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 مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب جتماعامحضر 

 م2019م/2018 العام الجامعي (3) رقم الجلسة

 م06/11/2018 التاريخ 
 توقيت بدأ
 االجتماع

  ظهرا   12.00
نهاية توقيت 

 االجتماع
 ظهرا   01.00

 مكتب رئيس مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب االجتماعمكان 

 :الحضورـ 

للعةام  (3). تم عقد الجلسة رقةم  الثانية عشر ظهرا  في تمام الساعة  م06/11/2018أنه في يوم الثالثاء الموافق 
 :وبحضور كل من، األستاذ الدكتور/ طارق محمد عبدالرؤوف. )رئيس مجلس القسم(برئاسة  م18/2019الجامعي 

 الوظيفة االســــم م

 مجلس القسمرئيس )عضو( و طارق محمد عبد الرؤوف /أ.د 1
 عضوا   محمد جمال الدين حماده /(متفرغ)أ.د  2
 عضوا   محمد إسماعيل مراد كريم مراد /(متفرغ)أ.د 3
 عضوا   أبو المعاطيأ.د/ محمد طلعت  4
 عضوا   محمود حسن محمود الحوفي /(متفرغ)أ.د  5
 عضوا   عادل رمضان بخيت/أ.د 6
 عضوا   جوزيف ناجي أديب بقطر /أ.د 7
 عضوا   طارق محمد خليل الجمال /أ.م.د 8
 عضوا   محمود معبد المنعمحمد  /أ.م.د 9
 عضوا   إبراهيمأكرم كامل  /أ.م.د 10
 مجلس القسمأمين سر )عضو( و محفوظ عبد العظيم كابوهندا /أ.م.د 11
 عضوا   خالد عبد الفتاح البطاوي/أ.م.د 12
 عضوا   يونس المنعممحمد عبدم.د/ شريف  13
 عضوا   سعيد عبدالباري يمن مرضيأم.د/  14
 عضوا   تركي محمد رفعت م.د/ محمود 15
 عضوا   الخفيف عبدالفتاح محمد م.د/ شيماء 16
 عضوا   جبر هاشم محمد فاروق م.د/ 17
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  االفتتاح:ـ 

  (،بسةم   الةرحمن الةرحيم)الجلسة بذكر . طارق محمد عبد الرؤوفالسيد األستاذ الدكتور/ افتتح 
ثةم  .نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربوالترحيب بالسادة أعضاء مجلس قسم 

 الواردة بجدول األعمال.ناقشة الموضوعات انتقل سيادته لعرض وم  

 ـ أوال : الم صادقات:

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة. - 1

القةةةةرا
 ر

 تم التصديق على الموضوعات بالمجلس السابق.

 :مواضيع عامة: ثانيا  ـ 

قدم من األستاذ الدكتور رئيس القسةم  - 1 بتسةمية ملعةب االسةكواا باسةم عميةد الكليةة .. االقتراح الم 
 .األستاذ الدكتور / محمد طلعت

 الموافقة. القرار

 : شئون الدراسات العليا والبحوث:ثالثا  ـ 

ناقشة والحكم لرسالة  - 1  :دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضيةتشكيل لجنة الم 

. شةةيماء عبةةدالفتاح محمةةد الخفيةةفم.د/ و، أ.د/ طةةارق محمةةد عبةةد الةةرؤوف الطلةةب المقةةدم مةةن
ناقشةةة والحكةةم لرسةةالة   دكتةةوراه الفلسةةفة فةةي التربيةةة الرياضةةيةللموافقةةة علةةى تشةةكيل لجنةةة الم 

 :ببحث بعنوان، م15/11/2017 والم سجل بتاريخ. للباحث/ محمد الدمرداا محمد كانون

 (سنة 19فاعلية الطرق الدفاعية الُمستخدمة في بطولة كأس العالم للشباب تحت )

ناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذةوتقترح لجنة اإلشراف   : أن تكون لجنة الم 

 .أ.د/ طارق محمد عبد الرؤوف  - 1

  

بقسةةةةم نظريةةةةات وتطبيقةةةةات كةةةةرة السةةةةلة أسةةةةتاذ 
 -الرياضةةةات الجماعيةةةة ورياضةةةات المضةةةرب 

 .جامعة مدينة السادات -كلية التربية الرياضية 

بقسةةةةم نظريةةةةات وتطبيقةةةةات كةةةةرة السةةةةلة أسةةةةتاذ    .عادل رمضان بخيتأ.د/  - 2
 -الرياضةةةات الجماعيةةةة ورياضةةةات المضةةةرب 
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 .جامعة مدينة السادات -كلية التربية الرياضية 

أسةةةةةامة أحمةةةةةد عبةةةةةدالعزيز د/ م.أ.  - 3
 النمر.

تةةدريب الرياضةةات جماعيةةة بقسةةم م سةةاعد أسةةتاذ 
جامعةة  - للبنةين كليةة التربيةة الرياضةية - بالهرم
  .حلوان

 .إجراءات التشكيل الالزمةللجنة الدراسات العليا والبحوث الستكمال  الموضوعورفع الموافقة،  القرار

الخطاب الوارد من وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث. الذي يتضةمن الموافقةة علةى نقةل قيةد  - 2
قيةدة بةدورة الماجسةتير فةي التربيةة الرياضةية مةن  الباحثة / إسراء إبةراهيم عبدالباسةط شةلبي. الم 

نظريةات وتطبيقةات الرياضةات قسم نظريات وتطبيقات الم نازالت والرياضات المائيةة إلةى قسةم 
 ، وطلب إجراء المقاصة العلمية للباحثة المذكورة.الجماعية ورياضات المضرب

 القرار
وتكليةةف سةةعادة رئةةيس القسةةم باعةةداد ، للباحثةةة المةةذكورةالمقاصةةة العلميةةة الموافقةةة علةةى إجةةراء 

 ورفع الموضوع للجنة الدراسات العليا.المقاصة 

خةةاطر. مةةن قسةةم المنةةاهل وطةةرق التةةدريس  بشةةأن انتةةداب األسةةتاذ الةةدكتور / سةةعيد عبدالرشةةيد - 3
قةةرر رقةةم ) تقدمةةة فةةي 701والتةةدريب وعلةةوم الحركةةة الرياضةةية، وذلةةُ لتةةدريس م  ( )قةةراءات م 

 الميكانيكا الحيوية لرياضة التخصص( لمرحلة الدكتوراه.

 الموافقة. القرار

 : العالقات الثقافية:رابعا  ـ 

العليةا والبحةوث. الةذي يطلةب فيةه اتخةاذ قةرارات فةي  الخطاب الوارد من وكيل الكلية للدراسات - 1
موضوعات العالقات الثقافية التي يتم إرسالها للقسم بدال  من قرار أحيط المجلس علمةا  حتةى يةتم 

 الرد على الجامعة.

 الموافقة. القرار

وم قترحةات الرد على وارد اإلدارة العامةة للعالقةات الثقافيةة بالجامعةة بخصةوص مرئيةات بشأن  - 2
القسةةم فةةي بنةةود مشةةروع اتفةةاق التعةةاون فةةي المجةةاالت الثقافيةةة والتعليميةةة والعلميةةة والفنيةةة بةةين 

 .جمهورية مصر العربية وجمهورية تركمانستان

 الموافقة على ما جاء من بنود في المشروع. القرار

الرد على وارد اإلدارة العامة للعالقات الثقافية بالجامعة بخصةوص ترشةيح أسةماء السةادة بشأن  - 3
قدمةة مةن المرشةحين  أعضاء هيئة التدريس الراغبين في الم شةاركة فةي تقيةيم الخطةط البحثيةة الم 
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 .لخطة البعثات السنوية والبرامل الم ختلفة

 بالقسم.السادة األساتذة  جميع أسماءالموافقة. وترشيح  القرار

الرد على وارد اإلدارة العامة للعالقةات الثقافيةة بالجامعةة بخصةوص اإلفةادة بمةا تةم تنفيةذه بشأن  - 4
م قررات بروتوكول الدورة الثالثة للجنة المصرية األوزبكية الم شتركة، وكذلُ  وبما لم يتمم  من

العمل على تفعيل التعةاون فةي المجةاالت المةذكورة بةالفقرة بالتعةاليم العةالي، واعتبةار األمةر هةام 
 وعاجل.

 تم االطالع، والقسم لم يشترُ في بروتوكول الدورة الثالثة للجنة المصرية األوزبكية القرار

الرد على وارد اإلدارة العامة للعالقات الثقافية بالجامعةة بخصةوص اإلعةالن عةن شةروط بشأن  - 5
 م بالنظام التنافسي.2018/2019ومعايير اختيار المبعوثين لخطة البعثات للعام الثاني 

م 2018/2019تةم اإلعةالن عةن شةةروط ومعةايير اختيةار المبعةوثين لخطةةة البعثةات للعةام الثةةاني  القرار
 عبر منصة التواصل )واتس آب( الخاصة بجميع أعضاء القسم.

حصةر جميةع بةراءات  الرد على وارد اإلدارة العامة للعالقات الثقافية بالجامعة بخصوصبشأن  - 6
االختراع الم ختلفة وجميع المشروعات البحثية سةواء ممولةة مةن داخةل الجامعةة أو مةن خارجهةا 
بالقسةةم وموافةةاة اإلدارة العامةةة للعالقةةات الثقافيةةة بالجامعةةة بةةذلُ سةةواء كةةان يوجةةد أو ال يوجةةد 

 .واعتبار األمر هام وعاجل

 بالقسم.تم االطالع وتم اإلعالن عن ذلُ  القرار

تفعيةل االسةتفادة مةن  بخصةوصالرد على وارد اإلدارة العامةة للعالقةات الثقافيةة بالجامعةة بشأن  - 7
مةان ل عةوام  المواد العامة الم درجة بالبرنامل التنفيذي بةين جمهوريةة مصةر العربيةة وسةلطنة ع 

 .م2018/2020

 تم االطالع وتم اإلعالن عن ذلُ بالقسم. القرار

مرئيةات وم قترحةات  بخصةوصالرد على وارد اإلدارة العامةة للعالقةات الثقافيةة بالجامعةة بشأن  - 8
القسم حول برنامل التعةاون فةي مجةال التعلةيم بةين حكومةة جمهوريةة صةربيا وحومةة جمهوريةة 

 م.2017/2020مصر العربية للسنوات 

 تم االطالع والموافقة على ما جاء بالبرنامل من مواد. القرار

مرئيةات وم قترحةات  بخصةوصالرد على وارد اإلدارة العامةة للعالقةات الثقافيةة بالجامعةة بشأن  - 9
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القسةةم حةةول تعةةديل مشةةروع مةةذكرة التفةةاهم بةةين جمهوريةةة مصةةر العربيةةة وماليزيةةا الحةةالي إلةةى 
 مشروع برنامل تنفيذي.

الموافقةةة علةةى مةةواد تحويةةل المشةةروع إلةةى برنةةامل تنفيةةذي، كةةذلُ تةةم االطةةالع والموافقةةة علةةى  القرار
 .البرنامل

برنةةامل التبةةادل الةةرد علةةى وارد اإلدارة العامةةة للعالقةةات الثقافيةةة بالجامعةةة بخصةةوص بشةةأن  - 10
األكاديمي الذي تنفذه األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع سفارة المكسيُ بالقةاهرة، 

 .الم عتمدةواإلعالن عن هذه المنح لدى الجامعات العربية 

 تم االطالع وتم اإلعالن عن ذلُ بالقسم. القرار

 : شئون أعضاء هيئة التدريس:خامسا  ـ 

قدم من المعيدة/ أسماء عبدالفتاح محمد فروات. للموافقة على أجازه سنة بةدون مرتةب  - 1 الطلب الم 
 لمرافقة الزوج بالمملكة العربية السعودية.

 ستة شهور اختبار بعد التعيين م عيدة بالكلية. (6)الرفض، لعدم اكتمال مدة الـ  القرار

قةةدم مةةن الةةدكتور/ أيمةةن مرضةةي سةةعيد. للتعيةةين بوظيفةةة أسةةتاذ م سةةاعد ب - 2 قسةةم نظريةةات الطلةةب الم 
، ومرفق تقرير اللجنة العلمية الدائمة لشةلل وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب

 األساتذة واألساتذة الم ساعدين )لجنة التدريب الرياضي(.وظائف 

 الموافقة، على أن يتم استكمال اإلجراءات الالزمة. القرار

قدم من األستاذ الدكتور/  - 3 . للعمةل خةارج أوقةات العمةل كريم مراد محمد إسماعيل مرادالطلب الم 
 الرسمية.

 الموافقة، واستكمال اإلجراءات الالزمة. القرار

قةةدم مةةن األسةةتاذ م سةةاعد دكتةةور/ نةةدا محفةةوظ عبةةدالعظيم كةةابوه. للعمةةل  - 4 خةةارج أوقةةات الطلةةب الم 
 خارج أوقات العمل الرسمية. العمل الرسمية

 الموافقة، واستكمال اإلجراءات الالزمة. القرار

قةةدم مةةن الةةدكتور/ محمةةد صةةالح أبوسةةريع. للعمةةل فةةي مجةةال التةةدريب، وذلةةُ خةةارج - 5  الطلةةب الم 
 أوقات العمل الرسمية.
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 الموافقة، واستكمال اإلجراءات الالزمة. القرار

 .للعمل خارج أوقات العمل الرسميةالطلب الم قدم من الم عيد/ عمر بكر محمد سالم.  - 6

 الموافقة، واستكمال اإلجراءات الالزمة. القرار

 :ما يستجد من أعمال: سادساـ 

لتسجيل رسالة ماجستير في برنامل كرة القدم  بالقسم بعد أن تم  بكر سالم عمرالباحث/ الطلب المقدم من  - 1
  -عقد سمنار قسم وسمنار عام له.  للبحث تحت عنوان: 

 "  م2018دراسة تحليلية لبعض متغيرات االداء الفني الهجومي بكاس العالم لكرة القدم روسيا " 

ساتذة بالسمنار، ولجنة اإلشراف المقترحة من مجلس القسم وتم إجراء التعديالت المقترحة من قبل السادة األ
 -والمشكلة من السادة األستاذة )طبقا  للتخصص( وهم: 

 أ.د محمد طلعت أبو المعاطي -1
أستاذ العاب المضرب بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات 

 جامعة مدينة السادات           -المضرب بكلية التربية الرياضية 

 أ. د/ محمود الحوفي  -2
 أستاذ كرة القدم بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات

 جامعة مدينة السادات           -المضرب بكلية التربية الرياضية  
 
 الالزمة . اإلجراءاتالستكمال الموافقة ورفع االمر الي لجنة الدراسات العليا  القرار

 

 .الواحدة ظهرا  في تمام الساعة  القسممجلس  اجتماع اختتمو

 رئيس مجلس القسم المجلس سر أمين

  

 أ.د/ طارق محمد عبد الرؤوف كابوهعبدالعظيم أ.م.د/ ندا محفوظ 
 


