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 مجلس قسم نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضرب جتماعامحضر 
 م 2021م/2020 العام الجامعي  ) 1( رقم الجلسة 
 ظھرا12.00 نھایة االجتماعتوقیت  صاحا  11.00 االجتماع  توقیت بدأ م 09/2020/ 01 التاریخ  

 نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضربمكتب رئیس مجلس قسم  االجتماع مكان 

 :الحضورـ 
للعام   )1(رقم  .. تم عقد الجلسة   الحادة عشر صاحاالـساعة  في تمام    م01/09/2020الموافق الثالثاء  یوم  أنھ في  

 :وبحضور كل من، األستاذ الدكتور/ طارق محمد عبدالرءوف(رئیس مجلس القسم)برئاسة  م20/1202الجامعي 
 الوظیفة  االســــم م 

 عضواً  كریم مراد محمد إسماعیل مراد (متفرغ)/ أ.د   .1
 عضواً  أ.د / (متفرغ)/ محمود حسن الحوفي   .2
 عضواً  الجمال  محمد  طارق  /  أ.د   .3
 عضواً  إبراھیم أ.م.د/ أكرم كامل   .4
 عضواً  ندا محفوظ عبد العظیم كابوه /أ.م.د   .5
 عضواً  أ.م.د/ أیمن مرضي سعید عبدالباري   .6
 عضواً  محمد الخفیف  حأ.م.د/ الشیماء عبد الفتا  .7
 عضواً  عبد الخالق   عبد المجید  حسام حامد م.د/   .8
 عضواً  محمد صالح أبو سریع م.د/   .9

 عضواً  م.د/ محمد فاروق جبر ھاشم   .10
 عضواً  محمود محمد رفعت محمود تركى م.د/   .11
 أمین سر المجلس  محمد  الدمرداش محمد م.د /   .12

 -واعتذر عن الحضور كال من :
 حماده الدین جمال محمد أ.د(متفرغ)/  .1
 محمد طلعت أبو المعاطيأ.د/ .2
 أ.د جوزیف ناجي بقطر .3
 أ.د / عادل رمضان بخیت  .4
 كانون  عبده معتزأ.م.د /  .5
 العشماوي عبد الرحیم ھیام/أ.م.د  .6

   )،الرحمن الرحیمبـسم هللا (الجلـسة بذكر . فءوطارق محمد عبد الرالـسید األـستاذ الدكتور/ افتتح 
ثم   .نظریات وتطبیقات الریاـضات الجماعیة وریاـضات المـضربوالترحیب بالـسادة أعـضاء مجلس قـسم  

 ناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.انتقل سیادتھ لعرض ومُ 
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 ـ أوالً: الُمصادقات:
 التصدیق على محضر الجلسة السابقة. - 1

 الموضوعات بالمجلس السابق.تم التصدیق على  القرار 
ً ـ   :اإلحاطةموضوعات   :ثانیا

معرض الخطابات الواردة ل -1 ئو  قاتالعال  من  لقـس ئو  نالثقافیة وـش أعضـاء   نخدمة المجتمع وتنمیة البیئة وـش
ــئو  یئةھ  ــات العالوالط  ملیالتع نالتدریس وش  IT یا ومكتب/عمید الكمیة ووحدة الجودة ووحدةلب والدراس
 لالطالع علیھا .التدریس والییئة المعاونة  یئةھ أعضاء  ليعرض علل

ً لثثاـ   :شئون التعلیم والطالب  :ا
 ووضع اللجان العملیةاألولي والثانیة والثالثة طالب وطالبات استعراض جدول االمتحانات العملیة للفرق  -1

 لالمتحانات
باتخاذ جمیع اإلجراءات االحترازیة للمحافظة على أبناءنا الطالب التنبیھ على جمیع أعضاء ھیئة التدریس  -وال :أ القرار 

 وجمیع الزمالء من أعضاء ھیئة التدریس أثناء االمتحانات العملیة
تكلیـفھ برفع اللـجان الي وكـیل الكلـیة لشـــــئون  ـثانـیا : الموافـقة على اللـجان العملـیة المقترـحة من رئیس القســـــم و

 التعلیم .
 الدراسات العلیا والبحوث:شئون  :رابعاـ 

 علي تسجیل البحث الخاص بسیادتھ وعنوانھ :     محمود محمد رفعت محمود تركى الطلب المقدم من د/   - 1
 مكان وتاریخ النشر نوعھ اسم البحث  م
 المھارات بعض ومستوى المعرفي التحصیل علي المعزز الواقع تقنیة استخدام  تأثیر 1

مجلة جامعة مدینة السادات للتربیة  فردى السادات مدینة جامعة الریاضیة التربیة كلیة لطالبات القدم  كرة في األساسیة
 2019البدنیة والریاضة 

 

 تم التصدیق على الموضوعات بالمجلس السابق. القرار 
 تشكیل لجنة االشراف  - 2

بالقـسم بعد أن  الـسلة لتـسجیل رـسالة الماجـستیر في برنامج كرة    عمر خالد عبد المنعم عامر الباحث/الطلب المقدم من 
على تعلم  واثره  لكرة الســلة تصــمیم تطبیق ھواتف ذكیةتم عقد ســمنار قســم وســمنار عام لھ.  للبحث تحت عنوان: (

 العام . ناربالسمأعضاء ھیئة التدریس وتم إجراء التعدیالت المقترحة من قبل السادة    )براعم لل الھجومیةبعض المھارات 
ویقترح القسـم ان  التخاذ اإلجراءات الالزمة .والبحوث الدراسـات العلیا للجنة الموضـوع التسـجیل ورفع  الموافقة على  القرار 

 تتكون ھیئة  االشراف من السادة 
 الوظیفي  المسمى االسم  م 

ــتاذ  طارق محمد عبدالرءوفأ.د/   ــلةأسـ ــات  كرة السـ ــم نظریات وتطبیقات الریاضـ بقسـ
 الجماعیة وریاضات المضرب 

بقسم نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة   أستاذ مساعد  الخفیف  ح الشیماء عبد الفتا أ.م.د /   .2
  وریاضات المضرب 

 تشكیل لجنة االشراف  - 2
لتسجیل رسالة الماجستیر في     المعید بالقسم محمد صابر حنبلي محمد الباحث/ الطلب المقدم من 

تقنیة   استخدامتأثیر بعد أن تم عقد سمنار قسم وسمنار عام لھ.  للبحث تحت عنوان: ( تنس الطاولة برنامج  
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وتم إجراء التعدیالت المقترحة   ) الواقع المعزز علي تعلم بعض المھارات األساسیة في ریاضة تنس الطاولة
 العام .  بالسمنارأعضاء ھیئة التدریس  من قبل السادة 

ویقترح التخاذ اإلجراءات الالزمة .والبحوث  الدراســات العلیا  للجنة  الموضــوع  التســجیل ورفع  الموافقة على   القرار 
 القسم ان تتكون ھیئة  االشراف من السادة

 المسمي الوظیفي  االسم  م 
ــتاذ  جوزیف ناجي بقطر.د   .1 ــرب  أسـ ــات الجماعیة العاب المضـ ــم نظریات وتطبیقات الریاضـ بقسـ

 وریاضات المضرب 
  بقسم نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضرب مدرس عبد المجید  حسام حامد د/   .2

  
 ـتأثیر(بعنوان    عن بـحث بمنـحھ درـجة الـماجســـــتیر    محـمد محـمد ـجاب هللاـعاشـــــور الـباـحث مـقدم من  الالطـلب   4

برنامج تدریبي لالتزان الحركي علي كفاءة الجھاز الدھلیزي وتحسـین بعض المھارات المندمجة لناشـئي كرة 
 )  القدم

 تكونت لجنة االشراف من :قد و
بقـسم نظریات وتطبیقات الریاـضات الجماعیة وریاـضات   المتفرغ قدماـستاذ كرة ال محمود حسن الحوفي أ.د/ أ 1

 مشرفا المضرب جامعة مدینة السادات.
 مدرس بقسم علوم الصحة الریاضیة كلیة التربیة الریاضیة جامعة مدینة السادات سھا احمد نبیل حسن د.  2

 لتصبح كالتالي :  السادة المشرفینالحكم من قبل و قد تكونت لجنة المناقشة و
بقســـــم نظرـیات وتطبیـقات الرـیاضـــــات   اســــــتاذ كرة الـید المتفرغ محمد جمال الدین حمادةأ.د/  1

  الجماعیة وریاضات المضرب جامعة مدینة السادات.
 مناقشا

ــتاذ كرة ال محمود حسن الحوفي أ.د/ أ 2 ــات   المتفرغ قدماســ ــم نظریات وتطبیقات الریاضــ بقســ
  الجماعیة وریاضات المضرب جامعة مدینة السادات.

 مشرفا

ســــتاذ تدریب كرة القدم بقســــم نظریات وتطبیقات الریاضــــات  أ   عمر أحمد علي محمدأ.د/  3
 الجماعیة وریاضات المضرب كلیة التربیة الریاضیة جامعة المنیا 

 مناقشا
 

على أن یرفع لشئون الدراسات العلیا بالكلیة  االقتراح المقدم من لجنة االشراف الخاصة بالباحثة الموافقة على  القرار 
 التخاذ اإلجراءات الالزمة . 

 .الثانیة عشرفي تمام الساعة  مجلس القسم اجتماع اختتمو 
 رئیس مجلس القسم المجلس  سر أمین

  
 ف ءوأ.د/ طارق محمد عبد الر   كانون محمد الدمرداش محمدد/ 

 

 : شئون أعضاء ھیئة التدریسخامسا
بقســـم نظریات   مدرس مســـاعد بتعیین ســـیادتھ   أحمد جمال عبدهللا طراد /   المعید الطلب المقدم من الســـید   -1

ــات المضـــــر ة ورـیاضـــ اعـی ــات الجـم ات الرـیاضـــ اریخ ب وتطبیـق حـیث تم منـحھ درـجة الـماجســـــتیر بـت
 م  من مجلس جامعة مدینة السادات 22/8/2020

أن یرفع   علىو  الموافقة علما بانھ ملتزما في عملھ وـسلوكھ وحـسن أداء واجباتھ الوظیفیة منذ تعیینھ بالكلیة القرار 
 الموضوع لشئون أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة التخاذ اإلجراءات الالزمة.


