
 

 

 
 
 
 

   
 

   

 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

 الواحدة  نهاية االجتماع الثانية عشر  بدء االجتماع 2/1/2018 التاريخ 

 مكتب رئيس مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب االجتماعمكان 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

ألستاذ برئاسة ا (5)عقدت الجلسة رقم الثانية عشر تمام الساعة  فيم 2018 / 1 /2الموافق  الثالثاء نه في يومإ

 كل من: القسم وبحضوررئيس  – النصيريالدكتور/ طارق محمد 

 الوظيفة االســــم م

 عضوا   أ.د / محمد طلعت أبو المعاطي  (1

 عضوا   محمود حسن محمود الحوفي /متفرغأ.د   (2

 عضوا   طارق محمد عبد الرءوفأ.د /   (3

 عضوا   أ.د / جوزيف ناجي أديب بقطر  (4

 عضوا   محمود معبد المنعأ.م.د / محمد   (5

 عضوا   إبراهيمأ.م.د / أكرم كامل   (6

 سامين سر المجل خالد عبد الفتاح البطاوي/أ.م.د   (7

 عضوا   شيماء الخفيفد.    (8

 عضوا   هيام العشماويد.   (9

 عضوا   د/ ايمن مرضي  (10

 عضوا   د/ محمود تركي   (11

 واعتذر عن الحضور كال من:
 أ.د متفرغ / محمد جمال الدين حماده -1
 طارق محمد خليل الجمالأ.م.د /  -2

الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب طارق محمد النصيري افتتح السيد األستاذ الدكتور/  االفتتاح:

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

 ال.ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعم

   أوال : المصـــادقات 

 التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 عات بالمجلس السابقوالموض علىالقرار: تم التصديق 

 ثانيا : موضوعات اإلحاطة



 

 

 
 
 
 

   
 

   

عرض الخطابات الواردة للقسم في حالة ورودها من العالقات الثقافية وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئون  2/1
 ووحدة  ITهيئة التدريس وشئون التعليم والطالب والدراسات العليا ومكتب/عميد الكلية ووحدة الجودة ووحدةأعضاء 

 األزمات والكوارث للعرض على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لالطالع عليها. إدارة

 تم العرض واحيط المجلس علما.القرار: 

ورد لإلدارة بتاريخ  هالعامة لمدراسات العميا والعالقات الثقافية بإفادة بأن الخطاب الوارد الينا مف مكتب اإلدارة 
اء لم)ع الوائل الخريجينمنح دراسية  نع ناالعال  نمي والتكنولوجيا المتضملـ كتاب أكاديمية البحث الع2017/12/3

 .ريجين المصريين المتفوقينلجيل جديد من الخدرجة الماجستير  وذلك للحصول عليالقادـ / الدورة السادسة(  يلالج
 WWW.asrt.sci.e. مزيد برجاء زيارةلول

 تم العرض واحيط المجلس علما.القرار: 

 الخطاب الوارد من مكتب أ.د/ رئيس الجامعة بخصوص افادتنا بعرض االتي : 
العليا بجلستها بالموافقة علي توصيات اللجنة  16/7/2017( بتاريخ 665صدر قرار المجلس االعلي للجامعات رقم )

 بالتأكيد علي ما تنص عليه قواعد ونظام العمل باللجان العلمية بدورتها الثانية عشر... 30/5/2017بتاريخ 
بمخاطبة جامعتكم الموقرة بضرورة موافاة اللجنة  تاوص 21/11/2017توصية اللجنة العليمة بجلستها بتاريخ 

 ت عن نسب معامل التأثير للمجالت .....بتقرير المكتية الرقمية بالمجلس االعلي للجامعا

 تم العرض واحيط المجلس علماالقرار: 

الجامعة بتاريخ  لسمج نمكتب اإلدارة العامة لمدراسات العميا والعالقات الثقافية بإفادة بأ منلخطاب الوارد الينا ا 
 ـ ليصبح كالتالي2017/6/24بتاريخ  هستلس الجامعة بجلقرار مج لي تعديلع قـ واف2017/11/29

ية / لوالك مالخطة البحثية للقس قالبحث يقع في نطا نأ نم قد والتحقهية / المعلوالك مالبحوث بالقس ليراعي تسجي
 ل/ المعيد بتسجي ليةالك نممي يرد خطاب للجوائز النشر الع موعند التقد همية في حينلد وتوافي إدارة البحوث العهالمع

 .لمكافأة النشر عليه مالبحث المتقد
 تم العرض واحيط المجلس علما.القرار: 

 موضوعات خاصة بالقسم: ثالثا

الي  1/2/2018الطلب المقدم من السيد د/ حسام حامد عبد المجيد المدرس بالقسم بشأن تمديد االجازة اعتبارًا من  3/1
 ، ومرفق طيه خطاب تجديد العقد. 31/1/2019

 الكلية إلتخاذ اإلجراءات الالزمة. لمجلسالموافقة ورفع األمر  القرار:

م بشأن الموافقة علي نقل 30/12/2017( بتاريخ 454الخطاب الوارد الينا من مكتب أ.د/ رئيس الجامعة رقم ) 3/2
االستاذ بقسم أصول التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية بالجامعة  –السيد االستاذ الدكتور/ عادل رمضان بخيت 

 من قسم أصول التربية الرياضية إلي قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب.



 

 

 
 
 
 

   
 

   

 .الموافقة القرار:

بخصوص تشكيل لجان الشفوي الطلب المقدم من االستاذ الدكتور/طارق محمد النصيري القائم بعمل رئيس القسم  3/3
 م.2017/2018لطالب الدراسات العليا )الدبلومه ، الماجستير ، الدكتوراه( للفصل الدراسي االول للعام الجامعي 

 الموافقة على تشكيل اللجان وفيما يلي تشكيل لجان العملي والشفهيالقرار: 

 ( 1جدول )
 االختبار العملي والشفهيبيان لجان أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس في 

 م2018م / 2017عن الفصل الدراسي االول للعام الجامعي 
 عضو ثالث عضو ثاني عضو أول المقرر الفرقة الالئحة
 د/اكرم كامل د/محمود تركي د/ محمود الحوفي كرة القدم (1دبلوم ) الدبلوم

 أبو سريعد/محمد  د/محمود تركي د/ محمود الحوفي كرة قدم (1دبلوم ) ماجستير

 د/اكرم كامل د/جمال حمادة د/ محمود الحوفي كرة قدم (1ماجستير )
 د/جوزيف ناجي د/محمد عبد المنعم د/طارق عبد الرؤوف كرة سلة

 د/جوزيف ناجي د/اكرم كامل د/جمال حمادة كرة يد

 د/ محمد طلعت د/محمد عبد المنعم د/ خالد البطاوي  كرة طائرة
 د/جوزيف ناجي د/محمد طلعت د/ محمود الحوفي كرة قدم (2ماجستير )

 د/ خالد البطاوي  د/محمد عبد المنعم د/طارق عبد الرؤوف كرة سلة
 د/محمد أبو سريع د/اكرم كامل د/جمال حمادة كرة يد

 د/جوزيف ناجي د/ خالد البطاوي  د/ محمد طلعت كرة طائرة
 د/طارق الجمال د/جوزيف ناجي د/ محمد طلعت مضرب

 د/جوزيف ناجي د/جمال حمادة د/ محمود الحوفي كرة قدم (1دكتوراه ) دكتوراه
 د/طارق الجمال د/جوزيف ناجي د/ محمد طلعت مضرب

 د/ محمد طلعت د/جمال حمادة د/ محمود الحوفي كرة قدم (2دكتوراه )
 د/طارق الجمال د/جوزيف ناجي د/ محمد طلعت مضرب

 
 موضوعات خاصة بالدراسات العليا: رابعا

 -تسجيل ماجستير:  -الموضوع االول:  4/1

لتسجيل رسالة ماجستير في التربية  احمد السيد إسماعيل عبد الوهاب /الطلب المقدم من الباحث

  -الرياضية بالقسم بعد أن تم عقد سمنار قسم وسمنار عام له.  للبحث تحت عنوان: 

 “التمهيدية علي تعلم بعض المهارات االساسية في رياضة التنس للمبتدئين"تأثير استخدام االلعاب 
وتم إجراء التعديالت المقترحة من قبل السادة األساتذة بالسمنار، ولجنة اإلشراف المقترحة من مجلس 

 -القسم والمشكلة من السادة األستاذة )طبقاً للتخصص( وهم: 

 طلعت ابو المعاطي  محمد د/. أ  -1
أستاذ العاب المضرب بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات 

 جامعة مدينة السادات           -المضرب بكلية التربية الرياضية 

 شريف عبد المنعم /دم.  -2
مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بكلية 

  ت         جامعة مدينة السادا -التربية الرياضية 



 

 

 
 
 
 

   
 

   

 .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 القسم                                                                                      أمين المجلس     

 

                                                       

 أ.د/ طارق محمد النصيري                          د/ خالد عبد الفتاح البطاوي                                            
SQ0000000F101206 رقم:نموذج   

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 

 

 


