
 

 

 
 
 
 

   
 

   

 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 7 رقم الجلسة

 الواحدة ظهرا نهاية االجتماع  صباحا عشرالثانية  بدء االجتماع 6/3/2018 التاريخ 

 مكتب رئيس مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب االجتماعمكان 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

ألستاذ برئاسة ا (7)عقدت الجلسة رقم الثانية عشر تمام الساعة  فيم 2018 /6/3الموافق  الثالثاء نه في يومإ

 كل من: القسم وبحضوررئيس - عبد الرؤوفالدكتور/ طارق محمد 

 الوظيفة االســــم م

 عضوا   أ.د / محمد طلعت أبو المعاطي  (1

 عضوا   عادل رمضانأ.د /  (2

 عضوا   أ.د / جوزيف ناجي أديب بقطر  (3

 عضوا   أ.م.د / طارق محمد خليل الجمال  (4

 عضوا   إبراهيمأ.م.د / أكرم كامل   (5

 سامين سر المجل عبد الفتاح البطاوي خالد/أ.م.د   (6

 عضوا   م.د/ شريف عبد المنعم  (7

 عضوا   م.د/ محمد أبو سريع  (8

 عضوا   هيام العشماوي/دم.  (9

 عضوا   ايمن مرضي م.د/  (10

 عضوا   محمود تركي م.د/   (11

 

 

 واعتذر عن الحضور كال من:
 أ.د متفرغ / محمد جمال الدين حماده -1

 الحوفيمحمود حسن محمود  /متفرغأ.د  -2

 ندي محفوظ عبد العظيم كابوه/أ.م.د  -3

 محمود معبد المنعأ.م.د / محمد  -4

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

انتقل ثم 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

 بشأن الخطابات الورادة من العالقات الثقافية. 2/1

 العرض واحيط المجلس علما.تم القرار: 

 موضوعات خاصة بالقسم: ثالثا

بالمعيد / محمود جابر عبد الخطاب الورارد الينا من االولمبياد الخاص المصري الخاص بشأن  3/1

أبو  –في األلعاب اإلقليمية التاسعة المشاركة لالنضمام لبعثة االولمبياد الخاص المصري  العزيز زهو

 .2018مارس  23-14وذلك في الفترة من كرة طائرة  كالعب 2018ظبي 

 القرار: الموافقة

ايمن مرضي سعيد /  بالدكتورالخطاب الورارد الينا من االولمبياد الخاص المصري الخاص بشأن  3/2

أبو  –لالنضمام لبعثة االولمبياد الخاص المصري المشاركة في األلعاب اإلقليمية التاسعة عبد الباري 

 .2018مارس  23-14للكرة طائرة وذلك في الفترة من  كمدير فني 2018ظبي 

 الموافقة القرار:

باعتماد الخطة الدراسية الخاصة  السيد األستاذ الدكتور/ رئيس القسمبشأن الطلب المقدم من  3/3

 بالدراسات العليا الفصل الدراسي الثاني )دورة الربيع(.

 .ومرفق طيه الخطة الدراسية للدراسات العليا الموافقة القرار:

لدراسية مقررات اباعتماد توصيف ال السيد األستاذ الدكتور/ رئيس القسمبشأن الطلب المقدم من  3/4

 الخاصة بالدراسات العليا )الدبلوم، الماجستير، الدكتوراه(

 .الموافقة القرار:

 تشكيل لجنة ثالثية  3/5

بالموافقة علي تشكيل لجنة ثالثية لفحص  .محمد فاروق جبر هاشمالباحث/ بشأن الطلب المقدم من 

 -رسالة الدكتوراه عنوان:

 "تأثير خرائط المفاهيم على تعليم بعض مهارات التنس " 

 تشكل اللجنة الثالثية من االساتذة :القرار: : 

 .د / محمد طلعت أبو المعاطيأ .1
الجماعية ورياضات المضرب استاذ العاب المضرب بقسم الرياضات 

 جامعة مدينة السادات–وعميد كلية التربية الرياضية 

كلية التربية الرياضات الجماعية ورياضات المضرب ب استاذ بقسم طارق محمد عبد الرؤوفأ.د /  .2

 جامعة مدينة السادات –الرياضية 

كلية ب ياضات المضربالرياضات الجماعية ور استاذ مساعد بقسم ا أ.م.د / أكرم كامل ابراهيم .3



 

 

 
 
 
 

   
 

   

 جامعة مدينة السادات–التربية الرياضية 
 
 تعيين في وظيفة مدرس  3/6

سيادته بوظيفة مدرس  . بالموافقة علي تعيينمحمد فاروق جبر هاشمالباحث/ بشأن الطلب المقدم من 

 .الرياضات الجماعية ورياضة المضرببقسم 

 .الكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة الموافقة على أن يرفع لمجلس الموافقة القرار:

 موضوعات خاصة بالدراسات العليا: رابعا

 ماجستير تسجيل 4/1

لتسجيل رسالة ماجستير في التربية الرياضية بالقسم بعد أن  زمن حسني /ةالباحثالطلب المقدم من 

  -تم عقد سمنار قسم وسمنار عام له.  للبحث تحت عنوان: 

 “علي المهارات المندمجة لكرة القدم النسائيةالقدرات البصرية "تأثير 

وتم إجراء التعديالت المقترحة من قبل السادة األساتذة بالسمنار، ولجنة اإلشراف المقترحة من مجلس 

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

 محمود الحوفي د/. أ  -1
بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب  كرة القدمأستاذ 

 جامعة مدينة السادات           -بكلية التربية الرياضية 

 ايمن مرضي /دم.  -2
مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بكلية 

 جامعة مدينة السادات          -التربية الرياضية 

 
 الموافقة. القرار:

 منح درجة الماجستير 4/2

بالموافقة علي منحه درجة  احمد عبد المنعم مصطفي الجزارة / للباحثبشأن الطلب المقدم من 

 -عنوان: . للبحث تحت ماجستيرال

تأثير برنامج تدريبي مقترح باستخدام تمرينات المنافسة على بعض القدرات البدنية والمهارية " 

 "القدمالمندمجة لناشئ كرة 

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

 -وهم: السادة األستاذة )طبقاً للتخصص( 

أ.د/ماجد مصطفي احمد  .1
 اسماعيل

أستاذ تدريب كرة القدم ورئيس قسم تدريب األلعاب الجماعية بكلية 

 جامعة حلوان   " مناقشا "           -التربية الرياضية بنين 

 أ.د/ محمود الحوفي .2
جامعة  -أستاذ كرة القدم بقسم االلعاب كلية التربية الرياضية 

 المنوفية " مشرفا "         



 

 

 
 
 
 

   
 

   

 أ,د/ طارق محمد عبد الروؤف  .3
جامعة مدينة السادات"  -أستاذ بقسم األلعاب بكلية التربية الرياضية 

 مناقشا "  

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

 منح درجة الماجستير 4/3

بالموافقة علي منحه درجة  أسامة محمد عبد السميع عمارة / للباحثبشأن الطلب المقدم من 

 -عنوان: . للبحث تحت ماجستيرال

الخصائص الكينماتيكية للضربة األرضية االمامية والخلفية كأساس لوضع التدريبات النوعية "

 "وتأثيرها على مستوي األداء لناشئي التنس

المشكلة من المقترحة من مجلس القسم و لمناقشة والحكموتم إجراء التعديالت المقترحة من لجنة ا

 -وهم: السادة األستاذة )طبقاً للتخصص( 

 طلحة حسين حسام الدينأ.د/  .1
كليه التربيه الرياضيه  -ستاذ متفرغ بقسم تدريب الرياضات األساسيه أ

 "           مناقشاجامعه حلوان    "  - )للبنين(

 سعيد عبد الرشيد خاطر أ.د/ .2

المتفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب  الحيوية االميكانيكاستاذ 

"  جامعه مدينه السادات - الرياضية التربيةكليه  - العملية والتربية

 "           شرقام

                          محمد طلعت أبو المعاطيأ,د/  .3
_  الرياضية التربيةستاذ العاب المضرب بقسم االلعاب وعميد كليه أ

 " مشرفا "   جامعه مدينه السادات

 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:

للدراسات العليا بخصوص التقارير السنوية الخاصة بشأن الخطاب الوارد من وكيل الكلية  4/4

 بالباحثين المسجلين في القسم واالتي اسماؤهم:

 مالحظات الدرجة االسم

 تقرير السنة االولي دكتوراه محمد الدمرداش محمد كانون

 تقرير السنة االولي ماجستير ناني احمد رفعت إبراهيم

 السنة االوليتقرير  ماجستير ايمان محمد أبو الفتوح

 تقرير السنة االولي ماجستير محمود منصور محمود خلفية

 تقرير السنة الثانية ماجستير احمد محمود نبيل محرم



 

 

 
 
 
 

   
 

   

 تقرير السنة الثانية ماجستير طاهر محمد محمد الشرقاوي

 تقرير السنة الثانية ماجستير محمد خالد عبد الحميد شافع

 تقرير السنة الثانية ماجستير محمد احمد مبروك عامر

 
 تم استكمال التقارير السنوية للباحثين المذكورين. القرار :

 موضوعات خاصة بالعالقات الثقافية: خامسا

 ه بعنوان :تسجيل االبحاث الخاصة ببشأن  طارق الجمالالدكتور/ الطلب المقدم من السيد  5/1

للتغلب على صعوبات التعلم لبعض مهارات برنامج تعليمى مقترح لأللعاب الصغيرة والتمهيدية  .1

  .رياضات ألعاب المضرب لطلبة كلية التربية الرياضية

صغيرة وألعاب المضرب تأثير استخدام برمجية تعليمية على الحصيلة المعرفية لمقرر األلعاب ال .2

 .ة التربية الرياضيةيلدي طالب كل

حيث تقع ، الموافقة على أن يرفع لمجلس الدراسات العليا التخاذ اإلجراءات الالزمة نحو التسجيل -القرار: 

 .هذه األبحاث ضمن الخطة البحثية للقسم

 ه بعنوان :تسجيل االبحاث الخاصة ببشأن  ايمن مرضيالدكتور/ الطلب المقدم من السيد  5/2

 الحالة المجلة الجامعة عنوان البحث م

استخدام برامج تدريبيةة متنوعةة  تأثير  1

علةةةس مسةةةتو  عداا بعةةةت الم ةةةارا  

 األساسية لالعبا  الكرة الطائرة

 

 فرد  مجلة نظريات وتطبيقات اإلسكندرية

برنامج تدريبس لتنمية التوقة  الحركةس  2

وعثةةةةةر  علةةةةةس مسةةةةةتو  عداا بعةةةةةت 

 الم ارا  الدفاعية فس الكرة الطائرة

 

المجلة العلمية المتخصصة  عسيوط

 للتربية الرياضية

 فرد 

فاعلية التدريب علس الرمال فةس تنميةة  3

القةةدرة العيةةلية وعثرعةةا  علةةس بعةةت 

الم ةةةارا  ال جوميةةةة والدفاعيةةةة فةةةس 

 الكرة الطائرة

 

مجلة تطبيقات علوم الرياضة  اإلسكندرية

" مجلة نظريات وتطبيقات " 

 سابقا  

 فرد 



 

 

 
 
 
 

   
 

   

4 Effect of using core 

stability trainings on the 

level of the performance 

of some attacking skills in 

volleyball 

 

المجلة العلمية المتخصصة  عسيوط

 للتربية الرياضية

 فرد 

5 An analytical study of 

basic skills influencing the 

results of Egypt sitting 

volleyball team  in Rio de 

Janeiro 2016 paralympic 

games 

 

المجلة العلمية المتخصصة  عسيوط

 للتربية الرياضية

 فرد 

تةةةةأثير اسةةةةتخدام تمرينةةةةا  نوعيةةةةة  6

بةةةةةةاألدوا  علةةةةةةس تنميةةةةةةة بعةةةةةةت 

الم ةةارا  األساسةةية لنالةةة الكةةرة 

 الطائرة

المجلة العلمية لعلوم وفنون  حلوان

 الرياضة

 ملترك

برنةةامج تعةةاعلس باسةةتخدام النمةةا    7

علةةس األداا ثالثيةةة األبعةةاد وتةةأثير  

الم ةةةةةةار  فةةةةةةس الكةةةةةةرة الطةةةةةةائرة 

لتلمي ا  المرحلة اإلعداديةة بةدر  

 التربية الريايية

 ملترك مجلة تطبيقات علوم الرياضة اإلسكندرية

8 The Effect of Using S.A.Q Exercises 

on the skills performance level for 

the Egyptian national volleyball 

players 

 فرد   حلوان

 

 .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 عبد الرؤوف د/ خالد عبد الفتاح البطاويأ.م.

SQ0000000F101206 رقم:نموذج   
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