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 ة ـــــــــد الكليـــــالسيد األستاذ الدكتور/ عمي
 

 ،،،، وبعد  تحية طيبة 
 
 

قسم       مجلس  إعتماد  على  افقة  باملو التكرم  ورياضات   برجاء  الرياضات  وتطبيقات  نظريات 

يوم  14جلسة رقم )املضرب   املنعقد  فى    2022/    2  /1بتاريخ  الثالثاء  (    بمقر   12الساعة    م تمام 

 مجلس الكلية.  وذلك للعرض على  الرياضية جامعة بنها. القسم فى كلية التربية

 وتفضلوا بقبول وافر التحية واإلحترام ،،،،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 رئيس القسم                                                                        
 

 ﴾  السيدأحمد أنور  /دأ. ﴿                                                              
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افق    الثالثاءيوم    بقاعة مجلس القسم  12فى تمام الساعة    إجتمع مجلس القسم       السيد   م برئاسة2022  /4/1املو

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

ــــ م ــماإلســــــــــ  التوقيع التوصيف ـــ
 اعتذار نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربأستاذ الكرة الطائرة بقسم  أ.د/ محمد محمد رفعت  1

 حضور نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربكرة القدم بقسم استاذ  أ.د/ياسر محفوظ الجوهري  2

 حضور وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أستاذ الكرة الطائرة و د/ أحمد المغاوري مروان .أ 3

 حضور وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربقسم نظريات ب  كرة اليداستاذ  د/ أحمد محمد السيد القطأ. 4

 حضور قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب باستاذ مساعد  فرج علي أ.م.د/ محمد جمال  5

 حضور قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب باستاذ مساعد  أ.م.د/ محمد محمود مصلحي  6

 حضور استاذ مساعد قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب  م.د/ اسالم خليل عبد القادر أ. 7

 اعتذار قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب باستاذ مساعد  محمد عبد الشافيم.د/ أ. 8

 اعتذار وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب قسم نظريات باستاذ مساعد  أحمد محمد علي شحاته م.د/ أ. 9

 حضور قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب باستاذ مساعد  محمد منير عطية م.د/ أ. 10

 اعتذار قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب باستاذ مساعد  محمود محمد أبو العطا م.د/ أ. 11

 حضور قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب باستاذ مساعد  مصطفي عبد هللا عبد المقصود م.د/ أ. 12

 حضور قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب باستاذ مساعد  مصطفي طه محمود م.د/ أ. 13

 حضور قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب باستاذ مساعد  أ.م.د/ محمد عبد هللا عبد المرضي  14

 حضور قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أستاذ مساعد ب أ.م.د/محمد سعيد مصلحي  15

 حضور ورياضات المضرب قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية أستاذ مساعد ب أ.م.د/محمد رمضان لطفي  16

 حضور قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بمدرس  مجدي محمود مصلحي م.د/  17

 حضور قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بمدرس  م.د/شادي هشام جمال الدين  18

 حضور وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب قسم نظريات بمدرس  م.د/أحمد محمد نجيب  19

 حضور قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بمدرس  م.د/ أحمد عبد المعين عباس  20

 حضور قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بمدرس  م.د/عبد هللا سيد عبد الرحيم سوسه  21
 

 

القسم الجلسة ورحــب سيادته بالسادة األعضاء ثم   رئيس-  أحمد أنور السيد  افتتـح الســــيـد أ.د /وقــد  

 -مايلى: شرع املجلس فى مناقشة 

 
 
 

                            أمين السر           
 

                               ﴾  شادي هشام جمال الدين /دم. ﴿
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 الموضوعات العامة :  أواًل: 
   على قرارات الجلسة السابقة. املصادقة-1

 الموافقة  القرار: 
 

 شئون التعليم والطالب ثانيًا:
 م.2021/2022للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي اعتماد جداول األعباء التدريسية    -1

 الموافقة  القرار: 
 

 الدراسات العليا والبحوث ثالثًا:
 _____________  المنح_______________ 

الدين منيرالباحث/  النظر في منح   -1 الجماعية   /بقسم  محمد جمال  الرياضات  نظريات وتطبيقات 

المضرب التحليل  )البحث  وموضوع    الدكتوراه  بمرحلة  المقيد  ورياضات  تكنولوجيا  إستخدام 

 ( والهجوم في كرة اليدكوسيلة لتطوير الدفاع 

 الموافقة  القرار:

 
 _____________   مد فترة التسجيل_______________ 

نظريات وتطبيقات الرياضات   بقسم  رضا أحمد طلبة  أحمد  /للباحث  لعام ونصفمد فترة التسجيل  فى    النظر -1

املضرب اإلنجاز    اه ر الدكتو   بمرحلةالمقيد    الجماعية ورياضات  من  النهائية  النسبة  وموضوع    %85حيث 

الريشة(  )  البحث )وقت  الدولي  االتحاد  دليل  استخدام  الخاصة    علىتأثير  الحركية  القدرات  بعض 

 ( والمهارات األساسية لناشئي الريشة الطائرة

 

 لجنة اإلشراف: 

ــــم  م ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  مالحظات  جهة العمل  اإلســ

 أ.د/ محمد محمد رفعت  1
نظريات وتطبيقات الرياضات أستاذ الكرة الطائرة بقسم 

التربية الرياضية   بكلية الجماعية ورياضات المضرب
 جامعة بنها

 مشرفا

 أ.د/ أحمد أنور السيد 2
نظريات قسم رياضات المضرب ورئيس أستاذ 

  وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب
 التربية الرياضية جامعة بنها بكلية

 مشرفا

 أ.م.د/ مصطفي طه محمود  3
أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات 

التربية الرياضية   المضرب بكليةالجماعية ورياضات 
 جامعة بنها

 مشرفا

     
 الموافقة  : القرار
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 _____________  التــــــ التشكي_______________ 

 

نظريات وتطبيقات  بقسم  مصطفي سيد محمد سيد  /    تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث   في النظر   -1

منظومة هرمية    الماجستير وموضوعه:المقيد بمرحلة    الرياضات الجماعية ورياضات المضرب

   باستخدام تدريبات الساكيو لتحسين مهارة الضرب الساحق لالعبي الكرة الطائرة(

 

 :والحكملجنة المناقشة 

 
 الموافقة  القرار:

 

 _____________  تسجيل موضوع_______________ 

نظريات وتطبيقات الرياضات   /بقسم  ركابي محمد فتح هللا زكي    النظر في الطلب المقدم من الباحث/ -1

المضرب بعنوان  الدكتوراه  المقيد بمرحلة  الجماعية ورياضات  نموذج  )  لتسجيل موضوع بحث 

 (تدريبي مقترح لبراعم أكاديميات كرة القدم في ضوء دراسة بعض النماذج الدولية

 النحو التالي:  علىويقترح أن تكون لجنة إلشراف 

 

 الموافقة  القرار:
 
 
 
 
 
 

 مالحظات جهة العمل  االسم 

 مروان  أ.د/ أحمد المغاوري
أستاذ الكرة الطائرة ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بكلية  

 التربية الرياضية جامعة بنها
 مشرفا ورئيسا 

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

 التربية الرياضية جامعة بنها المضرب بكليةورياضات 
 مناقشا 

 ر أ.م.د/اسالم خليل عبد القاد
أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  

 التربية الرياضية جامعة بنها المضرب بكليةورياضات 
 مشرفا

 أ.م.د/ ايمن مرضي عبدالباري 
أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  

 السادات التربية الرياضية جامعة  المضرب بكليةورياضات 
 مناقشا 

 أ.م.د/محمد منير عطية 
أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  

 التربية الرياضية جامعة بنها مضرب بكليةالورياضات 
 مشرفا

 جهة العمل  االسم 

 محمد أحمد الشامي أ.د/ 
بكلية  الحركةالميكانيكا الحيوية ورئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم أستاذ 

 التربية الرياضية جامعة بنها

 د/ياسر محفوظ الجوهري  ا.
بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات  كرة القدمأستاذ 

 التربية الرياضية جامعة بنها المضرب بكلية

 عبدامقصود  أ.م.د/مصطفي عبد هللا
أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات 

 التربية الرياضية جامعة بنها المضرب بكلية
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 شئون هيئة التدريس رابعًا:
 

سيادته    الموافقة علي استالمبشأن    (عماد الدين عبدالرسول )   /من الدكتورالنظر في الطلب المقدم   -1
يوم   من  الموافق  العمل  من  1/2/2022الثالثاء  الفترة  واحتساب  حتى 27/12/2021م،  م 

بتاريخ  31/1/2022 انتهت  والتي  مرتب  بدون  أشهر  الثالثة  السابقة  األجازة  ضمن  م 
الحجز  26/12/2021 المتحور ولصعوبة  فيروس كورونا  انتشار  نزول سياته لظروف  لتعذر  م 

 وتوقف الطيران بين مصر وكندا. 
 ة مع تمنياتنا بالتوفيق الموافقالقرار: 

 

 
 

  الثانية.ىف متام الساعة  من أعماله اجمللس نتهىإو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رئيس القسم                                    السر  أمين        
 

 ﴾ أحمد أنور السيدأ.د/ ﴿                                      ﴾شادي هشام جمال الدين /د.م ﴿


