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 مجلس قسم نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضرب  جتماعامحضر 

 م 2020م/2019 العام الجامعي  ) 9( رقم الجلسة 
 ظھرا 1.00 نھایة االجتماعتوقیت  صباحا 11.00 االجتماع  توقیت بدأ م 2020/ 5/ 6 التاریخ  

 بجماعیة وریاضات المضروتطبیقات الریاضات المكتب رئیس مجلس قسم نظریات  االجتماع مكان 
 :الحضورـ 

 صـباحا فقد الحادیة عشـر والنصـفالسـاعة  في تمام   م06/05/2020الموافق  االربعاء یومأنھ في 
ــة  د الجلســـ ــة  م19/2020للعـام الجـامعي  )9(رقم تم عـق اســـ دكتور/ طـارق محمـد  برـئ اذ اـل األســــــت

 :كل من حضوروب ، ف(رئیس مجلس القسم)ءوعبدالر
 ة الوظیف  االســــم م 
 عضواً  لمعاطيا عت أبومحمد طل/ د . أ  .1
 عضواً  أ.د / عادل رمضان بخیت   .2
 عضواً  أ.م.د طارق الجمال   .3
 عضواً  إبراھیم أكرم كامل  / د . م . أ  .4
 عضواً  ندا محفوظ عبد العظیم كابوه / د . م . أ  .5
 عضواً  ري أیمن مرضي سعید عبدالبا / د . م . أ  .6
 مجلس القسم أمین سر (عضو) و محمد الخفیف حشیماء عبد الفتاال / د . م . أ  .7
 عضواً  محمد فاروق جبر ھاشم / د . م  .8

 -واعتذر عن الحضور كال من :
 )) أرسالھ لرئیس القسم تقریر طبي تم( اعتذار بقرار معالي رئیس الوزراء(    سریعمحمد صالح أبو    / د . م -1
 لحضوره دورة أعضاء ھیئة التدریس اعتذار      محمود محمد رفعت تركي / د . م -2
  یونس مشریف محمد عبد المنع / د . م -3

  ـ االفتتاح: 
ــتاذ الدكتور/ افتتح  ــید األسـ ــة بذكر . فءوطارق محمد عبد الرالسـ ــم هللا الرحمن الرحیم(الجلسـ    )،بسـ

ثم   .نظریات وتطبیقات الریاـضات الجماعیة وریاـضات المـضربوالترحیب بالـسادة أعـضاء مجلس قـسم  
 ناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.ادتھ لعرض ومُ ی سانتقل 

 أوال : موضوعات عامة
 التصدیق على محضر الجلسة السابقة. -1

 تم التصدیق على الموضوعات بالمجلس السابق. القرار
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ً ـ   :اإلحاطةموضوعات   :ثانیا
ــمعرض الخطابات الواردة ل -1 ــئو العالقات   من  لقسـ ــئومع وتنمیة اخدمة المجت  نالثقافیة وشـ ــاء    نلبیئة وشـ  ھیئةأعضـ

 علىعرض  لل IT یا ومكتب/عمید الكمیة ووحدة الجودة ووحدةلب والدراســــات العالوالط  التعلیم  نالتدریس وشــــئو
 لالطالع علیھا .المعاونة  والبیئةالتدریس  ھیئةأعضاء 

 تم  العرض   القرار 
 والطالبثالثا : شئون التعلیم 

بتشكیل لجان التصحیح لألبحاث الورادة من طالب الفرقة االولي والثانیة والثالثة بنین القسم    الطلب المقدم من رئیس -1
 وبنات 

 تكلیف رئیس القسم برفع التشكیل الي وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب الموافقة مع  القرار
 تشكیل لجان المصححین

 امل�حح الثالث امل�حح الثا�ي حح األول �امل بنات  -بن�ن  الفرقة الدراسية  املقرر أسم  رمز املقرر  م

 د هيام العشماوي  د محمد ابو سريع د شر�ف عبداملنعم بن�ن   الفرقة االو�� )1كرة يد ( 6104  .1

 أ.د كر�م مراد أ.د جمال حمادة أ.م.د ايمن مر��ي  بن�ن   الفرقة االو�� )1كرة طائرة ( 6105  .2

 أ.م.د .شيماء ا�خفيف أ.د جوز�ف نا�� طلعت محمدأ.د  بن�ن   الفرقة االو�� )1تنس أر��ي ( 6106  .3

 د. حسام حامد  أ.د جوز�ف نا�� أ.د محمد طلعت بن�ن   الفرقة االو�� )1هو�ي ( 6107  .4

 د. محمد �انون   أ.د محمود ا�حو�� د. محمود تر�ي بن�ن   الفرقة الثانية  )2كرة قدم ( 6201  .5

 أ.د طارق عبد الرءوف أ.م.د .شيماء ا�خفيف د �انون د. محم  بن�ن   الفرقة الثانية  )2كرة سلة ( 6202  .6

 د. حسام حامد  أ.د عادل رمضان أ.م.د طارق ا�جمال بن�ن   الفرقة الثانية  )2تنس ار��ي ( 6203  .7

 أ.م.د طارق ا�جمال د. محمد فاروق نا��أ.د جوز�ف  بن�ن   الفرقة الثانية  )2تنس طاولة ( 6204  .8

 أ.د جمال حمادة أ.م.د طارق ا�جمال أ.د جوز�ف نا�� بن�ن   قة الثالثة فر ال اختياري أول  تنس طاولة 6303  .9

 أ.د أحمد انور  أ.م.د طارق ا�جمال د. محمد فاروق بن�ن   الفرقة الثالثة  اختياري أول تنس ار��ي 6303  .10

 مضانعادل ر  أ.د أ.م.د ندي �ابوه أ.د طارق عبد الرءوف  بن�ن   الفرقة الثالثة  سلةاختياري أول كرة  6303  .11

 د محمد ابو سريع أ.د جمال حمادة أ.م.د ايمن مر��ي  بن�ن   الفرقة الثالثة  اختياري أول كرة طائرة  6303  .12

 أ.د كر�م مراد ا�حو��أ.د محمود  د. محمود تر�ي بن�ن   الفرقة الثالثة  اختياري أول كرة قدم 6303  .13

 د شر�ف عبداملنعم د هيام العشماوي  لأ.م.د اكرم �ام بن�ن   الفرقة الثالثة  اختياري أول كرة يد 6303  .14

 حسام حامد  د. أ.م.د طارق ا�جمال د. محمد فاروق بن�ن   الفرقة الثالثة  اختياري ثا�ي تنس ار��ي 6304  .15

 د. محمد �انون  أ.د محمد طلعت أ.د جوز�ف نا�� بن�ن   الثالثة الفرقة  اختياري ثا�ي تنس طاولة 6304  .16

 أ.د عادل رمضان أ.م.د ندي �ابوه أ.د طارق عبد الرءوف  بن�ن   لثالثة قة االفر  اختياري ثا�ي كرة سلة  6304  .17

 أ.د طارق عبد الرءوف  أ.د جمال حمادة أ.م.د ا�من مرضي بنین  الفرقة الثالثة  اخت�اري ثاني �رة طائرة 6304  .18

 أ.د جمال حمادة أ.د محمود الحوفي د. محمود تر�ي  بنین  الفرقة الثالثة  اخت�اري ثاني �رة قدم 6304  .19
 أ.م.د ندي �ابوه د ه�ام العشماوي  أ.م.د اكرم �امل  بنین  الفرقة الثالثة  اخت�اري ثاني �رة ید 6304  .20
 د محمد ابو سر�ع  د شر�ف عبدالمنعم د ه�ام العشماوي  بنات  لي الفرقة االو  )1كرة ید ( 6104  .21
 أ.د �ر�م مراد  أ.د جمال حمادة أ.م.د ا�من مرضي بنات  الفرقة االولي  )1كرة طائرة ( 6105  .22
 د. حسام حامد أ.د جوز�ف ناجي أ.د محمد طلعت  بنات  الفرقة االولي  )1أرضي (تنس  6106  .23
 أ.م.د .شيماء ا�خفيف أ.د جوز�ف نا�� أ.د محمد طلعت بنات   الفرقة االو�� )1هو�ي ( 6107  .24

 أ.م.د .شيماء ا�خفيف أ.د محمود ا�حو�� د. محمود تر�ي بنات   الفرقة الثانية  )2كرة قدم ( 6201  .25

 أ.م.د ندي �ابوه د. محمد �انون   أ.م.د .شيماء ا�خفيف  بنات   الفرقة الثانية  )2كرة سلة ( 6202  .26
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 تشكیل لجان المصححین  تابع  

 امل�حح الثالث امل�حح الثا�ي امل�حح األول  بنات  -بن�ن  الفرقة الدراسية  أسم املقرر  رمز املقرر  م

 د. محمد فاروق د. حسام حامد  أ.م.د طارق ا�جمال بنات   الفرقة الثانية  )2تنس ار��ي ( 6203  .27

 محمد �انون د.  أ.د كر�م مراد أ.د جوز�ف نا�� بنات   الفرقة الثانية  )2تنس طاولة ( 6204  .28

 د. محمد فاروق أ.د محمد طلعت أ.د جوز�ف نا�� بنات   الفرقة الثالثة  اختياري أول  تنس طاولة 6303  .29

 أ.د أحمد انور  أ.م.د طارق ا�جمال د. محمد فاروق بنات   الفرقة الثالثة  ي أول تنس ار��ييار اخت 6303  .30

 د. محمد فاروق أ.د محمد طلعت أحمد انور أ.د  بنات   الفرقة الثالثة  اختياري أول كرة سرعة  6303  .31

 أ.د عادل رمضان أ.د طارق عبد الرءوف أ.م.د ندي �ابوه بنات   الفرقة الثالثة  اختياري أول كرة سلة 6303  .32

 د محمد ابو سريع أ.د جمال حمادة أ.م.د ايمن مر��ي  بنات   الفرقة الثالثة  اختياري أول كرة طائرة  6303  .33

 أ.م.د اكرم �امل أ.د محمود ا�حو�� د. محمود تر�ي بنات   الفرقة الثالثة  كرة قدماختياري أول  6303  .34

 د شر�ف عبداملنعم أ.م.د اكرم �امل د هيام العشماوي  بنات   رقة الثالثة الف اختياري أول كرة يد 6303  .35

 جوز�ف نا��أ.د  د. حسام حامد  د. محمد فاروق بنات   الفرقة الثالثة  اختياري ثا�ي تنس ار��ي 6304  .36

 د. حسام حامد  أ.د محمد طلعت أ.د جوز�ف نا�� بنات   الفرقة الثالثة  اختياري ثا�ي تنس طاولة 6304  .37

 أ.د عادل رمضان أ.د طارق عبد الرءوف أ.م.د ندي �ابوه بنات   الفرقة الثالثة  اختياري ثا�ي كرة سلة  6304  .38

 أ.د عادل رمضان أ.د جمال حمادة أ.م.د ايمن مر��ي  بنات   الفرقة الثالثة  اختياري ثا�ي كرة طائرة  6304  .39

 أ.د كر�م مراد أ.د محمود ا�حو�� د. محمود تر�ي بنات   الفرقة الثالثة  اختياري ثا�ي كرة قدم 6304  .40

 أ.م.د .شيماء ا�خفيف أ.م.د اكرم �امل د هيام العشماوي  بنات   الفرقة الثالثة  اختياري ثا�ي كرة يد 6304  .41

 د محمد ابو سريع أ.د محمود ا�حو�� أ.م.د ايمن مر��ي  الئحة قديمة  الفرقة الثالثة  طائرة بنات  كرة ---  .42

  د محمد ابو سريع د شر�ف عبداملنعم أ.م.د اكرم �امل الئحة قديمة   الثة الفرقة الث كرة يد بنات  ---  .43
 شئون الدراسات العلیا والبحوث: :ثالثا
 تشكیل لجنة االشراف  1

تیر في برنامج كرة   محمد محمد عبد التواب خلیل   الباحث/الطلب المقدم من   الة الماجـس بالقـسم القدم  لتـسجیل رـس
الخطط التســویقیة بأندیة الدوري الممتاز لكرة ســمنار عام لھ.  للبحث تحت عنوان: (بعد أن تم عقد ســمنار قســم و

  )حالةالقدم بجمھوریة مصر العربیة (دراسة 
ویقترح القســم التخاذ اإلجراءات الالزمة .والبحوث  الدراســات العلیا  للجنة  الموضــوع  التســجیل ورفع  الموافقة على   القرار 

ادةان تتكون ھیئة  االـشراف من ا ادة    لـس  بالـسمنارأعضـاء ھیئة التدریس  وتم إجراء التعدیالت المقترحة من قبل الـس
 العام .

 الوظیفي  المسمي  االسم  م 
 بقسم نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضرب قدمأستاذ كرة ال محمود الحوفي أ.د/  .1
  تربیة الریاضیةأصول ال بقسمالریاضیة  االدارةأستاذ  د محمد عبدالعظیم أ.  .2

 تشكیل لجنة االشراف  2
بالقسم بعد أن  القدم لتسجیل رسالة الماجستیر في برنامج كرة    أحمد سعید إمام محمد  الباحث/ الطلب المقدم من 

النوعیة للمھارات الخداعیة على  تدریباتالتأثیر  تم عقد سمنار قسم وسمنار عام لھ.  للبحث تحت عنوان: (
أعضاء  وتم إجراء التعدیالت المقترحة من قبل السادة  )المواجھة الترجیحیة في ریاضة الھوكي  لجزاءالتھدیف 

 العام .  بالسمنارھیئة التدریس  

ویقترح القســم التخاذ اإلجراءات الالزمة .والبحوث  الدراســات العلیا  للجنة  الموضــوع  التســجیل ورفع  الموافقة على   القرار 
 سادةان تتكون ھیئة  االشراف من ال
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 رئیس مجلس القسم المجلس  سر أمین          
  

 ف ءوالر أ.د/ طارق محمد عبد     محمد الخفیف حأ.م.د/ الشیماء عبد الفتا
 

 المسمي الوظیفي  االسم  م 
 أستاذ العاب المضرب بقسم نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضرب  أ.د/محمد طلعت أبو المعاطي  

  مدرس بقسم نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضرب م.د محمد فاروق   .2
 الخاصة بسیادتھ وعنوانھا:ة على تسجیل االبحاث . للموافق خالد رمضانم.د/ أ.الطلب الُمقدم من  -3

 مكان النشر تاریخ النشر نوعھ اسم البحث م
فاعلیة تطبیق استراتیجیة التعلم المقلوب على التحصیل المعرفي وبقاء أثر  1

وفنون التربیة مجلة أسیوط لعلوم  م2018 –یونیھ فردي التعلم في الكرة الطائرة لطلبة كلیة التربیة البدنیة بجامعة جازان
 الریاضیة

ذوى  العبي والعبات المستویات العلیالبعض المستقبل الریاضي دراسة قلق  2
المجلة العلمیة للتربیة البدنیة وعلوم  م2019 –ینایر  مشترك االعاقات الریاضیة 

  جامعة حلوان –الریاضة 
 . التخاذ اإلجراءات الالزمةكلیة لشئون الدراسات العلیا بالالموافقة علي الطلب ورفع االمر  القرار 

 . للموافقة على تسجیل االبحاث الخاصة بسیادتھ وعنوانھا: أیمن مرضيم.د/ أ.الطلب الُمقدم من  -4
 مكان النشر تاریخ النشر نوعھ اسم البحث م
تعلم بعض المھارات األساسیة  تأثیر استخدام تمرینات باألدوات البدیلة علي 1

 2019 ديفر في الكرة الطائرة
الریاضة قوة وطن ورسالة سالم 

مجلة أسیوط لعلوم مؤتمر أسیوط (
  ) وفنون التربیة الریاضیة

 . الدراسات العلیا بالكلیة التخاذ اإلجراءات الالزمة لشئون الموافقة علي الطلب ورفع االمر  القرار 
 :أعضاء ھیئة التدریسشئون  :رابعا

ــتاذ الدكتو 1 ــالمةر/  الطلب الُمقدم من األســ ــة بھ (العام  محمد ســ ) للعمل الثامن. للموافقة على تجدید اإلعارة الخاصــ
 بالمملكة العربیة السعودیة.

 اإلجراءات الالزمة.الموافقة، على أن یتم استكمال  


