
 

 التربية الرياضية كلية/
 نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضربرئيس مجلس قسم  مكتب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ورياضات المضربنظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية قسم  مجلس جتماعامحضر 

 2018 /2017 العام الجامعي 274 رقم الجلسة

 الواحدة  نهاية االجتماع الثانية عشر  بدء االجتماع 1/10/2017 التاريخ 

 نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربمكتب رئيس مجلس قسم  جتماعاالمكان 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

 (274)عقدت الجلسة رقم  الثانية عشرتمام الساعة  فيم 2017 / 10 /1الموافق  اءالثالث نه في يومإ

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

 الوظيفة االســــم م

 عضوًا أ.د/ متفرغ / حممد مجال الدين محاده  (1

 عضوًا أ.د / حممد طلعت أبو املعاطي  (2

 عضوًا حسن حممود احلويفحممود أ.د /   (3

 عضوًا .د / طارق حممد عبد الرؤوفأ  (4

 عضوًا أ.د / جوزيف ناجي أديب بقطر  (5

 عضوًا أ.م.د / طارق حممد خليل اجلمال  (6

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

 عضوًا إبراهيمأ.م.د / أكرم كامل   (8

 سامني سر اجملل خالد عبد الفتاح البطاوي د.  (9

 عضوًا العشماوي هيامد.   (10

 عضوًا امين مرضيد.    (11

 عضوًا د/ شيماء اخلفيف  (12

 عضوًا د/ حممود تركي   (13

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 

   



 بشأن التصديق على حمضر اجللسة السابقة  1/1

 عات باجمللس السابقواملوض علىمت التصديق القرار: 

 ثانيًا: موضوعات اإلحاطة

 قات الثقافية.العالالتدريس و هيئةشئون لدراسات العليا، للقسم من مكتب العميد، ااخلطابات الواردة  بشأن 2/1

 .مت العرض واحيط اجمللس علماالقرار: 

 موضوعات خاصة بالقسم: ثالثا

رئــيس القســم بنمكانيــة انتــداب كــل شــعية  ــت ن خــار     النصــريي  أ.د/طــارق حممــدبشـأن الطلــب املقــد  مــن   3/1

 .للفرقة االول  االختيارات العملية

 .املوافقةالقرار: 

بذات  مساعدبشأن تعيني سيادته أستاذ املدرس بالقسم  خالد عيد الفتاح إمساعيل اليطاوي  .د/الطلب املقد  من  3/2

 القسم.

 ة حنو التعيني.اإل راءات الالزم ستو باملوافقة على أن  القرار:

 بنات وذلك الثانيةد للفرقة يصوص انتدابها لتدريس مادة كرة الخب سارة عاطف ةقد  من الياحثاملطلب بشأن ال 3/3

 بدون ا ر

 .املوافقة القرار:

بشأن انتداب سعادته للتدريس جبامعة اإلسكندرية كلية الرتبية  حممود احلو  /أ.دالطلب املقد  من سعادة  3/4

  .2017/2018من العا  اجلامع  اس  األول   الفصل الدر( ا)دراسات عليالرياضية فلمنج 

 اخلميس. املوافقة ومت حتديد يو القرار: 

سيد األستاذ الدكتور/ طارق حممد خليل اجلمال خبصوص رفع اإلنتاج العلم  اخلاص بشأن الطلب املقد  من ال 3/5

 بسعادته للجنة الدائمة لرتق  األساتذة واألساتذة املساعدين )جلنة التدريب الرياض (

 القرار: املوافقة.

 بالعالقات الثقافيةموضوعات خاصة : رابعا

 تسجيل احباث: املوضوع األول 4/1

 نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرباملدرس بقسم  امين مرض د/  .بشأن الطلب املقد  من 

 كلية الرتبية الرياضية  امعة مدينة السادات خبصوص املوافقة على تسجيل أحباثة.

 الحالة المجلة الجامعة عنوان البحث م

وعةة  تأثير استخدام برامج تدريبيةة متن 1

علةةةي مسةةةتوي عضاء بعةةةت المهةةةارات 

 فرضي مجلة نظريات وتطبيقات االسكندرية



 األساسية لالعبات الكرة الطائرة

برنامج تدريبي لتنميةة التوقةا الحركةي  2

وعثةةةةةر  علةةةةةي مسةةةةةتوي عضاء بعةةةةةت 

 المهارات الدفاعية في الكرة الطائرة

المجلة العلمية المتخصصة  عسيوط

 للتربية الرياضية

 فرضي

فاعلية التدريب علي الرمةا  فةي تنميةة  3

القةةدرة العضةةلية وعثرعةةا  علةةي بعةةت 

المهةةةارات الهجوميةةةة والدفاعيةةةة فةةةي 

 الكرة الطائرة

مجلة تطبيقات علوم الرياضة  االسكندرية

" مجلة نظريات وتطبيقات " 

 سابقا  

 فرضي

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

 فرضي

5 An analytical study of 

basic skills influencing 

the results of Egypt 

sitting volleyball team in 

Rio de Janeiro 2016 

paralympic games 

تخصصة المجلة العلمية الم عسيوط

 للتربية الرياضية

 فرضي

تةةةةأثير اسةةةةتخدام تمرينةةةةات نوعيةةةةة  6

بةةةةةةاألضوات علةةةةةةي تنميةةةةةةة بعةةةةةةت 

المهةةارات األساسةةية لنااةةري الكةةرة 

 الطائرة

المجلة العلمية لعلوم وفنون  حلوان

 الرياضة

 مشترك

 
 وبة الختاذ اإل راءات الالزمة.القرار : املوافقة عل  تسجيل االحباث ، عل  أن توا  العالقات الثقافية باملستندات املطل

 تسجيل احباثاملوضوع األول:  4/2

 نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرببقسم  املدرس شيماء اخلفيفد/  .بشأن الطلب املقد  من 

 كلية الرتبية الرياضية  امعة مدينة السادات خبصوص املوافقة عل  تسجيل أحباثة

 الحالة المجلة ةالجامع عنوان البحث م

1 Effect of using the Swiss 

ball to improve the level 

of technical performance 

 فرضي مجلة نظريات وتطبيقات عسيوط



of some basic skills in 

basketball 

2 Educational software 

using multimedia and its 

effect on some basic skills 

In basketball for persons 

with special needs 

المجلة العلمية المتخصصة  عسيوط

 للتربية الرياضية

 فرضي

3 The effect of using social 

network on the level of 

teaching performance for 

some basketball skills in 

practical education 

مجلة تطبيقات علوم الرياضة  اإلسكندرية

وتطبيقات "  " مجلة نظريات

 سابقا  

 فرضي

 
 القرار : املوافقة عل  تسجيل االحباث ، عل  أن توا  العالقات الثقافية باملستندات املطلوبة الختاذ اإل راءات الالزمة.

  يستجد من أعمال وماخامسًا: 

للفرقة  اب الصغريةاأللعلتدريس مادة  صوص انتدابهخب أسامة حممد عيد السميع قد  من الياحثاملطلب بشأن ال 5/1

 .وذلك بدون ا ر االول  بنني

 .املوافقة القرار:

بشأن تفويض أ.د/ رئيس جملس القسم   قيول طالب الدراسات العليا امللت قون بالتخصصات اخلاصة بالقسم  5/2

 العلم .

 .املوافقةالقرار: 

ت(  امعة مدينة السادات خبصوص الطالب بنا –بشأن تطييق الالئ ة اجلديدة كلية الرتبية الرياضية )بنني  5/3

 الوافدين يقرتح القسم إ راء االت :

 إ راء حماضرات مكثفة عملية ونظرية. -1

 إ راء امت انات تعويضية عملية ونظرية. -2

 تقديم أوراق دراسية عن طريقة الربيد االلكرتون  املؤسس . -3

 مبا حيقق التجاوز عن استكمال نسية الغياب املطلوبة.وذلك  -4

 ار: املوافقة ورفع االمر للجنة التعليم وجملس الكلية.القر

 



 ا  ظهر واحدةالاختتمت الجلسة في تمام الساعة 

 رئيس مجلس القسم                                                              عمين المجلس     

                                                       

 طارق محمد النصيري /.ضع                                              د عبد الفتاح البطاويخال /م.ض

SQ0000000F101206 رقم:نموذج   

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 


