
 

 التربية الرياضية كلية/
 رئيس مجلس قسم األلعاب مكتب
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 األلعابقسم  مجلس جتماعامحضر 

 2018 /2017 العام الجامعي عشر الثانية رقم الجلسة

 الواحدة  نهاية االجتماع الثانية عشر  بدء االجتماع 5/9/2017 التاريخ 

 مكتب رئيس مجلس قسم االلعاب جتماعاالمكان 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

برئاسة  (12)عقدت الجلسة رقم  الثانية عشرتمام الساعة  فيم 2017 / 9 /5الموافق  الثالثاء نه في يومإ

 كل من: القسم وبحضورئيس ر – طارق محمد النصيري /الدكتورألستاذ ا

 الوظيفة االســــم م

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

 عضوًا أ.د / حممد طلعت أبو املعاطي  (2

 عضوًا حممود حسن حممود احلويفأ.د /   (3

 عضوًا .د / طارق حممد عبد الرؤوفأ  (4

 عضوًا أ.د / جوزيف ناجي أديب بقطر  (5

 عضوًا جلمالأ.م.د / طارق حممد خليل ا  (6

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

 عضوًا إبراهيمأ.م.د / أكرم كامل   (8

 عضوًا خالد عبد الفتاح البطاوي د.  (9

 عضوًا د/ شريف حممدعبداملنعم  (10

 عضوًا د. حممد صالح أبو سريع   (11

 عضوًا هيام العشماويد.   (12

 عضوًا امين مرضيد.    (13

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

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

 األعمال.

   أواًل: املصـــادقات 

   



 بشأن التصديق على حمضر اجللسة السابقة  1/1

 عات باجمللس السابقواملوض لىعمت التصديق القرار: 

 ثانيًا: موضوعات اإلحاطة

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

 .مت العرض واحيط اجمللس علماالقرار: 

 موضوعات خاصة بالقسم: ثالثا

 .2017/2018سي اجلامعي اراخلطة الدراسية للقسم للعام الد اعتماد 3/1

 .األولاخلطة الدراسية للفصل الدراسي  طيهتوزيع اخلطة الدراسية ومرفق القرار: مت 

 بذات القسم. مساعدأستاذ  ابشأن تعيني سيادتهاملدرس بالقسم  ندا حمفوظ عبد العظيم كابوه م.د/الطلب املقدم من  3/2

 .ة حنو التعينياإلجراءات الالزم ستويفتاملوافقة على أن  القرار:

االولي والثانية بنني وبنات، نظام الالئحة القديم واجلديد للعام دراسية اخلاصة بالفرق الاعتماد توصيف املقررات  3/2

 .2017/2018اجلامعي 

 اعتماد توصيف املقررات.القرار: 

 الدكتور/ رئيس القسم  األستاذمن السيد  املقرتحالقسم بشأن تشكيل جملس  3/3

 وهم:التشكيل جملس القسم وتعيني أمني سر اجمللس مت  القرار:

 الـصـفـة االســــم

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

 عضوًا أ.د / حممود حسن حممود احلوفى (2

 عضوًا أ.د / طارق حممد نصريي   (3

 عضوًا أ.د / طارق حممد عبد الرؤوف (4

 عضوًا أ.م.د / طارق حممد خليل اجلمال (5

 عضوًا أ.د / جوزيف ناجي أديب بقطر (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

 عضوأ هيام العشماوي /د  (10



 عضوأ امين مرضي /د  (11

 عضوأ د/ شيماء اخلفيف   (12

 عضوًا د/ حممود تركي  (13
 

 صة بالدراسات العلياموضوعات خا: رابعا

 املوضوع األول: منح درجة املاجستري 4/1

. للبحث حتت اجستريباملوافقة علي منحه درجة امل طارق عاطف إبراهيم الصباحي / للباحثبشأن الطلب املقدم من 

 -عنوان: 

ي والفرق الثالث دراسة مقارنة لبعض متغريات األداء الفين للتهديف من مركز اجلناح بني الفريق القومي املصر" 

 " م2013االولي يف بطولة العامل لكرة اليد للرجال اسبانيا 

املقرتحة من جملس القسم واملشكلة من السادة األستاذة  ملناقشة واحلكمجلنة ا املقرتحة منتعديالت ومت إجراء ال

 -وهم: )طبقًا للتخصص( 

 حممد توفيق الوليليأ.د/  .1
"    جامعة حلوان - بنني كلية الرتبية الرياضيةباملتفرغ  اليدكرة تدريب أستاذ 

 " ناقشام

 إبراهيم حممود غريب أ.د/ .2
 " مشرفا"  املنوفيةجامعة  -وعميد كلية الرتبية الرياضية أستاذ كرة اليد 

 اكرم كامل ابراهيمد/ م.أ، .3
" مناقشا مدينة الساداتجامعة  -الرتبية الرياضية  بقسم األلعاب بكلية مساعد أستاذ

  " 

 م.د/ فاطمة حممد سليمه .4

جامعة مدينة السادات " مشرفا  -مدرس بقسم األلعاب بكلية الرتبية الرياضية 

" 

 
 املوافقة على أن يرفع جمللس الدراسات العليا الختاذ اإلجراءات الالزمة. -القرار:  

  يستجد من أعمال وما

 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(  1/0اإلصدار ) 


