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 مجلس لسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات المضرب جتماعامحضر 
 م2020م/2019 العام الجامعً (7) رلم الجلسة

 ظهرا   02000 نهاية االجتماعتوقيت   ظهرا   1000 االجتماع توقيت بدأ م1/3/2020 التارٌخ 

 مكتب رئٌس مجلس لسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات المضرب االجتماعمكان 

 :الحضورـ 
لسعدام الدايعْ    (7)زقد   .. مت عكدد السسدة    ظًدسا   الُاحدد   الساعة يف متام  م01/03/2020املُافل حداالُِم أنٌ يف 

 :َعضُز نل يو، ف)زئّس جمسس الكس (ءَعبدالساألستاذ الدنتُز/ طازم حممد بسئاسة  م19/2020

 الُظّفة االسدددد  م

 عضُا  كرٌم مراد دمحم إسماعٌل مراد(/ متفرغ)د.أ  .1

 عضُا  دمحم طلعت أبوالوعاطي/د.أ  .2

 عضُا  أ0د / عادل رمضان بخٌت  .3

 عضُا  .بمطر أدٌب ناجً جوزٌف/ د.أ  .4

 عضُا  أ0م0د طارق الجمال  .5

 عضُا  إبزاهينأكزم كاهل / د.م.أ  .6

 عضُا  نذا هحفوظ عبذ العظين كابوه/د.م.أ  .7

 عضُا  أيون هزضي سعيذ عبذالباري/ د.م.أ  .8

 جمسس الكس أيني سس )عضُ( َ دمحم الخفيف حشيواء عبذ الفتاال/ د.م.أ  .9

 عضُا  يونس نشزيف دمحم عبذ الونع/ د.م  .10

 دمحم صالح أبو سزيع/ د.م  .11
 عضُا 

 د هيام العشواوي.م  .12
 عضُا 

 عضُا  هحوود دمحم رفعت تزكي/ د.م  .13

 -واعتذر عن الحضور كال هن :

 حماده الدٌن جمال دمحم(/ متفرغ)د.أ 10
 )متفرغ(/ محمود حسن الحوفًأ0د /  20
 دمحم فاروق جبر هاشم/ د.م 30

  االفتتاح:ـ 
  (،الدسحّ  بسد  ا  الدس و   )السسدة بدرنس   . فءَطدازم حممدد عبدد الدس    السّد األستاذ الددنتُز/  افتتح 

ثد    .نظسِدا  َطببّكدا  السِاتدا  الماعّدة َزِاتدا  املضدس       َالرتحّب بالساد  أعضاء جمسس قسد   

 هاقشة املُتُعا  الُازد  ظدَل األعمال.انتكل سّادطٌ لعسض َُي
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 أوال : موضوعات عامة

 التصدٌك على محضر الجلسة السابمة0 -1

 السابك0تم التصدٌك على الموضوعات بالمجلس  المرار

 م2025م / 2020عرض تحدٌث الرؤٌة والرسالة الخاصة بالكلٌة  -2

 الموافمة مع رفع االمر لمجلس إدارة الجودة التخاذ اإلجراءات الالزمة المرار

 :اإلحاطةموضوعات   :ثانٌا  ـ 

 هٌئاةأعضااء  نخدماة المجتماع وتنمٌاة البٌئاة وشائو نالثمافٌاة وشائو العاللاات من لمسمعرض الخطابات الواردة ل -1
 لاًعارض علل IT ٌا ومكتب/عمٌد الكمٌاة ووحادة الجاودة ووحادةلب والدراسات العالوالط التعلٌم نالتدرٌس وشئو

 لالطالع علٌها 0ىٌئة التدرٌس والٌٌئة المعاونة هأعضاء 
 تم  العرض  الكساز

 شئون الدراسات العلٌا والبحوث: :ثالثا

 طشهّل لهة االشساف  1

عبدالعزٌز مسعد محمود البحٌري المعٌاد بالمسام لتساجٌل رساالة الماجساتٌر فاً برناام   الباحث/الطلب الممدم من 
تأثيي  اتأتادات تأد يبات : )-كرة السلة بالمسم بعد أن تم عمد سامنار لسام وسامنار عاام لال0  للبحاث تحات عناوان: 

TRX متتوي أداء مهأا   الرأ ا التأاحد لأدي نا ألات اللأ   ال أال   علي بعض القد ات البدنية الااصة و 
وتام إجاراء التعاادٌالت الممترحاة ماان لبال الساادة الساااتذة بالسامنارا ولجنااة اإلشاراف الممترحاة ماان مجلاس المساام 

 -والمشكلة من السادة الستاذة )طبما  للتخصص( وهم: 
أتأأتاك لأأ   التأألة بقتأأت نط يأأات وت بيقأأات ال يارأأات الجماعيأأة  أ0د/طارق دمحم عبدالرءوف 10

 و يارات المر ا 
أتأأأأتاك متأأأأاعد بقتأأأأت نط يأأأأات وت بيقأأأأات ال يارأأأأات الجماعيأأأأة  أ0م0د أٌمن مرضً سعٌد عبدالباري 20

 و يارات المر ا 
المنأاج  و أ ا التأد يس والتأد يا وعلأوت الح لأة  قتأتبالمد س  د0 دمحم بكر سالم 30

 ال يارية
 

نالشاة والحكام لرساالة الماجساتٌر فاً التربٌاة الرٌاضاٌة  للباحاث/ عبادالعزٌز مساعد  الكساز  الموافمة على تشاكٌل لجناة الما
 محمود البحٌري علً ان ٌرفع الموضوع لشئون الدراسات العلٌا بالكلٌة التخاذ اإلجراءات الالزمة 0

 فً التربٌة الرٌاضٌة: الماجستٌرمنح درجة  2

الطلب الممدم من الباحثة/ ساره عاطف فتحً خلٌل دمحم الباحثة بالمسم للحصول على  درجة الماجستٌر فً برنام  
: )تأثٌر إستخدام المدٌوالت التعلٌمٌة علً تعلم بعاض -كرة الٌد بالمسم بعد أن لامت بمنالشة  للبحث تحت عنوان: 

جامعة مدٌنة السادات( وتام  –البات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة المهارات الهجومٌة والتحصٌل المعرفً فً كرة الٌد لط
إجااراء التعاادٌالت الممترحااة ماان لباال السااادة الساااتذة بهٌئااة االشاارافا وتكوناات لجنااة منالشااة الرسااالة ماان السااادة 

 -الستاذة )طبما  للتخصص( وهم: 
أساااتاذ كااارة الٌاااد بمسااام نظرٌاااات وتطبٌماااات الرٌاضاااات الجماعٌاااة  أ0 د/دمحم جمال الدٌن حماده 10

 ورٌاضات المضرب  بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة مدٌنة السادات
أساااتاذ كااارة الٌاااد بمسااام نظرٌاااات وتطبٌماااات الرٌاضاااات الجماعٌاااة  أ0 د/دمحم توفٌك اللٌلً عبدالباري 20

 ورٌاضات المضرب بجامعة حلوان
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أسااااتاذ مساااااعد  بمساااام نظرٌااااات وتطبٌمااااات الرٌاضااااات الجماعٌااااة  أ0م0د / أكرم كامل إبراهٌم 30
  ورٌاضات المضرب  بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة مدٌنة السادات

عسدْ اى ِسفد    سدازٍ عداطف فت دْ لسّدل حممدد       / ةيف الرتبّدة السِاتدّة  لسباحثد   لسباحثدة  املاجسدت    يهح دزجةاملُافكة عسى   الكساز

 العسّا بالهسّة الختاذ اإلجساءا  الالشية .املُتُع لشئُى الدزاسا  

مدم من م0د/ محمود رفعت تركً 0 للموافمة على تسجٌل االبحاث الخاصة بسٌادتل وعنوانها: -3  الطلب الما

 مكان النشر تارٌخ النشر نوعل اسم البحث م

تعلت بعض  تثيي  إتتادات التبو   التفاعلية علي 1
 المها ات المندمجة لنا ئ ل   القدت

 8112 ف دى
مجلة أتيو  لعلوت وفنون 

 الت بية ال يارية .
 

 . لشئُى الدزاسا  العسّا بالهسّة الختاذ اإلجساءا  الالشية املُافكة عسْ البسب َزف  االيس  الكساز

اعُام السابكة بّاى  5األعاث املكدية يو الكس  لالل البسب املكدم يو َحد  تماى الُد  بالهسّة بأعداد بّاى بعدد  -4

 باألعاث املهشُز  ألعضاء يّئة التدزِس َاهلّئة املعاَنة بكس  نظسِا  َطببّكا  السِاتا  الماعّة َزِاتا  املضس 

 َيْ نالتالْ

 السنة 
 العام

 المجموع 6161 6102 6102 6102 6102

 71 1 11 11 11 18 المجموع 

 

 الموافمة مع رفع االمر لمجلس إدارة الجودة التخاذ اإلجراءات الالزمة الكساز

 : شئون أعضاء هٌئة التدرٌسرابعا

الخطاااب الااوارد ماان أمااٌن الجامعااة المساااعد )اسااتعجال ثااانً( والخاااص بتحدٌااد احتٌاجااات الكلٌااة ماان  منافشااة 1
حتااً العااام الجااامعً  2019/2020المعٌاادٌن )التكلٌااف(  خااالل الخطااة الخمسااٌة الجدٌاادة ماان العااام الجااامعً 

 م  2023/2024
حتاً العاام الجاامعً  2019/2020الجاامعً  خاالل الخطاة الخمساٌة الجدٌادة مان العاامتحدٌد احتٌاجات المسام  الكساز

 كالتالً  :م  2023/2024

 العدد العام م

1 2019 -2020 2 

2 2020-2021 4 

3 2021-2022 4 

4 2022-2023 2 

5 2023-2024 2 

 14 االجمالً

 ومبررات الالعداد المطلوبة كالتالً :
 -أعضاء وممسمٌن كالتالً : 10أعداد الهٌئة المعاونة بالمسم   -1

 مدرسٌن مساعدٌن 2 - أ
 معٌدٌن 8 - ب
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 بالمسم كالتالًعدد الممررات التً ٌتم تدرٌسها  -2

الفصل الدراسً  

 الول

الفصل 

 الدراسً الثانً

عدد 

 الطالب

عدد 

 الطالبات
 المجموع

أوال ممررات الفرلة االولً 

 طالب وطالبات

 (1كرة لدم )

 (1كرة سلة )

 صغٌرةألعاب تمهٌدٌة 

 (1كرة ٌد )

 (1كرة طائرة )

 (1تنس أرضً )

 (1هوكً )

577 293 870 

ثانٌا :ممررات الفرلة الثانٌة 

 طالب وطالبات

 (2) كرة لدم

 (2كرة سلة )

 (2هوكً )

 (1تنس طاولة )

 (2كرة ٌد )

 (2كرة طائرة )

 (2تنس أرضً )

 (2تنس طاولل )

442 178 620 

ثالثا : ممررات أختٌاري أول 

 وثانً للفرلة الثالثة والرابعة
    جمٌع ممررات المسم جمٌع ممررات المسم

 1490 471 1019 المجموع

وبالتاالً مان المفاروض ان ممارر  16فاً عادد  طالباا  1490عدد الطالب الذٌن ٌموم المسم بالتدرٌس لهم  -3

 -ٌكون عدد أعضاء الهٌئة المعاونة  ٌكون كالتالً :

  عضو هٌئة معاونة تمرٌبا 100 طالب لكل عضو هٌئة معاونة = 15طالب /1490

بنات( بالموافمة على انتداب السٌد االستاذ  -بشأن الخطاب الوارد من كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بشبٌن الكوم )بنٌن  2
للعاام للفصل الدراساً الثاانً  )كرة لدم(لتدرٌس ممررفً االسبوع  ٌنٌومالدكتور/ محمود حسن الحوفً بوالع 

 م2019/20200الجامعً 
 الموافمة علً ان ٌكون العمل فً غٌر أولات العمل الرسمٌة ورفع االمر لمجلس الكلٌة التخاذ الالزم 0  الكساز

 

3 

 

بنات( بالموافمة على انتداب السٌد االستاذ  -بشأن الخطاب الوارد من كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بشبٌن الكوم )بنٌن 

للفصال الدراساً  (طائرة )كرةلتدرٌس ممرر  فً االسبوع واحد / أٌمن مرضً عبد الباري بوالع ٌوم المساعد

 م2019/20200الثانً للعام الجامعً 
 الموافمة علً ان ٌكون العمل فً غٌر أولات العمل الرسمٌة ورفع االمر لمجلس الكلٌة التخاذ الالزم 0 الكساز

بشاأن الموافماة علاً العمال    الشٌماء عبد الفتاح دمحم الخفٌاف الدكتور المساعد/ الستاذ الطلب الممدم من السٌد  -4

حتاً  1/2مدٌر فنً لمشروع دوري كرة السلة للصام بناات علاً مساتوي محافظاات الجمهورٌاة خاالل الفتارة 

 وذلن فً غٌر أولات العمل الرسمٌةم 30/4/2020

 ان ٌكون العمل فً غٌر أولات العمل الرسمٌة ورفع االمر لمجلس الكلٌة التخاذ الالزم 0  الموافمة علً الكساز

الموافمة علً العمل مساعد مدرب المنتخاب لمشاروع دوري  بشأن  الطلب الممدم من المعٌد /خالد عبد المطلب -5

م وذلن فً غٌر 30/4/2020حتً  1/2كرة السلة للصم بنات علً مستوي محافظات الجمهورٌة خالل الفترة 

 أولات العمل الرسمٌة

 ان ٌكون العمل فً غٌر أولات العمل الرسمٌة ورفع االمر لمجلس الكلٌة التخاذ الالزم 0  الموافمة علً الكساز

 كرة ٌد0 (50الطلب الممدم من شعبة كرة الٌد لشراء كرات ٌد من مٌزانٌة الكلٌة ووعددها ) -6
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 رئٌس مجلس المسم المجلس سر أمٌن-

  

 أ0د/ طارق دمحم عبد الرؤوف   دمحم الخفٌف حأ0م0د/ الشٌماء عبد الفتا
 

 الموافمة علً الطلب الممدم ورفع المر لمجلس الكلٌة إلتخاذ الالزم 0  الكساز

 0لدم (كرة 50من مٌزانٌة الكلٌة وعددها ) دملالممدم من شعبة كرة المدم لشراء كرات الطلب  7

 ورفع المر لمجلس الكلٌة التخاذ الالزم 0 لدمالموافمة علً الطلب الممدم من شعبة كرة  

 (كرة سلة500سلة من مٌزانٌة الكلٌة وعددها )الطلب الممدم من شعبة كرة السلة لشراء كرات  8

 الموافمة علً الطلب الممدم من شعبة كرة السلة ورفع المر لمجلس الكلٌة إلتخاذ الالزم 0 الكساز

 0طائرة (كرة 50من مٌزانٌة الكلٌة وعددها ) ةالطائرالطلب الممدم من شعبة كرة السلة لشراء كرات  9

 ورفع المر لمجلس الكلٌة إلتخاذ الالزم 0 طائرةً الطلب الممدم من شعبة كرة الالموافمة عل الكساز

 المسمالموجودة بممررات الداخلٌٌن لملفات  المراجعٌنالممدم من رئٌس المسم والخاص باعتماد لجنة  الطلب 10

 -:علً تشكٌل اللجنة من السادة التالٌة اسمائهم الموافمة  الكساز
 محمود الحوفًد أ0 -1

 عادل رمضاند 0أ -2

 د جوزٌف ناجً بمطرأ0 -3

 كرم كاملأد 0مأ0 -4

 ٌمن مرضًأد 0مأ0 -5


