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 مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب  جتماعا محضر 
 م 2020م/2019 العام الجامعي (10) رقم الجلسة

 مساءأ 10.00 نهاية االجتماع توقيت  مساءأ 8.00 االجتماع توقيت بدأ م 1/6/2020 التاريخ 

 العالمية لالتصال المرئي والسمعي   Zoom Cloud Meetingsمنصة  االجتماعمكان 

 :الحضورـ 
رقم .. تم عقد الجلسة  الثامنة مساءأالساعة في تمام  م01/06/2020الموافق  اإلثنينيوم أنه في  

ف)رئيس مجلـس ءواألستاذ الدكتور/ طـار  مممـد دبـدالربرئاسة  م19/2020للعام الجامعي  (10)
 :منوبحضور كل ، القسم(
 الوظيفة االســــم م

 عضوا   حماده   الدين جمال محمد(/ متفرغ)د.أ  .1
 عضوا   كريم مراد محمد إسماعيل مراد(/ متفرغ)د.أ  .2

 عضوا   )متفرغ(/ محمود حسن الحوفيأ.د /   .3

 عضوا   محمد طلعت أبوالمعاطي/د.أ  .4
 عضوا   أ.د / عادل رمضان بخيت  .5
 عضوا   .بقطر أديب ناجي جوزيف /د.أ  .6
 عضوا   أ.م.د طارق الجمال  .7
 عضوا   إبراهيمأكرم كامل  /د.م.أ  .8
 عضوا   ندا محفوظ عبد العظيم كابوه/د.م.أ  .9

 عضوا   أيمن مرضي سعيد عبدالباري /د.م.أ  .10
 مجلس القسمأمين سر )عضو( و محمد الخفيف  حشيماء عبد الفتاال /د.م.أ  .11
 عضوا   يونس مشريف محمد عبد المنع /د.م  .12
 عضوا   محمد صالح أبو سريع /د.م  .13

 عضوا   د هيام العشماوي.م  .14

 عضوا   محمود محمد رفعت تركي /د.م  .15
 عضوا   محمد فاروق جبر هاشم /د.م  .16

  ـ االفتتاح:

ــت   ــ كر . فءوطــار  مممــد دبــد الــرالســيد األســتاذ الــدكتور/ افت ــة ب ــرحيم)الجلس ــرحمن ال ــم ا ال   (، بس
ثـم انتقـل سـيادته نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضـات المضـرب. والترحيب بالسادة أعضاء مجلس قسم 

 ناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.لعرض وم  

 ـ أوال : الم صادقات:
 التصديق على محضر الجلسة السابقة. - 1
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 السابق.تم التصديق على الموضوعات بالمجلس  القرار 

 :اإلحاطةموضوعات   :ثانيا  ـ 

 نخدمـة المجتمـو وتنميـة البيئـة وشـئو نالثقافيـة وشـئو قـاتالعال مـن لقسـمعرض الخطابات الـواردة ل -1
يـا ومكتب/عميـد الكميـة ووحـدة الجـودة لب والدراسـات العالوالط مليالتع نالتدريس وشئو يئةهأعضاء 

 لالطالع عليها .التدريس والييئة المعاونة  ىيئةهأعضاء  ليعرض علل IT ووحدة

 شئون الدراسات العليا والبحوث: :ثالثا
الخطاب الوارد من سعادة األستا  الدكتور رئيس االدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي وبرعاية سـعادة   -1

المجـاالت البحثيـة فـي الخطـة نائب رئيس الجامعـة لشـئون الدراسـات العليـا والبحـوث  والخـاي باختيـار 
 20/21السنوية للبعثات 

 -الخطة البحثية المقدمة من القسم وهي كالتالي :الموافقة على  القرار 
 -أوال: بعثة دكتوراة   لكل من التخصصات التالية :

 كرة طائرة -4 كرة اليد -3 كرة السلة -2 كرة القدم -1

 كرة سرعة -8 هوكي  -7 تنس الطاولة -6 تنس -5
 -ماجستير   لكل من التخصصات التالية :ثانيا بعثة 

 كرة طائرة -4 كرة اليد -3 كرة السلة -2 كرة القدم -1
 كرة سرعة -8 هوكي  -7 تنس الطاولة -6 تنس -5

 

 . للموافقة على تسجيل االبحاث الخاصة بسيادته وعنوانها: الطلب الم قدم من أ.م.د/ خالد رمضان  -2

 مكان النشر تاريخ النشر نوعه اسم البحث م

تأثير برنامج لألنشطة اإلثرائية باستخدام الحاسب اآللي على   1

تعلم بعض المهارات األساسية في الكرة الطائرة بدرس التربية  

 الرياضية لصف األول اإلعدادي
 م 2019 –أبريل  فردي

المؤتمر العلمي الدولي األول " مجلة  

نظريات و تطبيقات التربية البدنية 

 جامعة مدينة –وعلوم الرياضة 

 السادات 

تأثير استخدام برنامج قائم على تكنولوجيا الواقع المعزز على   2

تركيز االنتباه و تعلم بعض المهارات األساسية في الكرة  

 الطائرة  

 م 2020 –يونيه  فردي
المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة  

 جامعة حلوان  –
 

 يقو في إطار الخطة البحثية للقسم.ضوع الخاي بسيادته، حيث أن المو بحثالموافقة على تسجيل ال القرار 

 الطلب المقدم من أ.م.د/ ندا محفوظ كابوه علي تسجيل البحث الخاي بسيادتها وعنوانه :   -3

 مكان النشر  نوعه اسم البحث  م

فاعلية استخدام  الرحالت المعرفية عبر اإلنترنت علي أداء بعض   1

 فردى  التربية الرياضية  كلية األساسية في كرة السلة لطالباتالمهارات  
مجلة جامعة مدينة السادات للتربية  

 . البدنية والرياضة
 

 يقو في إطار الخطة البحثية للقسم.ضوع ، حيث أن المواالخاي بسيادته بحثالموافقة على تسجيل ال القرار 

 علي تسجيل البحث الخاي بسيادتها وعنوانه :  الشيماء عبدالفتاح الخفيفالطلب المقدم من أ.م.د/  -4
 

 مكان النشر  نوعه اسم البحث  م

العلمية لعلوم وفنون  مجلة ال فردى تأثير برنامج تعليمي باستخدام األدوات البديلة علي تعلم بعض   1
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الرياضة كلية التربية الرياضية  المهارات األساسية في كرة السلة لطالب الصم والبكم 

  للبنات جامعة حلوان. 

 الموضوع يقو في إطار الخطة البحثية للقسم.الموافقة على تسجيل البحث الخاي بسيادتها، حيث أن  القرار 

 ا  العاشرة مساءفي تمام الساعة  مجلس القسم  اجتماع اختتمو

 رئيس مجلس القسم  المجلس  سر أمين

 
 

 أ.د/ طارق محمد عبد الرؤوف   محمد الخفيف حأ.م.د/ الشيماء عبد الفتا
 

 : شئون أعضاء هيئة التدريسخامسا

علي بشأن الموافقة  أستا  مساعد الكرة الطائرة بالقسم الدكتور / خالد رمضان شاهين لطلب المقدم من السيد ا -1
 علي التوالي .الرابو ادته للعام يتجديد اإلعارة الخاصة بس

 الموافقة على أن يرفو الموضوع لشئون أعضاء هيئة التدريس بالكلية التخا  اإلجراءات الالزمة. القرار 

أستا  مساعد الكرة الطـائرة بالقسـم بشـأن الموافقـة  عبد الفتاح البطاويالدكتور / خالد الطلب المقدم من السيد  -2
 علي التوالي . الثالثادته للعام يعلي تجديد اإلعارة الخاصة بس

 الموافقة على أن يرفو الموضوع لشئون أعضاء هيئة التدريس بالكلية التخا  اإلجراءات الالزمة. القرار 


