًا بأن تاريخ تسجيل البحث  باملوافقة على. حممود منصور حممود خليفة /لباحثاالطلب املقدم من 

  -. وجلنة اإلشراف املقرتحة من جملس القسم واملشكلة من السادة األستاذة )طبقًا للتخصص( وهم: 3/1/2017

 طارق حممد عبد الرؤوف /دأ.   -1
نظريات وتطبيقات الرياضات اجلماعية ورياضات أستاذ بقسم 

 جامعة مدينة السادات  - بكلية الرتبية الرياضية املضرب

خالد عبد الفتاح  /دم. أ. -2

 إمساعيل البطاوي

نظريات وتطبيقات الرياضات اجلماعية بقسم  مساعد أستاذ

جامعة مدينة  - بكلية الرتبية الرياضية ورياضات املضرب

 السادات

.املوافقة على أن يرفع جمللس الكلية الختاذ اإلجراءات الالزمة حنو املد 

  يستجد من أعمال وماخامسًا: 

 

 ا  ظهر واحدةالاختتمت الجلسة في تمام الساعة 

 رئيس مجلس القسم                                                              أمين المجلس     

                                                       

 طارق محمد النصيري /.دأ                                              خالد عبد الفتاح البطاوي /م.دأ.

SQ0000000F101206 رقم:نموذج   

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 


