
 

 

 
 
 
 

   
 

   

 كلية/ التربية الرياضية

 مكتب رئيس مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب جتماعامحضر 

 2018 /2017 العام الجامعي 5 رقم الجلسة

 الحادية عشر صباح نهاية االجتماع  صباحاالعاشرة  بدء االجتماع 6/2/2018 التاريخ 

 مكتب رئيس مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب االجتماعمكان 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

ألستاذ برئاسة ا (6)عقدت الجلسة رقم الثانية عشر تمام الساعة  فيم 2018 /6/2الموافق  الثالثاء نه في يومإ

 كل من: القسم وبحضوررئيس القائم بعمل  – عبد الرؤوفالدكتور/ طارق محمد 

 الوظيفة االســــم م

 عضوا   أ.د متفرغ / محمد جمال الدين حماده  (1

 عضوا   أ.د / محمد طلعت أبو المعاطي  (2

 عضوا   محمود حسن محمود الحوفي /متفرغأ.د   (3

 عضوا   أ.د / جوزيف ناجي أديب بقطر  (4

 عضوا   طارق محمد خليل الجمالأ.م.د /   (5

 عضوا   محمود معبد المنعأ.م.د / محمد   (6

 عضوا   إبراهيمأ.م.د / أكرم كامل   (7

 سالمجلامين سر خالد عبد الفتاح البطاوي/أ.م.د   (8

 عضوا   هيام العشماوي/دم.  (9

 عضوا   ايمن مرضي م.د/  (10

 عضوا   محمود تركي م.د/   (11

 واعتذر عن الحضور كال من:
 شيماء الخفيف /دم. -1

" بسم هللا الرحمن الرحيمالجلسة بذكر " طارق محمد عبد الرؤوفاألستاذ الدكتور/ افتتح السيد  االفتتاح:

ثم انتقل نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب، والترحيب بالسادة أعضاء مجلس قسم 

 سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.

   أوال : المصـــادقات 

 التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 عات بالمجلس السابقوالموض علىالقرار: تم التصديق 

 ثانيا : موضوعات اإلحاطة

 كيل الكلية للدراسات العليا بشأن:الخطاب الوارد الينا من مكتب و 2/1

م ويراعي ان ال 15/2/2018حتي م 10/2/2018البدء في تسجيل الطالب في المقررات بداية من 



 

 

 
 
 
 

   
 

   

يسمح للطالب بالتسجيل في مقرر دراسي اذا كان المقرر مقرر اخر كمتطلب سابق إال بعد اجتياز 

 )المتطلب السابق(

يسمح بالتسجيل المتأخر أو االنسحاب أو الحذف أو اإلضافة أو التغيير حتي قبل نهاية األسبوع الثاني 

 من بدء الدراسة.

 .م هو تاريخ بدء الدراسة بالدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني17/2/2018يعتبر 

يتم التسجيل النهائي للطالب في المقررات التي يختارونها بإشراف المشرف االكاديمي في استمارة 

تسجيل المقررات بتوقيع الطالب ويعتمدها المرشد االكاديمي ورئيس مجلس القسم المتخصص ووكيل 

 ليا والبحوث.الكلية للدراسات الع

 تم العرض واحيط المجلس علما.القرار: 

الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافية بشأن الخطاب الوارد من وزارة الشباب لالشتراك  

الي  5في المؤتمر العلمي الدولي عن علوم الرياضة الحديثة بين الواقع والمأمول في الفترة من 

 وزارة الشباب والرياضة بالمركز األولمبي بالمعاديوالذي تنظمه  11/5/2018

 تم العرض واحيط المجلس علما.القرار: 

الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافية بشأن الخطاب الوارد بشأن تفعيل البرنامج التنفيذي  

 .2018بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الجابونية حتي 

 العرض واحيط المجلس علما.تم القرار: 

الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافية بشأن الخطاب الوارد بشأن تفعيل البرنامج التنفيذي  

 .2020بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الموريتانية حتي 

 تم العرض واحيط المجلس علما.القرار: 

 التعاون في مجال التعليم العالي. المملكة األردنية الهاشمية بشأنالخطاب الوارد الينا من حكومة  

 تم العرض واحيط المجلس علماالقرار: 

 موضوعات خاصة بالقسم: ثالثا

القايم  طارق محمد عبد الرؤوف المقترح من السيد األستاذ الدكتور/الجديد بشأن تشكيل مجلس القسم  3/1

 .رئيس القسمبعمل 

 وهم: مجلس القسم القرار: تم التشكيل 

 الوظيفة االســــم م

 عضوا   أ.د متفرغ / محمد جمال الدين حماده  (1

 عضوا   أ.د / محمد طلعت أبو المعاطي  (2

 عضوا   محمود حسن محمود الحوفي /متفرغأ.د   (3

 عضوا   عادل رمضانأ.د /  (4

 عضوا   أ.د / جوزيف ناجي أديب بقطر  (5

 عضوا   خليل الجمالأ.م.د / طارق محمد   (6

 عضوا   محمود معبد المنعأ.م.د / محمد   (7



 

 

 
 
 
 

   
 

   

 عضوا   إبراهيمأ.م.د / أكرم كامل   (8

 عضوا   محفوظ عبد العظيم كابوه اند/أ.م.د   (9

امين سر  خالد عبد الفتاح البطاوي/أ.م.د   (10

المجل

 س

 عضوا   م.د/ شريف عبد المنعم  (11

 عضوا   م.د/ محمد أبو سريع  (12

 عضوا   هيام العشماوي/دم.  (13

 عضوا   ايمن مرضي م.د/  (14

 عضوا   محمود تركي م.د/   (15
 
د القائم بعمل رئيس القسم بخصوص اعدا االستاذ الدكتور/طارق محمد عبد الرؤوفالطلب المقدم من  3/2

، الدكتوراه( للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي خطة الدراسات العليا )الدبلوم، الماجستير

 م.2017/2018

 .، ومرفق طيه الخطة الدراسية للدراسات العليا )دبلوم، ماجستير، دكتوراه(الموافقة القرار:

زمن حسني عبد العزيز ة/ الباحث علي انتداب األستاذ الدكتور/ محمود الحوفي مقدم منالطلب ال 3/3

ات للعام الجامعي بن االوليللفرقة  واألكاديمية بشعبة كرة القدم للمساعدة في االعمال اإلدارية عليوه

 وذلك كمتطوعة بناء علي رغبة الباحثة. م 2017/2018

 .الموافقة القرار:

 وئام عبد العزيز محمود /الباحث علي انتداب جوزيف ناجي بقطراألستاذ الدكتور/  مقدم منالطلب ال 3/4

ات للعام بنوالثانية  االوليللفرقة  واألكاديمية بشعبة العاب المضرب للمساعدة في االعمال اإلدارية

 .م  وذلك كمتطوع بناء علي رغبة الباحث2017/2018الجامعي 

 .الموافقة القرار:

 احمد السيد اسماعيل /الباحث علي انتداب جوزيف ناجي بقطراألستاذ الدكتور/  مقدم منالطلب ال 3/5

ين للعام الجامعي بناالولي للفرقة  واألكاديمية بشعبة العاب المضرب للمساعدة في االعمال اإلدارية

 .م  وذلك كمتطوع بناء علي رغبة الباحث2017/2018

 .الموافقة القرار:

 موضوعات خاصة بالدراسات العليا: رابعا

كيل الكلية للدراسات العليا بشأن تحديد منسق لكل برنامج بمراحل الخطاب الوارد الينا من مكتب و 4/1

دكتوراه( وان يكون من بين األساتذة واألساتذة المساعدين بالقسم  -ماجستير –الدراسات العليا )دبلوم 

 –والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة، تحديد مرشد اكاديمي لكل مرحلة دراسية بالدراسات العليا )دبلوم 

 بشأن إعداد توصيف البرامج والمقررات الخاصة بالقسم وهي:، وكذا دكتوراه(بالقسم –ماجستير 

 لرياضات الجماعية )كرة القدم(دبلوم ا

 دبلوم رياضات المضرب )تنس طاولة(



 

 

 
 
 
 

   
 

   

 ماجستير رياضات جماعية )كرة قدم، كرة طائرة، كرة سلة، كرة يد(

 ماجستير رياضات المضرب )تنس ارضي، تنس طاولة(

 دكتوراه رياضات جماعية )كرة قدم(

 دكتوراه رياضات المضرب )تنس الطاولة(

 السادة :ترشيح كل من  القرار:

 أ.د/ محمود الحوفي )مرشد اكاديمي لشعبة كرة القدم(

 أ.د/ عادل رمضان )مرشد اكاديمي لشعبة كرة السلة(

 أ.د/ جوزيف ناجي بقطر )مرشد اكاديمي لشعبة العاب المضرب(

 أ.م.د/ اكرم كامل )مرشد اكاديمي لشعبة كرة اليد(

 ة الكرة الطائرة(أ.م.د/ خالد عبد الفتاح البطاوي )مرشد اكاديمي لشعب

 كما تم ترشيح كل من السادة :

 أ.م.د/ اكرم كامل )منسقا  لبرنامج الدكتوراه(

 أ.م.د/ محمد عبد المنعم )منسقا  لبرنامج الماجستير(

 أ.م.د/ خالد عبد الفتاح البطاوي )منسقا  لبرنامج الدبلوم(

بشأن تحديد أعداد الطالب لفتح مقرر كيل الكلية للدراسات العليا الخطاب الوارد الينا من مكتب و 4/2

 دراسي بالفصل الدراسي الثاني.

 الموافقة علي فتح مقرر دراسي بعدد طالب واحد فاكثر. القرار:

 منح درجة الماجستير 4/3

. ماجستيربالموافقة علي منحه درجة ال إسالم احمد عبد السالم عثمان / للباحثبشأن الطلب المقدم من 

 -عنوان: للبحث تحت 

تأثير استخدام خرائط المفاهيم )المتسلسلة، العنكبوتية، التلسكوبية( على تعلم بعض المهارات " 

 "االساسية في الكرة الطائرة 

المقترحة من مجلس القسم والمشكلة من  لمناقشة والحكموتم إجراء التعديالت المقترحة من لجنة ا

 -وهم: السادة األستاذة )طبقاً للتخصص( 

 د رفعت محمدمحمد محم -1
أستاذ الكرة الطائرة بقسم نظريات األلعاب الجماعية والعاب المضرب 

 بكلية التريبة الرياضية جامعة بنها "مناقشا "

 طارق محمد علي النصيري -2
جامعة مدينة السادات  -أستاذ بقسم االلعاب بكلية التربية الرياضية 

 "مناقشا " 

 طارق محمد عبد الرؤوف  د/. أ -3
جامعة مدينة السادات  -أستاذ بقسم االلعاب بكلية التربية الرياضية 

 "مشرفا "   

 جامعة مدينة السادات          -مدرس بقسم االلعاب التربية بكلية التربية الرياضية  د/ ايمن عبد المرضي -4

 
 ح.الالزمة نحو المنالتخاذ اإلجراءات  الدراسات العليا لجنةالموافقة على أن يرفع ل القرار:



 

 

 
 
 
 

   
 

   

 منح درجة الدكتوراه 4/4

دكتوراه في بالموافقة علي منحه درجة ال محمد فاروق جبر هاشم / للباحثبشأن الطلب المقدم من 

 تأثير خرائط المفاهيم على تعليم بعض مهارات التنس"      -عنوان: للبحث تحت التربية الرياضية 

" 

المقترحة من مجلس القسم والمشكلة من  لمناقشة والحكملجنة اوتم إجراء التعديالت المقترحة من 

 -وهم: السادة األستاذة )طبقاً للتخصص( 

 عصام الدين متولي علي عبد هللاأ.د/  .1
أستاذ طرق التدريس بكلية التربية الرياضية ونائب رئيس 

 "           مناقشا"     جامعة مدنية السادات

                          محمد طلعت أبو المعاطيأ،د/  .2
 التربيةستاذ العاب المضرب بقسم االلعاب وعميد كليه أ

 " مشرفا "   _ جامعه مدينه السادات الرياضية

                          ايمن احمد عبد الفتاح الباسطيأ،د/  .3

نظريات وتطبيقات رياضات ستاذ العاب المضرب بقسم أ

_  الرياضية لشئون البيئة المضرب ووكيل كلية التربية

 "   مناقشا" الزقازيق جامعه 

 أ.د/ جوزيف ناجي اديب .4
 الرياضية التربية بكليةاستاذ العاب المضرب بقسم االلعاب 

 جامعه مدينه السادات " مناقشا " -

 
 ح.التخاذ اإلجراءات الالزمة نحو المن الدراسات العليا لجنةالموافقة على أن يرفع ل القرار:

 

 موضوعات خاصة بالعالقات الثقافية: خامسا

ه تسجيل االبحاث الخاصة ببشأن  الدكتور/ محمود محمد رفعت محمود تركىالطلب المقدم من السيد  5/1

 بعنوان :

 .تأثير استخدام السبورة التفاعلية على تعلم بعض المهارات المندمجة لناشئى كرة القدم -1

تأثير استخدام تدريبات الرشاقة التفاعلية على سرعة حركات القدمين وبعض المهارات  -2

 .لناشئى كرة القدم األساسيه

 .الموافقة على أن يرفع لمجلس الدراسات العليا التخاذ اإلجراءات الالزمة نحو التسجيل -: القرار

  وما يستجد من أعمالخامسا : 

 

 الواحدة ظهرا  اختتمت الجلسة في تمام الساعة 

 

 رئيس مجلس القسمالقائم بعمل  أمين المجلس

  
 أ.د/ طارق محمد عبد الرؤوف د/ خالد عبد الفتاح البطاويأ.م.

SQ0000000F101206 رقم:نموذج   



 

 

 
 
 
 

   
 

   

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 

 

 


