
 

 
 قسم تدريب الرياضات الجماعية والعاب المضرب 

 

 المضرب والعاب الجماعية الرياضات التدريب قسم مجلس محضر

 0216/  1/  4 بتاريخ(   02)  رقم جلسة يناير  شهر عن

  األثنين  الموافق يوم ( 02)اجتمع مجلس قسم تدريب الرياضات الجماعية والعاب المضرب فى األجتماع رقم 

 . ماجد مصطفى اسماعيل/ د .وذلك برئاسة أ م  0216/  1/  4بتاريخ 

 -: بحضور كال من االساتذة 

 صبرى احمد على العدوى / د .م.ا -9 ماجد مصطفى اسماعيل / د .ا -1

 بدر محمود شحاتة / د .م.ا -12 محمود وجية حمدى / د .ا -0

 ناصر ابو زيد ابراهيم / د .م.ا -11 محمود احمد ابو العنين / د .ا -3

 حسين فؤاد جاب هللا / د .م.ا -10 عبد النبى اسماعيل الجمال/ د .ا -4

 خالد نعيم على محمد / د .م.ا -13 محمد توفيق الوليلى / د .ا -5

 وائل عصام الدين الدياسطى /  د .م -14 على حسنين حسب هللا / د .ا -6

 خالد احمد محمد السعيد / د .م -15 سمير لطفى السيد / د .ا -7

  مدحت صالح سيد محمد/ د .ا -8

 

  -:وتغيب عن الحضور كال من األساتذة 

 أسامة أحمد عبد العزيز/ د .م.أ -9 جمال عبد هللا حسن                            / د .أ -1

 أحمد محمد بهي الدين/ د .م -12 طارق محمد شكري القطان                        / د .أ -0

 عطية سيد عطية/ د .م -11 قدري سيد مرسي                              / د .أ -3

 سيد عبد الوهاب عبد المعطي   / د .م -10 مصطفي محمد فريد                           / د .أ -4

  مفتي ابراهيم حماد                            / د .أ -5

  عبد العزيز أحمد عبد العزيز النمر               / د .أ -6

  محمود محمد علي عامر/ د .م.أ -7

  أحمد حسين محمد علي/ د .م.أ -8

 

  -:عن الحضور كال من األساتذة اعتذر و

 

 اشرف محمد على جابر / د .ا -1
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 ( . 11) جلسة رقم  1112/  11/  7التصديق على ما جاء بالمحضر السابق بجلسة االثنين الموافق  -1

 الموافقة  -: القرار 

م وذلك بالعلم  1112/  1/  11عودة الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى االحد الموافق التأكيد على   -1

 .  1112ر فبراير ويعقد فى نفس اليوم مجلس قسم شه,  والتوقيع يوم العودة

 .  الموافقة  -: القرار 

بشأن مسئولية كل كلية فى طلبات استعجال التدريس الخطاب الوارد الينا من ادارة شئون االفراد وهيئة  -3

 2عضو هيئة التدريس مع مراعاة مدة ينذر العودة او طلب التمديد قبل نهاية االجازة وفى حالة عدم العودة 

 .ايام بعد كل انذار 

 .االحاطة ويعلن   -: القرار 

الخطاب الوارد الينا من كلية الخدمة االجتماعية بشأن الدعغوة لحضور مؤتمر التاسع والعشرون للخدمة  -1

 .االجتماعية 

 .االحاطة ويعلن   -: القرار 

الذى يقام  "التعليم خارج الحدود " الخطاب الوارد الينا من العالقات الثقافية بشأن اقامة معرض بعنوان  -2

 .م فى صوفيا بلغاريا  1112مارس  17:  12خالل الفترة من 

 .االحاطة ويعلن   -: القرار 

الخطاب الوارد الينا من العالقات الثقافية بشأن المنح المقدمة من مركز مواالنا ازاد للثقافة الهندسية  -2

ة اخرى ضمن برنامج حمن(  11) ,  للطالب(  3) , دكتوراة (  11) منحة بواقع (  17) بشأن تقديم عدد 

 . م  1117/  1112التعاون للعام 

 االحاطة ويعلن   -: القرار 

المقترحات البحثية فى برنامج التعاون العلمى الخطاب الوارد الينا من العالقات الثقافية بشأن تبادل  -7

جنية ( 111111)بمبلغ  ويتم تمويل المشروعات(  1112) والتكنولوجى الذى وقع بين مصر والهند حتى 

 www. Asrt. Sci.egمصرى سنوياً والتقدم على الموقع الخاص 

 االحاطة ويعلن  -: القرار 
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عنوان ,لمرحلة الدكتوراة , محمد شوقى عبد الرحمن هالل / تم تسجيل اطار البحث المقدم من الدارس  -2

على ان تتكون لجنة " ر العربية دراسة تطور عنصر الرشاقة لالعبى كرة القدم بجمهورية مص" البحث 

  -: االشراف من االساتذة 

 ماجد مصطفى اسماعيل / د .ا,          محمد مفتى ابراهيم / د .ا

 الموافقة  -: القرار 

, رامز عبد الستار حماة محمد / بشأن الموافقىة على ما جاء بقرار لجنة المناقشة والحكم للدارس  -1

تأثير مستوى بعض القدرات التوافقية على بعض المتغيرات البدنية " , لرسالة عنوان ا, لمرحلة الدكتوراة 

  1112/  11/  12النوافق حيث تمت المناقشة فى يوم االثنين " يولوجية  لناشئى كرة القدم والمهارية والفس

 الموافقة  -: القرار 

, محمد حسن سالمة احمد الغول / بشأن الموافقة على ما جاء بقرار لجنة المناقشة والحكم للدارس  -11

تأثير برنامج تدريبى بدنى على بعض المتغيرات الثيولوجية     , وعنوان الرسالة , لمرحلة الدكتوراة 

 .م  1112/  11/  11حيث تمت المناقشة يوم الثالثاء الموافق " والكيمو حركية لناشئى كرة القدم 

 الموافقة -: القرار 

البكرى عبد  المهدى محمد عبد/ جاء بقرار لجنة المناقشة والحكم للدارس  بشأن الموافقة على ما -11

تأثير خفض الحمل التدريبى قبل المباراة خالل فترة المنافسات " بعنوان , فى رسالة الدكتوراة , المهدى 

  حيث تمت المناقشة يوم االربعاء الموافق" على بعض المتغيرات البدنية والخططية لناشئى كرة القدم 

 م  1112/  11/  31

 .الموافقة   -: القرار 

للكلية والقسم ,   االستاذ المساعد بألقسم  فتحى صادق منصور/ بخصوص االهداء المقدم من الدكتور  -11

 : المكون من 

 كرة قدم  1عدد  -1

 كرة طائرة  1عدد  -1

 كرة سلة  1عدد  – 3

 كرة يد  1عدد  -1

 . كرة لمجلس الكلية وتوجية الشكر لسيادتة قبول االهداء ورفع مذ -: القرار 
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آلبحاث اللعب " بعنوان المؤتمر , الخطاب الوارد من جامعة المنيا بشأن اعالن عن المؤتمر العلمى  -13

م االشتراك مع قسم الترويح  1112فبراير  13فى الفترة من " والترويح رصد الواقع واستشراق المستقبل 

 .وجامعة المنصورة  –جامعة االسكندرية  –بكلية التربية الرياضية للبنات 

 االحاطة ويعلن  -: القرار 

عنوان , لمرحلة الماجستير , محمد خالد محمد بيومى / تم تسجيل اطار البحث المقدم من الدارس  – 11

 "بعض محددات انتقاء ناشئى كرة القدم فى مستوى االداء المهارى وفقاً لمراكز اللعب ساهمة م" , الرسالة 

  - :على ان تتكون لجنة االشراف  من االساتذة 

 بدر محمود شحاتة / د .م.اشرف محمد على جابر           ا/ د .ا

 الموافقة  -: القرار 

, لمرحلة الماجستير , مصطفى محمود عبد السيد احمد / تم تسجيل اطار البحث المقدم من الدارس  – 12

شئى كرة التصرف الخططى لناالخططية الهجومية على تطوير التحركات تأثير بعض " , عنوان البحث 

 " القدم 

  -: على ان تكون لجنة االشراف من االساتذة 

 بدرمحمود شحاتة / د .م.صبرى احمد على العدوى         ا/ د .م.ا

 الموافقة  -: القرار 

 

, محمد اسماعيل محمد الجمال / بشأن الموافقة على ما جاء بقرار لجنة المناقشة والحكم للدارس  – 12

تاثير برنامج تدريبى لتنمية القدرات الحركية على نتائج آلعبى الفريق " عنوان الرسالة , لمرحلة الدكتوراة

 .م  1112/  11/  17وافق حيث تمت المناقشة فى يوم الخميس الم" .  القومى المصرى للحماس الحديث 

 .الموافقة  -: القرار 
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قبل جامعة ليبزج للعلوم الرياضية المنحة المقدمة من  محمود احمد كسرى بخصوص/ م .الطلب المقدم من م -17

لذا ارجو من سيادتكم التكرم بالموافقة , مرفق  القاهرةب وذلك وفقاً للخطاب الوارد من سفارة جمهورية المانيا االتحادية

 1112/  1/  11الفترة من  خاللوذلك  كمهمة علمية لالشتراك فى الدورة التدريبية لمدربى الكرة الطائرة على سفرى 

  . م  1112/  7/  31الى 

 الموافقة  -: القرار 

احمد حسين محمد / د.م.ا, نادر محمد شلبى / د .ا, على محمد عبد المجيد / د .الطلب المقدم من ا – 12

 , عنوان الرسالة , لمرحلة الدكتوراة , محمد نور الدين محمود  احمد / شرفين على الدارسمال , على

ارات الحركية لناشئى تأثير تنمية بعض طرق االطالة المختلفة قبل وبعد تمرينات القوة على بعض المه" 

 " كرة اليد 

  -: ويقترح لجنة المناقشة والحكم من االساتذة 

 ( مشرفاً ) على محمد عبد المجيد   / د .ا -1

 ( مشرفاً ) نادر محمد شلبى     / د .ا -1

 ( مناقشاً ) محمد توفيق الوليلى  / د .ا -3

د كرة اليد بقسم التدريب الرياضى وعلوم استاذ مساع( مناقشاً ) فتحية على حسن موسى   / د .م.ا -1

 ( جامعة االسكندرية ) الحركة كلية التربية للبنات فلمنج  

 ( مشرفاً ) احمد حسين محمد على / د .م.ا -2

 

 م  2 111/  1/  11الموافق االحد على ان تم المناقشة فى يوم , الموافقة  -: القرار 

 

لمرحلة , احمد محمد نور الدين / للدارس , المناقشة والحكم بشأن الموافقة على ما جاء بقرار لجنة  -

تأثير تنمية بعض طرق االطالة المختلفة قبل وبعد تمرينات القوة على بعض " عنوان الرسالة , الدكتوراة 

 . م  1112/  1/  11حيث تمت المناقشة فى يوم االحد الموافق " المهارات الحركية لناشئى كرة اليد 
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تامر / المشرفين على الدارس , نادر محمد شلبى / د .ا, محمود وجية حمدى / د.الطلب المقدم من ا – 11

تأثير برنامج تدريبى مذدوج العمل لتقليل العجز " , عنوان الرسالة , لمرحلة الدكتوراة , فاروق السيد احمد 

 "الثونائى لبعض المهارات الهجومية لالعبى كرة الطائرة 

  -: ويقرح لجنة المناقشة والحكم من االساتذة 

 

 ( مناقشاً ) على حسنين حسب هللا   / د .ا -1 

استاذ كرة طائرة بقسم تدريب الرياضات الجماعية والعاب المضرب ( مناقشاً ) هانى حسن كامل / د .ا -1

 ( جامعة المنيا ) ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  

 ( مشرفاً ) شلبى  نادر محمد / د .ا -3

 ( مشرفاً ) محمود وجية حمدى   / د .ا -1

 م  1112/  1/  2على ان تم المناقشة يوم االربعاء الموافق , الموافقة  -: القرار 

 

 

 

 

 حيث انتهى االجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصرا  

                       رئيس مجلس  القسم                                                 امين سر المجلس              

      ماجد مصطفى اسماعيل/ د .ا           خالد نعيم علي                                       / د .م.أ    

 

 

  


