
 

 
 قسم تدريب الرياضات الجماعية والعاب المضرب 

        

 جماعية والعاب المضربتدريب الرياضات ال محضر مجلس قسم
 م7/91/1192الموافق  ثنينال  يوم ( 91)جلسة رقم 

 

  األثنين  الموافق يوم ( 91)اجتمع مجلس قسم تدريب الرياضات الجماعية والعاب المضرب فى األجتماع رقم 

ماجد مصطفى اسماعيل/ د .م  وذلك برئاسة أ 1192/  91/  7بتاريخ   

 

 بحضور كال من االساتذة : - 
 

 

خالد نعيم علي محمد  / د .م.أ -91 ماجد مصفي أسماعيل                          / د .أ -9   

وائل عصام الدين عباس الدياسطي  / د .م -97 جمال عبد هللا حسن                            / د .أ -1   

أحمد محمد بهي الدين/ د .م -91 طارق محمد شكرى القطان                / د .أ - 3   

سيد عبد الوهاب عبد المعطي   / د .م -91  محمود وجيه حمدى                            / د .أ -4 

د                       خالد أحمد محمد سعي/ د .م -11 قدري سيد مرسي                              / د .أ -2   

عبد النبى اسماعيل الجمال                   / د .أ -1   

محمد توفيق الوليلي                           / د .أ -7   

علي حسنين حسب هللا                         / د .أ -1   

أشرف محمد علي جابر                       / د .أ -1   

 مفتي ابراهيم حماد                            / د .أ -91 

مدحت صالح سيد  / د .أ -99   

محمود محمد علي عامر/ د .م.أ -91   

صبري أحمد علي العدوي/ د .م.أ -93   

ناصر أبو زيد   ابراهيم / د .م.أ -94   

حسين فؤاد جاب هللا / د .م.أ -92   

 

  -:وتغيب عن الحضور كال من األساتذة 

أسامة أحمد عبد العزيز                      / د .م.أ -7  .م -7 محمود احمد ابو العنين                             / د .أ -9   

عطية سيد عطية                                     / د .  م -1 مصطفى محمد فريد                                / د .أ  -1   

عبد العزيز أحمد عبد العزيز النمر              / د .أ -3     

سمير لطفي السيد                             / د .أ -4   

 بدر محمود شحاته/ د .م.أ -2 

أحمد حسين محمد علي/ د .م.أ  -1   

 

 

 

 

 



 

 
 قسم تدريب الرياضات الجماعية والعاب المضرب 

 

 .2/11/2112بتاريخ ( 8)المحضر السابق بجلسة رقم التصديق علي  -1
مع تعديل فقرة  كرة السرعة  فى الدراسات العليا فقط كما هو بالئحة الكلية حيث ان لها  كأس عالم الموافقة : رار ــــالق 

 . ومسابقات دولية 
 

  -:بشأن بعض الموضوعات وتعليمات الكلية فى بعض الموضوعات وهى  -1

 .العملى    91/  11االمتحانات           - 

.التحريرى   91/  17                            

استكمال ملف اعضاء هيئة التدريس واالعباء االدارية  -  

واالجابة  الخاصة بأالمتحانات فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وفق الجدول المعلن من الكلية  وضع االسئلة - 

.( التزام ) ونسخة للقسم     

  .الجودة المعلنة االلتزام عند وضع االمتحانات بضوابط  -

.االمتحانات العملية وفق ضوابط الجودة توقيع الطالب عند حضور  -  

 
 

الخطاب الوارد الينا من ادارة العالقات الثقافية بالجامعة بشأن األعالن عن بعض بنود إتفاقية تبادل  -3
المشتركة بين البلدين من الباحثين الجامعة المصرية والروسية لتدعيم االحتياجات ثقافي بين  

 .ومجاالت البحث المختلفة 
 

 .احاطة ويعلن : رار ــــالق
 
 

 

معرض " الخطاب الوارد من االدارة العامة للعالقات الثقافية بالجامعة بشأن ما جاء باالعالن عن  -4
 21:18وذلك ف الفترة من( " لحدودالتعليم خارج ا)العالم تحت عنوان عن التعليم في دول 

 .بصوفيا بلغاريا 3/2112/
 .احاطة ويعلن : رار ــــالق
 

 



 

 
 قسم تدريب الرياضات الجماعية والعاب المضرب 

الخطاب الوارد الينا من مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية بشأن العرض  -2
للمشاركة مْوتمرها سواء بالحضور أو النشر العلمى الحقوق والتربية الفنية بالدعوة المقدم من كليتى 

 .مع مراعاة الشروط المرفقة بالخطاب 
 .احاطة ويعلن : رار ــــالق

 
 
 

الخطاب الوارد الينا من السيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن الطلب  -6
مْوسسة مدنية ك 2112والمْوسس بتاريخ المقدم من لسيادته من المنتدي المصري للتنمية المستتدامة 

غير هادفة للربح وذلك في طلب دمج الشباب من الباحثين والدارسين بالدراسات العليا والمعدين 
ومرفق طلب  2112لفرق العمل المختلفة بهدف وضع اجندة أهداف التنمية المستدامة كما بعد 

 . العضوية
 .احاطة ويعلن : رار ــــالق
 

 

حاااد أعضاااائه ماااان االسااااتذة أو االساااااتذة اترشاااايح الينااااا مااان لجناااة الناااادوات بألكلياااة  ب الخطااااب الاااوارد -7
لتلاااك الناادوة وذلاااك المساااعدين لعماال نااادوة علميااة بالتنسااايق مااع لجناااة الناادوات بالكليااة ووضاااع عنااوان 

 .الفصل الدراسي الثانى 
 
 

ادارة الوقت كمهارة للتنمية البشرية فى  " تحت عنوان آلعداد الندوة  قدرى سيد مرسى/ د .ترشيح ا: رار ــــالق
 " التدريب الرياضى

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 قسم تدريب الرياضات الجماعية والعاب المضرب 

لطالب القسم  مادة التدريب الميدانىالرابعة ل مشروع التخرج لطالب الفرقة موضوعات  اعتماد -8
  -:وهى  م  2112 -2112وتوحيدها لكل تخصصات القسم للعام الجامعى 

 اسهامات التكنولوجيا الحديثة فى مجال التخص  -
 (المستحدث من االدوات واالجهزة والمنشأت الرياضية وبرامج الحاسب االلى ) 
 .تحليل واستكشاف اداء الالعبيين فى التدريب والمنافسات الرياضية  -
 .ابحاث ومشكالت التدريب والمنافسات فى الرياضات الجماعية والعاب المضرب  -

 
 .الموافقة : القاااارار 

 
عامر مجدى ابو العال  / أشهر للدارس 2بشأن مد لمدة –مد توفيق الوليليمح.د.الطلب المقدم من أ -9

دراسة تحليلية لفاعلية مهارة التصويب بدوران الذراع " بمرحلة الماجستير في دراستة المسجلة بعنوان 
المسلحة نظرًا لظروف عمله بالقوات  2113والرسغ للفرق المشاركة ف كأس العالم لكرة اليد بأسانيا 

 .31/3/2112وحتى  31/9/2112وذلك في الفترة من  "بسيناء 
 . الموافقة  :القــــرار 

 

نادر محمد شلبى المشرفين على / د .ا, ماجد مصطفى اسماعيل / د .الطلب المقدم من ا -11
تأثير برنامج " عنوان الرسالة , لمرحلة الدكتوراة , محمد حسين سالمة احمد الغول / الدارس 
 "بدنى على بعض المتغيرات الفسيولوجية والكيموحيوية لناشئى كرة القدم  تدريبى

  -:ويقترح لجنة المناقشة والحكم من االساتذة 
 ( جامعة الزقازيق ) استاذ الفيسيولوجى المتفرغ كلية الطب ( مناقشًا ) حسين احمد حشمت / د .ا
 ( مشرفًا ) نادر محمد شلبى / د.ا
 ( مشرفًا ) ماجد مصطفى اسماعيل  / د .ا
 ( .مناقشًا ) صبرى احمد على العدوى  / د .م.ا

 الموافقة  -: القرار 
 



 

 
 قسم تدريب الرياضات الجماعية والعاب المضرب 

نادر محمد شلبى المشرفين على / د .ا, ماجد مصطفى اسماعيل / د.الطلب المقدم من ا -11
تأثير مستوى " عنوان الرسالة , رامز عبد الستار حمادة للحصول على درجة الدكتوراة / الدارس 

 " بعض القدرات التوافقية على بعض المتغيرات البدنية والمهارية والفيسيولوجية لناشئى كرة القدم 
  -:يقترح لجنة المناقشة والحكم من االساتذة و 

 ( مناقشًا ) اشرف محمد على جابر / د .ا
 ( مشرفًا ) نادر محمد شلبى / د.ا
 (مشرفًا ) ماجد مصطفى اسماعيل   / د .ا
 ( جامعة بنها ) وعميد كلية تربية رياضية , استاذ فيسيولوجيا الرياضية ( مناقشًا ) حسين درى اباظة / د .ا
 

 موافقة  -: رار الق
 

نادر محمد شلبى المشرفين على / د .ا, محمود وجية حمدى عثمان / د .الطلب المقدم من ا -12
تأثير برنامج تدريبى مزدوج " عنوان الرسالة , لمرحلة الدكتوراة , تامر فاروق السيد احمد / الدارس 

 "الطائرة العمل لتقليل العجز الثنائى لبعض المهارات الهجومية لالعبى كرة 
  -: ويقترح لجنة المناقشة والحكم من االساتذة 

 ( مناقشًا ) على حسنين حسب اهلل     / د .ا
استاذ كرة الطائرة بقسم التدريب الرياضات الجماعية والعاب المضرب ( مناقشًا ) هانى حسن كامل  / د.ا

 ( المنيا  جامعة) ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب كلية التربية الرياضية 
استاذ فيسيولوجا الرياضة بقسم علوم الصحة الرياضية وعميد  كلية تربية ( مشرفًا ) نادر محمد شلبى / د.ا

 (سابقًا ) رياضية بألعريش 
 ( مشرفًا ) محمود وجية حمدى عثمان / د .ا
 

 .موافقة  -: القرار 
 
 



 

 
 قسم تدريب الرياضات الجماعية والعاب المضرب 

 
صبري احمد علي العدوي /د.أشرف محمد علي جابر و أ/د.الطلب المقدم من السادة االساتذة أ -13

في دراسة  –محمد عبدالمهدي البكري عبدالمهدي /بشأن تشكيل لجنة المناقشة والحكم للدارس –
ة تأثير خفض الحمل التدريبي قبل المباراة خالل فترة المنافات علي بعض المتغيرات البدني" بعنوان 

وذلك استكمااًل للحصول علي درجة الدكتوراة علي أن تتكون لجنة " والخططية لناشئ كرة القدم 
  :المناقشة والحكم من السادة

 أشرف محمد علي جابر             مشرفًا ومناقشاً / د.أ -1          
 ماجد مصطفي اسماعيل            مناقشاً / د.أ -2          

بكلية التربية الرياضية للبنين  أستاذ تدريب كرة القدم)دالحميد الفاضي           مناقشًا  عادل عب/ د.أ -3    
 (جامعة االسكندريةابو قير 

 صبري احمد علي العدوي        مشرفًا ومناقشًا / د.م.أ -4    
    
. الموافقة: رار ــــالق  

 
بشأن التعيين في وظيفة  –محمود محمد محمود محمد  / الطلب المقدم من المدرس المساعد  -14

مدرس بنفس القسم وذات الكلية حيث أنه ناقش رسالة الدكتوراة وان رسالته تقع ضمن تخصصات 
أثر التدرييات االيقاعية علي تحسين اداة مهارة الضربة االمامية في " القسم  العلمي وهي بعنوان 

 (.3942)وفقًا لقرار رئيس الجامعة رقم  11/11/2112وحصل علي الدرجة بتاريخ " التنس
الموافقة مع التهنئة : القاااارار   
 
 
 

 
 



 

 
 قسم تدريب الرياضات الجماعية والعاب المضرب 

 –المظروف المغلق من المجلس االعلى للجامعات اللجنة العلمية الدائمة للترقية  بشأن ورود  -12
 –والء الدين عبد العزيز هزاع / بترقية الدكتور   -االساتذة واالساتذة المساعدين ولجنة التدريب الرياضى 

 . قسم تدريب الرياضات الجماعية والعاب المضرب لترقيتة الى استاذ مساعد بذات القسم والكلية والجامعة 
 الموافقة مع التهنئة -: القرار 

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث لتحديد احتياجات القسم من  الخطاب الوارد الينا منبشأن  -12
 .الكتب العربية واالجنبية 

  -:يقترح القسم توفير الكتب االتية  -:القرا 
 13898/92 –رقم االيداع  –حقوق الطبع  –الكرة الطائرة بين النظرية والتطبيق )  محمود وجية حمدى/ د .ا

 (         i.s.b.n-    979-19-2291-2الترقيم الدولى 
   ( . طرق اللعب فى كرة القدم الحديث بين الدفاع والهجوم)  - اشرف محمد على جابر/ د .ا
 

احمد حسين محمد / د .م.ا نادر محمد شلبى/ د .ا, على محمد عبد المجيد / د .الطلب المقدم من ا –  17
 ,                      وعنوان الرسالة , لمرحلة الدكتوراة , احمد محمد محمد نور الدين /المشرفين على الدارس   على 

 " تأثير تنمية بعض طرق االطالة المختلفة قبل وبعد تمرينات القوة على بعض المهارات الحركية لناشئى كرة اليد " 
  -: ح لجنة المناقشة والحكم من االساتذة وبقتر 

 عميد كلية تربية رياضية للبنين بألهرم ( مشرفًا ) على محمد عبد المجيد   / د .ا -1
    (   مشرفًا )         شلبى  محمد نادر/ د .ا -2

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

استاذ مساعد كرة اليد بقسم التدريب الرياضى وعلوم " ( مناقشًا ) فتحية على حسن موسى / د .م.ا -4
 . الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات بفلمنج جامعة االسكندرية    

 (               مشرفًا )                    حسين محمد على  داحم/ د .م.ا -2
 الموافقة   -: القرار 

 
 
 



 

 
 قسم تدريب الرياضات الجماعية والعاب المضرب 

 (االوروبية  –االمريكية ) الخطاب الوارد من وزارة التعليم العالى بشأن متابعة نشاط المتطلبات االجنبية  -18
التى تطلع بتنظيم دورات تدريبية خارج البالد لتنفيذ توجيهات الواليات المتحدو االمريكية واالتحاد االوروبى 

 .لربط بعض الكوادر الشبابية 
 

 . احاطة ويعلن -: القرار 
 
 

  -:العملية للفرقة الرابعة المختلفة للقسم لالمتحانات ات صالممتحنين الخارجيين فى التخصبشأن تحديد  -19
 (االسكندرية ) كلية تربية رياضية جامعة   -الفاضى  عبد الحميد  عادل/ د         –كرة قدم  -
 (الجزيرة ) رياضية بنات  كلية تربية  -عبد المنعم  احمد  الهام/ د        –كرة الطائرة  -
 (السادات ) كلية تربية رياضية جامعة       -غريب  محمود ابراهيم/ د         –كرة يد  -
 (الجزيرة ) كلية تربية رياضية بنات   -سمية مصطفى احمد اسماعيل / د       –كرة سلة  -
 (السادات ) كلية تربية رياضية جامعة       - لبيب  لبيب عبد العزيز/ د     –تنس ارضى  -
 (الزقازيق ) كلية تربية رياضية جامعة     -محمد احمد عبد اهلل / د      –اسكواش  -

 .الموافقة  -: القرار 
 
 
 
 

 حيث انتهى االجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصرا  
امين سر المجلس                                                        رئيس مجلس  القسم                      

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

 

 

 

 


