
 

 
 قسم تدريب الرياضات الجماعية والعاب المضرب 

 المضرب والعاب الجماعية الرياضات التدريب قسم مجلس محضر

 2085/  88/  2 بتاريخ(   81)  رقم جلسة نوفمبر  شهر عن

  األثنين  الموافق يوم ( 81)اجتمع مجلس قسم تدريب الرياضات الجماعية والعاب المضرب فى األجتماع رقم 

 ماجد مصطفى اسماعيل/ د .وذلك برئاسة أ م  2085/  88/  2بتاريخ 

  -: كالً من االساتذة بحضور 

 بدر محمود شحاتة / د .م.ا – 81 ماجد مصطفى اسماعيل / د .ا  -8

 ناصر ابو زيد ابراهيم / د .م.ا -81 جمال عبد هللا حسن / د .ا -2

 حسين فؤاد جاب هللا / د .م.ا -85 طارق محمد شكرى القطان / د .ا -1

 خالد نعيم على محمد / د .م.ا -81 محمود وجية حمدى / د .ا -1

 وائل عصام الدين الدياسطى / د .م -81 قدرى سيد مرسى / د .ا -5

 سيد عبد الوهاب عبد المعطى / د .م -81 محمد توفيق الوليلى / د .ا -1

 خالد احمد محمد سعيد / د .م -81 اشرف محمد على جابر / د .ا -1

  مصطفى محمد فريد / د .ا -1

  مفتى ابراهيم حماد / د .ا -1

  مدحت صالح سيد / د .ا -80

  محمود محمد على عامر / د .م.ا -88

  صبرى احمد على العدوى / د .م.ا -82

  -:  وتغيب كالً من االساتذة

 احمد حسين محمد على / د .م.ا -1 محمود احمد ابو العنين / د .ا -8

 اسامة احمد عبد العزيز النمر / د .م.ا -1 عبد النبى اسماعيل الجمال / د .ا -2

 احمد محمد بهى الدين دعبس / د .م -1 على حسنين حسب هللا / د .ا -1

 عطية سيد عطية / د .م -1 سمير لطفى السيد / د .ا -1

  عبد العزيز احمد عبد العزيز النمر / د .ا -5
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 قسم تدريب الرياضات الجماعية والعاب المضرب 

 

يتشرف مجلس قسم تدريب الرياضات الجماعية والعاب المضرب بدعوة السادة اعضاء مجلس القسم آلجتماع مجلس القسم وذلك يوم 

 .وذلك عقب صالة الظهر بمقر الكلية (  81) م بألجلسة رقم  2085/  88/  2االثنين الموافق 

 

 

 م  2085/  80/  5يتاريخ  (  81) التصديق على المحضر السايق جلسة رقم  -8

 

 الموافقة  -: القرار 

 

 

الخطاب الوارد الينا من رعاية الطالب بشأن عمل صفحة الفيس لخدمة الطالب وطالب الدراسات العليا من خالل ارسال   -2

 نشرة من معلومات او تعليمات وذلك على االيميل تريدون بشأن ما طلب الى السيد المسؤل بأللجنة العلمية 

 

 

 2ساعات يومياً بعد الساعة  1بواقع  ة لمدة خمسة ايام  ساع 10تحديد اسماء للدورات التى يرغب القسم فى انشائها لمدة  -

 .ظهراً 

 .العلمية برعاية الشباب تحديد مدير للدورة والموعد المقترح وتسليم كشف بها للمسؤل بأللجنة  -

 

 االحاطة ويعلن  -: القرا 

 

 

عبد العزيز احمد النمر بشأن الموافقة على سفرة الى دولة المانيا لحضور المعرض االكبر على / د .الطلب المقدم من ا -1

رف خالل الفترة من واعادة اللياقة والوقاية من االصابة والذى يقام فى مدينة دوسلدومستوى العلم آلجهزة القياس والتأهيل 

 .م  2085نوفمبر  81 – 81

 الموافقة  -: القرار 

 

 بشأن االعالن عن طلب الترشيح للجوائز التالية الخطاب الوارد الينا من العالاقات الثقافية ادارة التبادل الثقافى واالتفاقيات  -1

 كلية الفنون واالداب والعلوم االجتماعية  الف  100بقيمة                   جائزة النيل   -

 الف  200بقيمة         الجائزة التقديرية    -

 الف  800بقيمة             الجائزة للتفوق  -

 

 والشروط بألقسم    

 

 االحاطة ويعلن  -: القرار 

 

 

 

 

 

scpehu@gmail ,com 



 

 
 قسم تدريب الرياضات الجماعية والعاب المضرب 

 

م  2081/  2085عمان لالعوام   وسلطنة . ع.م.ج بين الخطاب الوارد من العالاقات الثقافية بشان مشروع البرنامج التنفيذى  -5

 .ومرفق مشروع البرنامج التنفيذى بألقسم 

 االحاطة ويعلن -: القرار            

العلمى بالقسم على ان يكون احد االساتذة العاملين او االساتذة الرائد  اختيار بشأن  الخطاب الوارد الينا من وحدة ضمان الجودة  -1

 .المساعدين 

 

 

 اشرف محمد على جابر رائداً علمياً للقسم / د .تم تكليف ا -: القرار           

 

 28تكنولوجيا وافاق التنمية المتواصلة فى القرن ال  الخطاب الوارد من العالاقات الثقافية بشأن االعالن المؤتمر الدولى التاسع   -1

 ( . من مؤسسة نيو بالنت )   ( االسكندرية ) م بفندق شيراتون المنتزة  2085ديسمبر   80 – 1المنعقد فى الفترة من 

 

 االحاطة ويعلن -: القرار 

 

 فم بشأن ترشيح اسماء لبعض اعضاء هيئة التدريس لالشرا 2085/  80/  1الموضوع بشأن الخطاب الوارد من عميد الكلية فى   -1

 االثنين من كل اسبوع  اليومى على سير الدراسة والمقرر يوم

                                  -احمد هانى احمد طلعت  / د -عطية سيد عطية  / د -هشام احمد على  / د   -محسن اللمعى  / يرشح القسم د  - : القرا ر 

 محمود محمد محمود / د

 

 لمرحلتى البكالوريوس والدرسات العليا  يةالموضوع ادراج مقرر كرة السرعة ضمن آلئحة الكلية ضمن المقرارات الدراس  -1

 الموافقة   -: القرار 

 

 الخطاب الوارد الينا من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بشأن انتداب السادة االساتذة واعضاء هيئة التدريس االتى اسمائهم  -80

 ساعات لليوم الواحد اسبوعياً  1محمد جمال الدين محمد رسالن لمدة /  د -احمد حسين محمد على / د 

 

 الموافقة   -: القرار 

 

 



 

 
 قسم تدريب الرياضات الجماعية والعاب المضرب 

  

 الخطاب الوارد اللينا من وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن مواعيد المحاضرات  -88

 مساًء  5مواد االجبارى العام بعد الساعة  -

 ظهراً  8مواد اجبارى القسم بعد  -

 مواد اختيارى القسم واالقسام االخرى كما يترأى االستاذ  -

 

 االحاطة ويعلن -: القرا ر 

 

جامعة حلوان والخاص يتعاقد السادة كتاب الجامعى النشر جهاز  الخطاب الوارد الينا من وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن  -82

 .العقود للكلية لتوزيعها على من يرغب ذلك بألقسم اعضاء هيئة التدريس لتسعير الكتب الدراسية يوجد عدد من 

 

 االحاطة ويعلن -: القرار 

 

 م  2020/  2085 عرض الخطة البحثية للنظر فيها وتحديثها وتوزيعهابشأن   –ا    -81

 الموافقة  -: القرار 

      طبقاً للخطة البحثية للقسم وكذانوات اللجنة العلمية وحلقات البحث حصر النقاط العلمية لالبحاث وتوزيعها على السبشان تعليمات    -81

 . االمتحان مباشرةً ورقة االسئلة للقسم بعد انهاء + تقديم تقرير المقرر  وكذا المحتوى   –التأكيد على تسليم الطالب االهداف 

 االحاطة ويعلن -: القرار 

 

 (تطبيقات عملية بكرة السلة للصف االول ) وائل عصام الدياسطى بأدراج كتاب بعنوان / الطلب المقدم من د     -85

 

 .المحتوى الدراسى %  10الموافقة على اال يقل عن  -: القرار 

 

مساكن شيراتون  –شـ عباد الرحمن  1بعنوان                                              الخطاب الوارد بخصوص المجلة العلمية  –  81

 . ع  . ح . ج –مصر الجديدة  –خلف معهد السياحة هيليوبلس  –الدور الثالث 

 االحاطة ويعلن -: القرار 

 

 

 Info@mericonline.com 

mailto:Info@mericonline.com


 

 
 قسم تدريب الرياضات الجماعية والعاب المضرب 

 

 

لسنة (  808) جمهورية مصر العربية بشأن قرار رئيس الجمهورية بألقانون رقم التعليم العالى بالخطاب الوارد الينا من وزارة  - 81

يعاقب بألحبس مدة ال تقل عن سنة : عدم االخالل :  ما ورد بألقرار وهو كأالتى كمكافحة اعمال االخالل بأالمتحانات وذلك شأن بم  2085

كل من  طبع او نشر او ازاع او روج بأى وسيلة ف جــ او بأحدى هاتين العقوبتين ال 50الف جـ وال تتجاوز  20وبغرامة ال تقل عن 

 . اسئلة او اجوبة بقصد الغش او االخالل بألنظام العام لالمتحان سواًء كانت الجريمة داخل لجنة االمتحان او خارجها  

 

 االحاطة ويعلن -: القرار 

 

وعنوان , مرحلة الماجستير , محمد فاروق محمد العقيلى / مصطفى محمد فريد المشرف على الدارس / د .الطلب المقدم من ا –81

 الرسالة 

 .حركى لدى ناشئى التنس  –تأثير برنامج تدريبى على مستوى االدراك الحسى   

  -: ويقترح لجنة المناقشة والحكم من االساتذة 

 

 ( مشرفاً ) مصطفى محمد فريد    / د .ا -8

 ( جامعة السادات ) استاذ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  (     مناقشاً ) لبيب عبد العزيز لبيب  / د .ا -2

 ( مناقشاً ) ناصر ابو زيد         / د .م.ا -1

 ( مشرفاً ) احمد هانى طلعت       / د .م -1

 

 

 

 الموافقة   -: القرار 

 

 

   طاب الوارد الينا من االدارة العامة لشئون االفراد وهيئة التدريس للعلم على ان يتم اعتماد ترقية اى عضو هيئة التدريس أال خلا -81

 .بعد ان يسلم ملخص لالبحاث بأللغتيين العربية واالنجليزية 

 

 االحاطة ويعلن -: القرار 

 

 

 



 

 
 قسم تدريب الرياضات الجماعية والعاب المضرب 

ايام اسبوعياً للعمل  1بشأن الموافقة على تفرغة  االستاذ المساعد بألقسم  النمراسامة احمد عبد العزيز / الطلب المقدم من   د   –20

 رئسي الجامعة/ د .م وذلك بنئاً على موافقة ا 2081/ 2085مشرفاً للصالة المغطاة بألحرم الجامعى حتى نهاية العام االكاديمى 

  -: اسامة احمد عبد العزيز النمر وذلك لالسباب االتية / د .م.قرر مجلس القسم عدم الموافقة على الطلب المقدم من ا -: القرار 

على ندب سيادتة لمدة يومين اسبوعياً على (  81) م رقم  2085/  80/  2سبق وان وافق مجلس القسم بجلستة المنعقدة يوم  -8

لقيام سيادتة بألعمل مديراً لالنشطة م    2085/  1/  82بتاريخ (  2118) ان يكون احدهما يوم السبت بنائاً على القرار الوزارى رقم 

 .الطالبية بقطاع الصعيد  وتعتبر هذة المدة هى الحد االقصى لالنتداب 

م عن طريق االعالن نظراً للحاجة الماسة  2081/  82/  10بتاريخ ( كرة سلة ) ان سيادتة قد قام بشغل وظيفة استاذ مساعد  -2

بألكلية لمرحلتى البكالوريوس و الدراسات ( كرة السلة ) ى اعضاء هيئة التدريس والضرورية لما يعانى منة القسم من نقص شديد ف

وعدد اعضاء هيئة التدريس وذلك وفقاً لما تقدم به    ( كرة السلة ) العليا  والمكان سد الفجوة بين عدد الساعات المقررة لمقرارات 

 .مدحت سيد صالح رئيس القسم االسبق فى مذكرات تفيد ذلك / د .ا

وظيفة تقدم بها مجلس الكلية  من  20من بين اكثر من (استاذ مساعد كرة السلة ) قيام الجامعة بأختيار هذة الوظيفةبألتحديد   -1

وظائف لقسم تدريب الرياضات الجماعية والعاب المضرب دون الرجوع لمجلس الكلية او القسم لالستفسار عن اولويات  1ضمنها 

دة المقررة من الجامعة والتى لم يتقدم غيره لشغل هذة الوظيفة حيث كان يعمل مديراً لرعاية الشباب الكلية او القسم للوظيفة الوحي

 .بألجامعة 

ال ايام اسبوعياً وبذلك (  5) ايام اسبوعياً بأالضافة آلنتدابة ليوميين اسبوعياً بأجمالى  1ان الموافقة على قيام سيادتة بألتفرغ  -1

 ( .كرة السلة ) اتخذت لتعيين سيادتة عن طريق االعالن للعجز الشديد آلعضاء هيئة التدريس يتماشى مع االجراءات التى 

رئيس مجلس القسم / د .م دون موافقة مجلس القسم ونظراً لما قام بة ا 2085/  80/  81نظراً آلنقطاع سيادتة عن العمل منذ  -5

عميد الكلية ولذا يطالب مجلس القسم / السيد االستاذ الدكتور  برفع امر انقطاعة عن تدريس الجدول الدراسى الخاص بسيادتة الى

 .بأجراء تحقيق معه لتحديد اسباب انقطاعة عن العمل دون اخذ موافقة مجلس القسم واتخاذ االجراءات القانونية والمالية فى ذلك 

م من  2085ل الذى ضرب البالد فى شهر اغسطس خالد نعيم على بشأن التقدم بمذكرة عن ما احدثة الزلزا/ د .م.الطلب المقدم من ا -28

شروخ بالغة بمالعب االسكواش بألكلية بما يعرض حياة العاملين بالمبنى من طالب واعضاء هيئة التدريس ولم يتم التحرك من قبل االدارة 

 .الهندسية بألجامعة علماً بأستالمهم خطاباً بهذا الشأن من ادارة الكلية 

 .عميد الكلية / بذلك لالستاذ الدكتور  ارسال مذكرة-: القرار 

بشأن العمل فى لجنة التطوير والمتابعة للمشروعات القومية للناشين بوزارة الشباب , محمود وجية حمدى / د .الطلب المقدم من ا -22

 .  م 2085/  1/  88بتاريخ (  111) كخبير وفقاً للقرار الوزارى رقم والرياضة فى غير اوقات العمل الرسمية 

 الموافقة  -: القرار 

 حيث انتهى االجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصراً 

 امين سر المجلس                                                  رئيس مجلس  القسم                       

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


