
 

 التربية الرياضية كلية/
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 ورياضات المضربنظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية قسم  مجلس جتماعامحضر 

 2018 /2017 العام الجامعي 275 رقم الجلسة

 الواحدة  نهاية االجتماع الثانية عشر  بدء االجتماع 4/11/2017 التاريخ 

 نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربمكتب رئيس مجلس قسم  جتماعاالمكان 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

برئاسة  (275)عقدت الجلسة رقم  الثانية عشرتمام الساعة  فيم 2017 / 11 /4الموافق  سبتال نه في يومإ

 كل من: القسم وبحضوررئيس  – طارق محمد النصيري /الدكتورألستاذ ا

 الوظيفة االســــم م

 عضوًا أ.د / حممد طلعت أبو املعاطي  (1

 عضوًا حسن حممود احلويفحممود أ.د /   (2

 عضوًا .د / طارق حممد عبد الرؤوفأ  (3

 عضوًا أ.د / جوزيف ناجي أديب بقطر  (4

 عضوًا إبراهيمأ.م.د / أكرم كامل   (5

 سامني سر اجملل خالد عبد الفتاح البطاوي د.  (6

 عضوًا امين مرضيد.    (7

 عضوًا د/ حممود تركي   (8

 واعتذر عن احلضور كال من:

 أ.د/ متفرغ / حممد مجال الدين محاده -1

 أ.م.د / طارق حممد خليل اجلمال -2

 حممود معبد املنعأ.م.د / حممد  -3

 العشماوي هيامد.  -4

 د/ شيماء اخلفيف -5

اجللسة بذكر "بسم اهلل الرمحن الرحيم"  طارق حممد النصرييالدكتور/ األستاذ  افتتح السيد االفتتاح:

ات الواردة جبدول ثم انتقل سيادته لعرض ومناقشة املوضوع قسم االلعابوالرتحيب بالسادة أعضاء جملس 

 األعمال.

   أواًل: املصـــادقات 

   



 التصديق على حمضر اجللسة السابقة  1/1

 عات باجمللس السابقواملوض علىمت التصديق القرار: 

 ثانيًا: موضوعات اإلحاطة

 فية.العالقات الثقاالتدريس و هيئةشئون لدراسات العليا، للقسم من مكتب العميد، ااخلطابات الواردة  2/1

 .مت العرض واحيط اجمللس علماالقرار: 

 موضوعات خاصة بالقسم: ثالثا

العـاب املضـرب علـ      ضـات شـعةة الكـرة الطـا رة بقسـم نتريـات وتطةيقـات الرياضـات اجلماعيـة وريا         قدم مناملطلب ال 3/1

االولــ  للفرقــة بشــعةة الكــرة الطــا رة    واألكادمييــة اإلداريــةللمســاعدة ا االعمــال   حســيزمــن  /ةالةاحثــ انتــداب

وذلـ  كمتطوعـة بنـاء علـ       أسـةو  مـن كـل    واألربعـاء م يـوم  االحـد   2017/2018للعـام اجلـامع     اتبنـ  الثانيةو

 .رغةة الةاحثة

 .املوافقةالقرار: 

( بتاريخ 1اء جبلسته املنعقدة برقم )بإحاطتنا بأن جملس العمد مكتب أ.د/ ر يس اجلامعةاخلطاب الوارد من  3/2

 إلجنازاته)استمارة تقييم( متضمنة  ريرتقديم عضو هيئة التدريس تقب ضرورة التزام علىقد وافق  18/9/2017

 .والتزامه باخلطة التدريسية والةحثية

 هيئة التدريس واهليئة املعاونة بالقسم التةا  التعليمات. أعضاءالسادة  علىمت العرض واحيط اجمللس علما والتنةيه القرار: 

نتريات بقسم  م2018م /2017للفصل الدراس  االول للعام اجلامع  للدراسات العليا  اخلطة الدراسيةبشأن  3/3

 ة الرتبية الرياضية جامعة مدينة السادات.وتطةيقات الرياضات اجلماعية ورياضات املضرب كلي

 بالكلية الختاذ اإلجراءات الالزمة. فع املوضو  لشئون الدراسات العلياأن ير علىالقرار: املوافقة 

 بالدراسات العلياموضوعات خاصة : رابعا

4/1  

 /مناقشة املاجستري ا الرتبية الرياضية للةاحث  علىباملوافقة  حممد طلعت أبو املعاط . د/ .أمن الطلب املقدم 

  -عنوان: للةحث حتت  14/1/2014واملسجل بتاريخ  رام  حسن امحد عةد الرازق خلف

 " ألرض امجةاز االلعاب على تنمية املهارات االساسية لرباعم التنس  باستخدامتأثري بعض القدرات التوافقية " 

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

 حممد فؤاد حممود حةيب د/.أ .1
أستاذ تدريب اجلمةاز ور يس قسم تدريب الرياضات األساسية بكلية الرتبية 

  "  " مناقشًا الرياضية للةنني باهلرم جامعة حلوان

 د طلعت أبو املعاط حممأ.د/  .2
جامعة مدينة السادات  -رتبية الرياضية كلية ال وعميد العاب املضربأستاذ 

 ا"          "مشرف



 جوزيف ناج  بقطر د/.أ .3
وتطةيقات الرياضات اجلماعية ورياضات  نترياتالعاب املضرب بقسم أستاذ 

           " مناقشًا“السادات جامعة مدينة  -بكلية الرتبية الرياضية  املضرب

املوافقة على أن يرفع جمللس الكلية الختاذ اإلجراءات الالزمة حنو املناقشة. القرار:

4/2 

لتسجيل رسالة ماجستري ا الرتبية الرياضية بالقسم بعد أن مت قد  سارة عاطف فتح /الةاحثالطلب املقدم من 

  -.  للةحث حتت عنوان: لهومسنار عام قسم  مسنار

تأثري املديوالت التعليمية عل  تعلم بعض املهارات اهلجومية والتحصيل املعرا ا كرة اليد لطالةات كلية الرتبية "

 “ الساداتالرياضية جامعة مدينة 
لقسم وجلنة اإلشراف املقرتحة من جملس ا ،ومت إجراء التعديالت املقرتحة من قةل السادة األساتذة بالسمنار

 -وهم: واملشكلة من السادة األستاذة )طةقًا للتخصص( 

إبراهيم  أكرم كامل /دأ.م.   -1

 عةد الكريم

نتريات وتطةيقات الرياضات اجلماعية بقسم  مساعد أستاذ

جامعة مدينة  - بكلية الرتبية الرياضية ورياضات املضرب

 السادات 

 السيد فتح اهلل عل  تنني /دم.  -2
املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم احلركة بقسم  مدرس

 جامعة مدينة السادات          -بكلية الرتبية الرياضية  الرياضية

.اإلجراءات الالزمة حنو التسجيل الختاذاملوافقة على أن يرفع جمللس الدراسات العليا  
4/3 

لتسجيل رسالة ماجستري ا الرتبية الرياضية بالقسم  مصطف  حممود حامد اجلمس  /لةاحثاالطلب املقدم من 

  -له.  للةحث حتت عنوان: ومسنار عام قسم  بعد أن مت قد مسنار

 “ االبتدا يةتعليم بعض املهارات األساسية ا كرة اليد لتالميذ املدارس  علىاستخدام برنامج لأللعاب الصغرية "
وجلنة اإلشراف املقرتحة من جملس القسم  ،عديالت املقرتحة من قةل السادة األساتذة بالسمنارومت إجراء الت

 -واملشكلة من السادة األستاذة )طةقًا للتخصص( وهم: 

حممد عل  طارق د/ . أ  -1

 يالنصري

نتريات وتطةيقات الرياضات اجلماعية بقسم  كرة اليد أستاذ

جامعة مدينة  -ضية بكلية الرتبية الريا ورياضات املضرب

 السادات          

 عةد الرحيم حممد هيام /دم.  -2

 العشماوي

نتريات وتطةيقات الرياضات اجلماعية ورياضات بقسم  مدرس

 جامعة مدينة السادات          -بكلية الرتبية الرياضية  املضرب

 .اءات الالزمة حنو التسجيلاإلجر الختاذاملوافقة على أن يرفع جمللس الدراسات العليا  



  يستجد من أعمال وماخامسًا: 

 املوضو  األول: عقد ندوه 5/1

عميد الكلية خبصوص عقد ندوه عن املؤمتر العلم  حممد طلعت الطلب املقدم من السيد األستاذ الدكتور/ 

بية األساسية التابع للهيئة ذي ينتمه قسم الرتبية الةدنية والرياضية بكلية الرتالدول  الثان  لعلوم الرياضة وال

" ا الفرتة من واقع الرياضة العربية بني املمارسة واملنافسةالعامة للتعليم التطةيق  والتدريب بدولة الكويت بعنوان "

 .2017أكتوبر  28-31

 .4/11/2017القرار: مت عقد الندوة يوم السةت املوافق 

 : تسجيل احباثاملوضو  الثان  5/2

بقسم نتريات وتطةيقات الرياضات اجلماعية  األستاذ املساعد الديب عةد العزيز هان د/ م.ا.من  الطلب املقدم

 خبصوص املوافقة على تسجيل أحباثه.ورياضات املضرب كلية الرتبية الرياضية جامعة مدينة السادات 

 نوعه اسم البحث م

مستوى األداءات  علي بعض القدرات التوافقية ةثري برانمج تدرييب مقرتح لتنميأت 1
 فردي  "ةاملركبة لناشئي كرة السل املهارية

دراسة بعض اخلصائص النفسية أثناء املنافسة لالعيب بعض األنشطة اجلماعية  2
 بدولة الكويت

 
  جماعى

 محتوي برنامج أكاديمي مقترح لتخصص تدريب كرة سلة 3

 بكليات التربية الرياضية في ج.م.ع

 

 مشترك

قىوة وثبىات المركىم ومسىتوا أداء التعلق باستخدام وزن الجسم علىى  تأثير تدريبات 4

 التصويبة الثالثية بالوثب لدا ناشئ كرة السلة

 
 فردي

 تصميم وتقنين اختبار الرشاقة التفاعلية في كرة السلة 5

 فردي 

6 EFFECT OF BULGARIAN BAG EXERCISES ON CERTAIN 

PHYSICAL VARIABLES AND PERFORMANCE LEVEL OF 

PIVOT PLAYERS IN BASKETBALL 
 فردي

والدفاعية  الهجومية الرشاقة التفاعلية وتحركات القدمينتدريبات الساكيو على تأثير  " 7
 لدى ناشئ كرة السلة

 
 فردي

تأثير تدريبات الصالبة العقلية على العزيمة ومستوى األداء الخططي لدى العبي كرة  8
 السلة 

 
 مشترك

 
 أن تواا العالقات الثقافية باملستندات املطلوبة الختاذ اإلجراءات الالزمة. علىتسجيل االحباث،  علىوافقة القرار: امل

 تسجيل احباثإعادة : املوضو  الثالث 5/3

بقسم نتريات وتطةيقات الرياضات اجلماعية  املدرس الةطاويإمساعيل خالد عةد الفتاح د/ م.الطلب املقدم من 

 تسجيل حبث بعنوان: اعادة خبصوص املوافقة علىلية الرتبية الرياضية جامعة مدينة السادات ورياضات املضرب ك



Effects of Branched-Chain Amino Acids and Ginseng-Creatine supplementation 

on delayed onset muscle soreness and muscle damage in volleyball players 

 .املوافقةالقرار: 

 : تسجيل احباثرابعاملوضو  ال 

بقسم نتريات وتطةيقات الرياضات اجلماعية  األستاذ املساعد طارق حممد خليل اجلمالد/ م.ا.من  الطلب املقدم

 األحباث، وان خبصوص املوافقة على تسجيل أحباثهورياضات املضرب كلية الرتبية الرياضية جامعة مدينة السادات 

 .قع ضمن اخلطة الةحثية للقسمت

 مكان النشر تاريخ النشر نوعه اسم البحث م

لناشئي هوكي  أتثري القدرات التوافقية اخلاصة على مستوى األداء املهاري" 1
 فردي   ."امليدان

 بريلأ 3-1من 

 م2008

المؤتمر الدولى األول للتربية البدنية 

قسم التربية البدنية  والرياضة والصحة

 -والرياضة،كلية التربية األساسية 

.الكويت   

 العالقة التفاعلية بني اإلدارة ابألهداف ومعايري اجلودة الشاملة لتقييم" 2
  زوجي     ."أداء املدرب والعملية التدريبية لرايضة هوكي امليدان

اكتوبر 17-15من 

 م2008

المؤتمر العلمى الدولى  العاشر لعلوم 

كلية التربية -التربية البدنية والرياضة

جامعة األسكندرية   –الرياضية للبنين   

"بنىىاء مقيىىاك لمكونىىات مسىىتوا اتنجىىاز التنافسىىي لىىبع  المهىىارات فىىي  3

 هوكي الميدان".
 م22/8/20011 فردا

كلية التربية الرياضية  -المجلة العلمية 

جامعة المقازيق–بنين   

فاعليىىىة الىىىالات وعالقتهمىىىا بنتىىىائج المباريىىىات لىىىدا "االسىىىتثارة االنفعاليىىىة و 4

 العبى بع  رياضات ألعاب المضرب".

“Emotional arousal and self-efficacy and their relation 

to match's results some of the players Racket Sports 

Games”.   

 م1/1/2014 فردي

مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية 

جامعة –كلية التربية الرياضية - الرياضية

.38األصدار  -أسيوط   

بعض القدرات  وتطوير "تأثير برنامج مقترح باأللعاب الصغيرة على تنمية  5

 للهوكي". األساسية لالعبي المشروع القوم التوافقية والمهارات
 فردي

 11/ 6-4من 

 م2014

 - المؤتمر العلمي الدولي الخامس عشر

لإلبداع  المؤتمر الدولي الثالث

–كلية التربية الرياضية  -الرياضي

 حلوان . جامعة

التخطيط إلدارة الوقت في  التدريب و المباريات وعالقته بفاعلية األداء  " 6

 ."ومستوي النتائج لرياضة الهوكى

 

 فردي

 10/ 1-29من 

2016 

كلية –المؤتمر العلمى الدولى السابع 

 –التربية الرياضية للبنات بالقاهرة 

  .مية البشرية  والقضيا والمعاصرةالتن

التدريب المتقاطع وتأثـيره علـى بعض القدرات البدنية و المهارات الحركية " 7

  19/3/2017 فردا ."لحارس مرمى الهوكى

كلية  -مجلة تطبيقات علوم الرياضة

جامعة  –التربية الرياضية للبنين 

  .األسكندرية 

مستوى وعالقتها بز و فاعلية األداء نسب اإلستحوالالتوزيع األحتمالى ) 8

 .( "لنظرية اإلحتماالت"الهوكى وفقا مبارياتنتائج لتدعيم إتخاذ القرار فى ال
كلية  - مجلة تطبيقات علوم الرياضة 10/6/2017 فردا

جامعة  –التربية الرياضية للبنين 



  .األسكندرية 

 
 تقع ضمن اخلطة الةحثية للقسم. األحباثوان تسجيل االحباث،  علىوافقة امل

 

 ا  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(  1/0اتصدار ) 


