
 

 التربية الرياضية كلية/

 رئيس مجلس قسم األلعاب مكتب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األلعابقسم  مجلس جتماعامحضر 

 2017  /2016 العام الجامعي الخامسة رقم الجلسة

 ظهرا   الواحدة نهاية االجتماع صباحا   الثانية عشر بدء االجتماع 3/1/2017 التاريخ 

 مكتب رئيس مجلس قسم االلعاب مكان الإلجتماع

 الحضـــــــــــــــــــــور:

ألستاذ ( برئاسة ا 5 عقدت الجلسة رقم )12في تمام الساعة  م 2017 / 1 /3الموافق  الثالثاء نه في يومإ

 رئيس القسم  وبحضور كل من: – محمود حسن الحوفي /الدكتور

 

  واعتذر عن الحضور :

 

 

 

 

 

الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة  محمود حسن الحوفيالدكتور/ األستاذ  افتتح السيد فتتاح :ل ا

 ثم انتقل سيادته لعرض ومناقشة املوضوعات الواردة بجدول األعمال. قسم االلعابأعضاء مجلس 

: املصـــادقات 
ً
   أوال

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 الوظيفة االسم م

  متفرغ / محمد جمال الدين حمادهأ.د/  1
ً
 عضوا

  أ.د / محمد طلعت أبو املعاطي 2
ً
 عضوا

  أ.د / طارق محمد عبد الرؤوف 3
ً
 عضوا

  أ.د / جوزيف ناجي أديب بقطر 4
ً
 عضوا

  أ.م.د / طارق محمد خليل الجمال 5
ً
 عضوا

  أ.م.د / محمد عبداملنعم محمود 6
ً
 عضوا

  د/ شريف محمدعبداملنعم 7
ً
 عضوا

  د/محمد صالح ابوسريع 8
ً
 عضوا

  ايمن مرض ي /د 9
ً
 عضوا

  خالد عبد الفتاح البطاوي  /د 10
ً
 امين سر املجلسو عضوا

 الوظيفة االسم م

 رئيس القسم طارق محمد النصيري أ.د /  1

  أ.م.د / أكرم كامل ابراهيم 2
ً
 عضوا

  هيام العشماوي  /د 3
ً
 عضوا

   



 تم التصديق علي املوضعات باملجلس السابقالقرار: 

: موضوعات الحاطة
ً
 ثانيا

 الخطاب الوارد من الدراسات العليا بخصوص تفعيل السيمنار العام والنشر االكاديمي. 2/1

 احيط المجلس علما  القرار: 

 والنشر ومكافأة النشر العلميالخطاب الوارد من الدرسات العليا بخصوص التأكيد علي تسجيل االبحاث ،  2/2

 احيط المجلس علما  القرار: 

   شئون اعضاء هئية التدريس ثالثا :

 من  د/ حسام حامد عبد املجيدالطلب املقدم من السيد  3/1
ً
الي  1/2/2017املدرس بالقسم بشأن تمديد االجازة اعتبارا

 ، ومرفق طيه خطاب تجديد العقد. 31/1/2018

 ورفع األمر للسيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية وشئون أعضاء هيئة التدريس بالكلية لتخاذ الجراءات الالزمة. املوافقةالقرار: 

 الدراسات العليارابعا: 

بشأن الخطاب الوارد من وكيل الكلية للدراسات العليا بخصوص التقارير السنوية الخاصة بالباحثين املسجلين في القسم  4/1

 اسماؤهم:واالتي 

 مالحظات الدرجة االسم

 تقرير السنة الثالثة دكتوراه محمد فاروق جبر هاشم

 تقرير السنة الثالثة ماجستير زامي حسن أحمد خلف

 تقرير السنة االولي ماجستير اسامة عبد السميع عمارة

 تقرير السنة الثالثة ماجستير أحمد عبد املنعم الجزارة

 تقرير السنة الثانية ماجستير احمد محمود نبيل محرم

 تقرير السنة الثانية ماجستير والء أمين عبد الستار

 تقرير السنة االولي ماجستير اسالم عبد السالم عثمان

 تقرير السنة االولي ماجستير محمد خالد حسانين شافع

 تقرير السنة الثانية ماجستير طارق عاطف الصباحي
 

 محمود عبد هللا محمد عاصم.تم استكمال التقارير السنوية للباحثين املذكورين فيما عدا الباحث القرار: 

 تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة ماجستير : 4/2

في التربية الرياضية  اجستير. باملوافقة علي تشكيل لجنة املناقشة والحكم لرسالة املمحمود الحوفيمن أ.د/ بشأن الطلب املقدم 

  -. للبحث تحت عنوان :عبد الهادي محمود عبد الهادي محمودللباحث / 

 "تأثير استخدام تدريبات السرعة باملقاومة علي بعض القدرات البدنية وسرعة االداء لدي ناش ئ كرة القدم"

 للتخصص( وهم:وتقترح لجنة االشراف ان تكون لجنة املناقشة والحكم مكونة من السادة األستاذة 
ً
 -)طبقا



حسن محمود أ.د/  3-1
 الحوفي

 جامعة مدينة السادات   " مشرفا "           -بقسم األلعاب بكلية التربية الرياضية  القدمأستاذ كرة 

 " مناقش الزقازيقجامعة  -بكلية التربية الرياضية  ووكيل الدراسات العليا تدريب كرة القدمأستاذ  ممدوح سعد بيه أ.د/ 3-2
ً
 "           ا

طارق محمد أ,د/  3-3
                          النصيري 

 جامعة مدينة السادات  " مناقشا "   -قسم األلعاب بكلية التربية الرياضية  ب أستاذ

م.د/ فاطمة محمد  3-4

 سليمه
 جامعة مدينة السادات " مشرفا " -مدرس بقسم األلعاب بكلية التربية الرياضية 

 
 التخاذ الجراءات الالزمة نحو املناقشة. على أن يرفع ملجلس الدراسات العليا املوافقةالقرار: 

 تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة ماجستير : 4/3

في التربية الرياضية  اجستير. باملوافقة علي تشكيل لجنة املناقشة والحكم لرسالة املمحمود الحوفيمن أ.د/ بشأن الطلب املقدم 

  -. للبحث تحت عنوان :أمين عبد الستار عالموالء للباحث / 

 "تأثير إستخدام السبورة التفاعلية علي تعلم بعض املهارات االساسية في كرة القدم لتالميذ املرحلة االبتدائية"

 للتخصص( وهم:
ً
 -وتقترح لجنة االشراف ان تكون لجنة املناقشة والحكم مكونة من السادة األستاذة )طبقا

 الحوفيحسن محمود أ.د/  .1
 جامعة مدينة السادات   " مشرفا "           -بقسم األلعاب بكلية التربية الرياضية  القدمأستاذ كرة 

                          جوزيف أديب بقطر أ,د/  .2
 جامعة مدينة السادات  " مناقشا "   -قسم األلعاب بكلية التربية الرياضية  ب أستاذ

مصطفي محمد بدر أ.د/  .3
 الدين سيد

 "    حلوانجامعة  - بالهرم بكلية التربية الرياضية املناهج وطرق التدريسبقسم  القدمأستاذ كرة 
ً
 مناقشا

          " 

أ.م.د/ عبد هللا عبد الحليم  .4

 محمد
 
ً
 أستاذ مساعد بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملي "مشرفا

 م.د/ احمد ساهر حسانين .5
 " مشرفا " املنوفيةجامعة  -مدرس بقسم األلعاب بكلية التربية الرياضية 

 
 التخاذ الجراءات الالزمة نحو املناقشة. املوافقة على أن يرفع ملجلس الدراسات العلياالقرار: 

 : تسجيل بحث ماجستير 4/4

لتسجيل رسالة ماجستير في التربية الرياضية بالقسم بعد أن تم قد سمنيار  محمود منصور محمود خليفة /الباحثبشأن الطلب املقدم من 

  -القسم له.  للبحث تحت عنوان :

 "2016ريو  -دراسة تحليلية لفاعلية املهارات االساسية للكرة الطائرة سيدات بدورة االلعاب االوملبية  "

نار فى القسم ولجنة اإلشراف املقترحة من مجلس القسم واملشكلة من وتم إجراء التعديالت املقترحة من قبل السادة األساتذة بالسمي

 للتخصص( وهم:
ً
 -السادة األستاذة )طبقا



 جامعة مدينة السادات  –بكلية التربية التربية الرياضية استاذ  طارق محمد عبد الرؤوفد/ 0أ .1

 م.د/ خالد عبد الفتاح البطاوي  .2
 جامعة مدينة السادات  –التربية الرياضية  كلية مدرس بقسم االلعاب

 
 املوافقة على أن يرفع ملجلس الدراسات العليا التخاذ الجراءات الالزمة. :القرار

 وما لم يستجد من أعمال

 بشأن الطلب من أ.د/ محمد الباقيري وكيل الكلية لشئون الطالب بخصوص تشكيل لجنة ممتحنين للقسم.

 أ.د/جمال حماده ، أ.د/محمود الحوفي ، أ.د/طارق عبد الرؤوف ، أ.د/جوزيف ناجي.من تشكيل لجنة ممتحنين  القرار:

 ظهرا  الواحدة اختتمت الجلسة في تمام الساعة  

 رئيس مجلس القسم                                                              أمين المجلس     

 محمود حسن الحوفي أد./                                              البطاويخالد عبد الفتاح  أد./

 

SQ0000000F101206 رقم:نموذج   

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 


