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 السيد األستاذ الدكتور/ عميـــــد الكميـــــــــة
 

 ،،،، وبعد تحية طيبة
 
 

 الجماعية نظريات وثطبيقات الرياضات برجاء التكرم باملوافقة على إعتماد مجلس قسم       

الساعة  مفى ثما م4243 /3/1بتاريخ  الثالثاءيوم  ذةنعقامل (42) جلسة رقمورياضات املضرب 

 مجلس الكلية. ورلك للعرض على الرياضية جامعة بنها. القسم فى كلية التربية بمقر  ظ14

 وتفضموا بقبول وافر التحية واإلحترام ،،،،
  

 رئيس القسم                                                                     
 

 ﴾ السيدأحمد أنور  /دأ. ﴿                                                           
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السيد  م برئاسة1213/ 3/2املوافق  الثالثاءيوم  القسم مقرب ظ21فى تمام الساعة  إجتمع مجلس القسم     

 وهم:املوقرين  حضور أعضاء املجلس القسم وفى رئيس أحمد أنور السيدأ.د / 
 

 *وقد اعتذر كال من أ.م.د/ أحمد محمد عمي شحاته ،د/أحمد حسام الدين أحمد محمد.
 القسم الجمسة ورحــب سيادته بالسادة األعضاءمجمس  رئيس أحمد أنور السيد وقــد افتتـح الســــيـد أ.د /* 

الفصل الدراسي االول  وبدء اعمال امتحانات الجديد العام الميالدي ءبدوقام بالتهنئة بمناسبة 
 مايمى: ثم شرع المجمس فى مناقشة  ،م 2022/2023

 
 

  

 التوقيع التوصيف اإلســـــــــــــم م
 حضور أستاذ الكرة الطائرة بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.د/ محمد محمد رفعت 1
 حضور استاذ كرة القدم بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.د/ياسر محفوظ الجوهري 2

 حضور الكمية لشئون التعميم والطالبأستاذ الكرة الطائرة ووكيل  أ.د/ أحمد المغاوري مروان 3

 حضور استاذ كرة اليد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.د/ أحمد محمد السيد القط 4

 حضور استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.م.د/ عماد الدين عبدالرسول 5

 حضور استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب جمال عمي فرجأ.م.د/ محمد  6

 حضور استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.م.د/ محمد محمود مصمحي 7

 حضور الجماعية ورياضات المضرباستاذ مساعد قسم نظريات وتطبيقات الرياضات  أ.م.د/ اسالم خميل عبد القادر 8

 حضور استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب محمد أ.م.د/ محمد عبد الشافي 9

 معتذر استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.م.د/ أحمد محمد عمي شحاته 10
 حضور استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب محمد منير عطية أ.م.د/ 11

 حضور استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.م.د/ محمود محمد أبو العطا 12

 حضور وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرباستاذ مساعد بقسم نظريات  أ.م.د/ مصطفي عبد ا عبد المقصود 13

 حضور استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.م.د/ مصطفي طه محمود 14

 حضور استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.م.د/ محمد عبد ا عبد المرضي 15

 حضور أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.م.د/محمد سعيد مصمحي 16

 حضور أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.م.د/محمد رمضان لطفي 17

 حضور الجماعية ورياضات المضربأستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات  أ.م.د/عمرو سيد فهمي 18

 حضور أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.م.د/ محمود محمد نجيب حسين 19

 حضور مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب د/ ياسر محمد حسن قاسم 20

 حضور مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب إبراهيمد/ أكرم عبد المرضي خميفة  21

 حضور مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب د/ أحمد عادل عثمان جريس 22

 معتذر مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب د/أحمد حسام الدين أحمد محمد 23
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 الموضوعات العامة  أواًل:
 التصديق على قرارات الجلسة السابقةــ 1

      الموافقة :القرار 
 

 ثانيًا: شئون التعميم والطالب
 التوجد موضوعات 
   الدراسات العميا والبحوث ثالثًا:

 المنح
 التوجد موضوعات 

 مد فترة التسجيل
نظريات وتطبيقات الرياضات بقسم   هبة هللا محمد فتحي/  ةللباحث مد فترة التسجيلفي النظر  -1

تأثير تدريبات الرشاقة الخاصة ) :االماجستير وموضوعهبمرحلة  ةالمقيد الجماعية ورياضات المضرب

  ( الطائرةعلي بعض المتغيرات البدنية والمهارات االساسية لدي ناشئات الكرة 

 لجنة االشراف :

  الموافقة :القرار   
 

 التشكيــــــالت
 

نظريات وتطبيقات بقسم   هبة هللا محمد فتحي/  ةللباحثتشكيل لجنة المناقشة والحكم  فيالنظر  -1

تأثير تدريبات ):االماجستير وموضوعهبمرحلة  ةالمقيد الرياضات الجماعية ورياضات المضرب

  ( الرشاقة الخاصة علي بعض المتغيرات البدنية والمهارات االساسية لدي ناشئات الكرة الطائرة

 المناقشة والحكم:لجنة 

  الموافقة :القرار   

 مالحظات جهة العمل االسم

أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات  أ.م.د/ محمد جمال علي فرج
 المضرب بكلية التربية الرياضية جامعة بنها

 مشرفا

الجماعية ورياضات أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات  أ.م.د/ اسالم خليل عبد القادر
 المضرب بكلية التربية الرياضية جامعة بنها

 مشرفا

 د/ أحمد عادل عثمان جريس
مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات 

 المضرب بكلية التربية الرياضية جامعة بنها
 مشرفا

 مالحظات جهة العمل االسم

 أ.د/ محمد محمد رفعت 
بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  أستاذ الكرة الطائرة

 بكلية التربية الرياضية جامعة بنها  ورياضات المضرب

مناقشا  

 ورئيسا

 أ.م.د/ محمد جمال علي فرج
أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات 

 التربية الرياضية جامعة بنها المضرب بكلية
 مشرفا

 اسالم خليل عبد القادر أ.م.د/
أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات 

 التربية الرياضية جامعة بنها المضرب بكلية
 مشرفا

 مناقشا بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة أستاذ مساعد احمد طلعت ابو زيد أ.م.د/
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نظريات بقسم عبد الرحمن محمد عبد هللا  /  ةتشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث فيالنظر  -2

تأثير الماجستير وموضوعه:)المقيد بمرحلة  وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب

  ( برنامج تدريبي لتنمية القدرات التوافقية علي مستوي األداء المهاري لناشئي التنس

 لجنة المناقشة والحكم:

  : الموافقة   القرار 
 

 شئون اعضاء هيئة التدريسرابعا : 
 التوجد موضوعات 

 

 العالقات الثقافية والعممية خامسًا:
لممشاركة بالمؤتمر الدولي لمعموم سيادته  بسفر محمود مصمحي.د/ محمد .مالنظر فى الطمب المقدم من ا -1

 25والمقرر انعقادة في بوسطن امريكا في الفترة من  االنسانية واالجتماعية والتابع لمعهد وست ايست الدولي
م بدعم من شركة يوناتيد جروب لمخدمات الرياضية  حيث تم الموافقة عمي البحث 2023يوليو  27الي 

 وحضور المؤتمر .
 الموافقة  القرار:

الدولي لمعموم لممشاركة بالمؤتمر سيادته  بسفر محمد عبد الشافي محمد .د/ .مالنظر فى الطمب المقدم من ا -2
 25االنسانية واالجتماعية والتابع لمعهد وست ايست الدولي والمقرر انعقادة في بوسطن امريكا في الفترة من 

م بدعم من شركة يوناتيد جروب لمخدمات الرياضية  حيث تم الموافقة عمي البحث 2023يوليو  27الي 
 وحضور المؤتمر .

 الموافقة  القرار:
لممشاركة بالمؤتمر الدولي لمعموم سيادته  بسفر احمد محمد عمي شحاتة .د/ .مالمقدم من االنظر فى الطمب  -3

 25االنسانية واالجتماعية والتابع لمعهد وست ايست الدولي والمقرر انعقادة في بوسطن امريكا في الفترة من 
 م حيث تم الموافقة عمي البحث وحضور المؤتمر .2023يوليو  27الي 

 فقة الموا القرار:
 

 الجودة ًا:سادس
 التوجد هوضوعات 

 

نتهى المجمس من                           أعماله فى تمام الساعة الثالثة. وا 
 رئيس القسم                                      السر أمين               

 
 ﴾أحمد أنور السيدأ.د/ ﴿                                         ﴾  اسالم خميل عبد القادر /م.دأ. ﴿       

 مالحظات جهة العمل االسم

 أ.د/ احمد انور السيد 
نظريات وتطبيقات الرياضات  أستاذ رياضات المضرب ورئيس قسم 

 التربية الرياضية جامعة بنها المضرب بكليةالجماعية ورياضات 

مناقشا  

 ورئيسا

 مناقشا   دمياطالتربية الرياضية جامعة  بكلية التدريب الرياضيأستاذ  احمد بدرد/ محمد  أ.

   أ.م.د/مصطفي طه محمود
أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات 

 التربية الرياضية جامعة بنها المضرب بكلية
 مشرفا


