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 األلعابقسم  مجلس جتماعامحضر 

 2017 /2016 العام الجامعي التاسعة رقم الجلسة

 الواحدة  نهاية االجتماع الثانية عشر  االجتماع بدء 6/6/2017 التاريخ 

 مكتب رئيس مجلس قسم االلعاب جتماعاالمكان 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

برئاسة  (10)عقدت الجلسة رقم  الثانية عشرتمام الساعة  فيم 2017 / 6 /6الموافق  الثالثاء نه في يومإ

 كل من: القسم وبحضور رئيس – 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 الأ.م.د / طارق حممد خليل اجلم  (6

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

 عضوًا إبراهيمأ.م.د / أكرم كامل   (8

 امني اجمللس 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

 واعتذر عن احلضور

اجللسة بذكر "بسم اهلل الرمحن الرحيم"  طارق حممد النصرييالدكتور/ األستاذ  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

بشأن اخلطاب الوارد الينا من العالقات الثقافية خبصوص )انه ال يتم املوافقة علي تسجيل األحباث بعد االنتهاء  2/1

مادات الالزمة من جملس منها ولكن يتم تسجيل عنوان البحث قبل البدء فيه وذلك بعد استيفاء مجيع االعت

 القسم والكلية(.

 مت العرض واحيط اجمللس علماالقرار: 

. يبتكر" اليت يفكر.. يبدع.بشأن اخلطاب الوارد الينا من العالقات الثقافية خبصوص انطالق مبادرة "حنو جمتمع  2/2

 الربنامج من الثاني للموسم التقدم باب فتح مت فقد األول مصر مبتكر تكريم يتم سوف ،رئيس اجلمهورية أطلقها

 .2017 مايو شهر خالل 2017لعام

 مت العرض واحيط اجمللس علماالقرار: 

بشأن اخلطاب الوارد الينا من العالقات الثقافية حبصوص كتاب السيد السفري / هالة البشالوي نائب مساعد وزير  2/3

ات ومراكز األحباث يفيد ورود كتاب سفارة اخلارجية لشئون البحث العلمي والتكنولوجيا واالتصال باجلامع

 .مجهورية مصر العرفية يف دبلن بشأن اإلصدار احملدث لربامج جامعة دبلن

 مت العرض واحيط اجمللس علماالقرار: 

 موضوعات خاصة بالقسم: ثالثا

للعمل  لتعاقده جازةطلب إ األستاذ املساعد بالقسم بشأن خالد رمضان شاهنيالطلب املقدم من السيد الدكتور/  3/1

 .عقد متعاقد ةداشه، ومرفق طيه م2017/2018باململكة العربية السعودية للعام اجلامعي القادم  جبامعة جازان

وشئون أعضاء هيئة التدريس بالكلية الختاذ اإلجراءات  عميد الكليةاملوافقة ورفع األمر للسيد األستاذ الدكتور/ القرار: 

 الالزمة.

 بالعمل لتعاقده جتديد االجازة بالقسم بشأن األستاذ حممد سالمه يونسقدم من السيد الدكتور/ الطلب امل 3/2

 .شهادة جتديد عقد، ومرفق طيه م2017/2018باململكة العربية السعودية للعام اجلامعي القادم  جبامعة ام القري

ون أعضاء هيئة التدريس بالكلية الختاذ اإلجراءات وشئ عميد الكليةاملوافقة ورفع األمر للسيد األستاذ الدكتور/ القرار: 

 الالزمة.

بالعمل  لتعاقده جتديد االجازة بالقسم بشأناملساعد  األستاذ معتز كانونالطلب املقدم من السيد الدكتور/  3/3

 شهادة جتديد عقد.، ومرفق طيه م2017/2018باململكة العربية السعودية للعام اجلامعي القادم 

اإلجراءات  الختاذوشئون أعضاء هيئة التدريس بالكلية  عميد الكليةملوافقة ورفع األمر للسيد األستاذ الدكتور/ االقرار: 

 الالزمة.



كمرافق زوجة للعام  جتديد االجازة بالقسم بشأناملساعد  األستاذ هاني الديبالطلب املقدم من السيد الدكتور/  3/4

 شهادة جتديد عقد.، ومرفق طيه م2017/2018الثاني وذلك للعام اجلامعي القادم 

وشئون أعضاء هيئة التدريس بالكلية الختاذ اإلجراءات  عميد الكليةاملوافقة ورفع األمر للسيد األستاذ الدكتور/ القرار: 

 الالزمة.

امعة مدينة بقسم االلعاب كلية الرتبية الرياضية ج األستاذ املساعد طارق اجلمالد/ م.أ.بشأن الطلب املقدم من  3/5

دنية واملهارية ببعنوان "التدريب املتقاطع وتأثريه علي بعض القدرات ال تسجيل حبث السادات خبصوص املوافقة على

 مبجلة كلية الرتبية الرياضية بنني جامعة اإلسكندرية. 19/3/2017س مرمي اهلوكي" وتاريخ نشره رحلا

 حنو التسجيل. ختاذ اإلجراءات الالزمةالللعالقات الثقافية املوافقة على أن يرفع القرار: 

بقسم االلعاب كلية الرتبية الرياضية جامعة مدينة  األستاذ املساعد طارق اجلمالد/ م.أ.بشأن الطلب املقدم من  3/6

دنية بللبحث بعنوان " التدريب املتقاطع وتأثريه علي بعض القدرات ال مكافأة النشر علىاحلصول  السادات خبصوص

مبجلة كلية الرتبية الرياضية بنني جامعة  19/3/2017س مرمي اهلوكي" الذي مت نشره يف رحلا واملهارية

 اإلسكندرية.

 حنو التسجيل. الختاذ اإلجراءات الالزمةللعالقات الثقافية املوافقة على أن يرفع القرار: 

الي كلية الرتبية  سيادتهاالقسم واخلاص بنقل باملدرس  فاطمة سليمهالطلب املقدم من الدكتورة/  بشأن 3/7

 جامعة املنوفية. –الرياضية 

 املوافقة مع رفع االمر جمللس الكلية الختاذ ما تراه وفقا للوائح. القرار:

املدرس بذات القسم واخلاص بنقل سعادته الي كلية الرتبية  حممود غريبالطلب املقدم من الدكتور/  بشأن 3/8

 عة املنوفية.جام –الرياضية 

 املوافقة مع رفع االمر جمللس الكلية الختاذ ما تراه وفقا للوائح. القرار:

 موضوعات خاصة بالدراسات العليا: رابعا

 منح درجة املاجسترياملوضوع األول:  4/1

حث . للباجستريباملوافقة علي منحه درجة امل .امحد حممد سامي حممد عبيه / للباحثبشأن الطلب املقدم من 

 -عنوان: حتت 

 "٢٠١٣اسبانيا  -رجال-الربوفيل الفين للمنتخبات العربية يف بطولة العامل لكرة اليد" 

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

 -وهم: األستاذة )طبقًا للتخصص( 

                          السيد السيد ابراهيم عبدهأ,د/  .1
"       الزقازيقجامعة  -بكلية التربية الرياضية للبنين  تدريب كرة اليدأستاذ 

 مناقشا "  

 طارق محمد علي النصيريأ.د/  .2

 قسم األلعاب بكلية التربية الرياضيةورئيس أستاذ كرة اليد 

 جامعة مدينة السادات         " مشرفا "           -

جامعة مدينة السادات   -الرياضية قسم األلعاب بكلية التربية مساعد بأستاذ  رم كامل ابراهيماكد/ م.أ. .3



 " مناقشا "         

 م.د/ نورا عبد المجيد ابو دنيا .4
جامعة مدينة السادات "  -مدرس بقسم األلعاب بكلية التربية الرياضية 

 مشرفا "

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

 مناقشة ماجستري تعديل تشكيل جلنة - :لثانيااملوضوع  4/2

يف  اجستريتشكيل جلنة املناقشة واحلكم لرسالة املتعديل  على. باملوافقة إبراهيم غريبأ.د/ من بشأن الطلب املقدم 

  -عنوان: حث حتت . للبطارق عاطف إبراهيم الصباحيالرتبية الرياضية للباحث / 

دراسة مقارنة لبعض متغريات األداء الفين للتهديف من مركز اجلناح بني الفريق القومي املصري والفرق الثالث "

 "م2013االولي يف بطولة العامل لكرة اليد للرجال اسبانيا 

    .وانجامعة حل -بكلية الرتبية الرياضية  اليدأستاذ كرة  امحد حسني حممد علي /نظرا لسفر أ.د

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

 حممد توفيق الوليلي .1
 - بنني بكلية الرتبية الرياضيةاملتفرغ  اليدكرة تدريب أستاذ 

           " ناقشا" م   جامعة حلوان

 إبراهيم حممود غريب أ.د/ .2
جامعة  -وعميد كلية الرتبية الرياضية  أستاذ كرة اليد

          " مشرفا"  املنوفية

                          اكرم كامل ابراهيمأ،د/  .3
جامعة  -الرتبية الرياضية  بقسم األلعاب بكلية مساعد أستاذ

 " مناقشا "  مدينة السادات

 
 اإلجراءات الالزمة حنو املناقشة الختاذ املوافقة على أن يرفع جمللس الدراسات العلياالقرار: 

 العالقات الثقافية: خامسا

5/1 
ية الرياضية جامعة مدينة بقسم االلعاب كلية الرتب األستاذ املساعد طارق اجلمالد/ م.أ.بشأن الطلب املقدم من 

مرمي اهلوكي"  السادات، ان البحث بعنوان " التدريب املتقاطع وتأثريه على بعض القدرات الدنية واملهارية حلارس

 يقع ضمن اخلطة البحثية للقسم.

 ، حيث يقع البحث ضمن الخطة البحثية للقسم.الموافقة القرار:

5/2 
ية الرياضية جامعة مدينة السادات، ان بقسم االلعاب كلية الرتب املدرس خالد البطاويد/ م.بشأن الطلب املقدم من 



 لقسم.االحباث اخلاص بسعادته تقع ضمن اخلطة البحثية ل

Effects of Teaching Strategy (cooperative learning and computer) on learning the volleyball skills 

An analytical study for basic skills and it's effectiveness on Matches results of volleyball at Beijing and 
London Olympic Games 

The effect of aquatic plyometric training on some physical fitness variables among volleyball players 

Effects of ingesting Creatine and Branched-Chain Amino Acids supplementation with Ginseng on the 
Delayed-Onset Muscle Soreness for Volleyball Players 

 ان وفقاً لنمط االيقاع الحيوي على تعلم بعض المهارات الهجومية في الكرة الطائرةتأثير استخدام التعلم لإلتق

 تأثير خرائط المفاهيم المبرمجة على تعلم بعض المهارات األساسية للكرة الطائرة في ضوء نمط التعلم والتفكير

 لدى طالب كلية التربية الرياضية بمدينة السادات تأثير استخدام الرسوم المتحركة ثالثي االبعاد على مستوى أداء مهارة الضرب الساحق

 ، حيث تقع االحباث ضمن اخلطة البحثية للقسم.املوافقة القرار:

 وما مل يستجد من أعمال

 ال يوجد

 اً ظهر واحدةالاختتمت الجلسة في تمام الساعة  

 رئيس مجلس القسم                                                              أمين المجلس     

                                                       

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

SQ0000000F101206 رقم:نموذج   

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 


