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 ةـــــــــد الكميـــــالسيد األستاذ الدكتور/ عمي
 

 ،،،، وبعد تحية طيبة
 
 

 نظريات وثطبيقات الرياضات برجاء التكرم باملوافقة على إعتماد مجلس قسم     

/  9 / 71بتاريخ  السبتيوم  هادانعقااملعاد ( 02جلسة رقم )ورياضات املضرب  الجماعية

فى  م )لعذم اكتمال النصاب القانونى العضاء الجلسة (6/9/0200بذال من الثالثاء  م0200

 ورلك للعرض على الرياضية جامعة بنها. القسم فى كلية التربية بمقر  ظ77الساعة  مثما

 مجلس الكلية.

 وتفضموا بقبول وافر التحية واإلحترام ،،،،
  

 رئيس القسم                                                                      
 

 ﴾ السيدأحمد أنور  /دأ. ﴿                                                           
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 م برئاسة0200/ 71/9املوافق  السبتيوم  القسم مقرب ظ77فى ثمام الساعة  إجتمع مجلس القسم     

 وهم:املوقرين  حضور أعضاء املجلس القسم وفى رئيس أحمذ أنور السيذالسيذ أ.د / 
 

 التوقيع التوصيف اإلســـــــــــــم م
 غياب أستاذ الكرة الطائرة بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.د/ محمد محمد رفعت 7
 معتذر ورياضات المضرباستاذ كرة القدم بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  أ.د/ياسر محفوظ الجوىري 0
 حضور أستاذ الكرة الطائرة ووكيل الكمية لشئون التعميم والطالب 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 بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرباستاذ مساعد  أ.م.د/ عماد الدين عبدالرسول 5
 حضور استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.م.د/ محمد جمال عمي فرج 6
 حضور استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.م.د/ محمد محمود مصمحي 7
 حضور استاذ مساعد قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب 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

 حضور وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرباستاذ مساعد بقسم نظريات  أ.م.د/ أحمد محمد عمي شحاتو 72
 حضور استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.م.د/ محمود محمد أبو العطا 70
 حضور استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.م.د/ مصطفي عبد ا عبد المقصود 73
 حضور استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.م.د/ مصطفي طو محمود 74
 غياب استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.م.د/ محمد عبد ا عبد المرضي 75
 غياب نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربأستاذ مساعد بقسم  أ.م.د/محمد سعيد مصمحي 76
 حضور أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.م.د/محمد رمضان لطفي 77
 حضور أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.م.د/عمرو سيد فيمي 78
 حضور مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب مجدي محمود مصمحيم.د/  79
 معتذر  مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب م.د/شادي ىشام جمال الدين 02
 غياب المضربمدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات  م.د/أحمد محمد نجيب 07
 حضور مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب م.د/ أحمد عبد المعين عباس 00
 حضور مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب م.د/عبد ا سيد عبد الرحيم سوسو 03

 

عتـــذر كل من: أ.د/ياسر محفوظ الجوىري و *   ،أ.م.د/محمد منير عطية(لحضور المجنة العممية)ا 
 (.لظروف مرضية)،م.د/شادي ىشام جمال الدين (لتحكيم مباريات)

القسم الجمسة ورحــب سيادتو بالسادة مجمس  رئيس أحمد أنور السيد وقــد افتتـح الســــيـد أ.د /* 
 -مايمى: األعضاء ثم شرع المجمس فى مناقشة 
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 الموضوعات العامة  أواًل:
 التصديق على قرارات الجلسة السابقةــ 1

 الموافقة القرار :
 

رؤساء الشعب لتعديل ومتابعة تنفيذ ماتم التوصل  من السادةدراسات العميا بالقسم ملـــ تشكيل لجنة 0
بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية اليو في مقترح توزيع االشراف والمناقشة لالبحاث العممية 

 ، عمى النحو التالى:ورياضات المضرب
 .د/ ياسر محفوظ الجوىرى )شعبة القدم(أـــ 7
 ـــ أ.د/ احمد محمد السيد )شعبة كرة اليد(0
 ـــ أ.م.د/ عماد الدين عبد الرسول )شعبة كرة السمة(3
  رفعت لظروف محمد أ.م.د/ محمد جمال عمى )شعبة الكرة الطائرة()نظرا العتذار أ.م.د/ محمد  ـــ4

 الرتباطو بوكالة الكمية لشؤن التعميم والطالب( مروان .د/ احمد المغاورىأو خاصة،     
 أ.م.د/ مصطفى طو محمود )شعبة رياضات المضرب(  ـــ 5
               الموافقة القرار: 
 

 

 ثانيًا: شئون التعميم والطالب
  مقرر ( لتدريس د/مريم عيسى محمدبشأن انتداب) الكرة الطائرةالنظر في الطمب المقدم من شعبة  -1

 م.2022/2023من العام الجامعي  وللمفصل الدراسي اال  )بنات(،ولىلمفرقة اال  الكرة الطائرة     
 الموافقة القرار:

 مقرر ( لتدريس د/سعاد حسن محجوبانتداب ) بشأن كرة اليدمقدم من شعبة النظر في الطمب ال -2
 م.2022/2023من العام الجامعي  وللمفصل الدراسي اال  )بنات(،ثانيةلمفرقة ال كرة اليد     
 الموافقة القرار:

    مقرر كرة يس لتدر ( حنان سمير حامدد/النظر في الطمب المقدم من شعبة كرة السمة بشأن انتداب ) -3
 م.2022/2023من العام الجامعي  وللمفصل الدراسي اال  ،)بنات(ثانيةالسمة لمفرقة ال    

 الموافقة القرار:
  مقررلتدريس  (د/محمد توفيق الممطلمضرب بشأن انتداب )النظر في الطمب المقدم من شعبة ا -4

  لمفرقة  تنس الطاولةمقرر لتدريس  (،)د/شيماء محمد سعد الدين)بنين(لمفرقة األولي تنس الطاولة    
  لثانيةلمفرقة ا رياضات المضرب مقرر ( لتدريسد/نيمة عادل عبد المنعم عاشور،)(بنات) ولىاال     
 م.2022/2023من العام الجامعي  ولالدراسي اال  لمفصل ، )بنات(   

 الموافقة القرار:
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   الدراسات العميا والبحوث ثالثًا:
  المنح

 التوجد هوضوعات 

  مد فترة التسجيل 
 والذي يمتمس فيه الدكتوراه  رجهالمسجل لدايمن محمد داوود / الباحث لنظر في الطمب المقدم منا -1

 .لعام واحد فقط فترة التسجيل مد     

 الموافقة :القرار
 التشكيــــــالت

  المقيد بمرحمة / احمد رضا احمد طمبة  لجنة المناقشة والحكم لمباحث تجديد تشكيلالنظر في  -7
    وقت الريشة( عمى بعض القدرات اإلتحاد الدولي ) تأثير استخدام دليل" وموضوعه:  الدكتوراه   
 " الحركية الخاصة والميارات األساسية لناشئي الريشة الطائرة   

 لجنة المناقشة والحكم:

 

 الموافقة القرار:
  تسجيل موضوع 

 التوجد موضوعات 

  تعديل موضوع

 التوجد موضوعات 

 

 مالحظات جية العمل االسم
 أ.د/ أيمن أحمد الباسطى 

أستاذ رياضات المضرب بكلية التربية الرياضية 
 جامعة الزقازيق -للبنين

ا ناقشم
 ورئيسا

 محمد رفعتأ.د/ محمد 
بقسم نظريات وتطبيقات  أستاذ الكرة الطائرة

الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بكلية 
 التربية الرياضية جامعة بنها

 مشرفا

 أ.د/ أحمد أنور السيد
أستاذ رياضات المضرب ورئيس قسم نظريات 
وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات 

 بنهاالمضرب بكلية التربية الرياضية جامعة 
 مشرفا

 .م.د/ عماد الدين عبد الرسولأ
أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات 
الجماعية ورياضات المضرب بكلية التربية 

 الرياضية جامعة بنها
 مناقشا

 مصطفى طه محمودد/ م.أ.
أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات 

التربية  المضرب بكليةالجماعية ورياضات 
 الرياضية جامعة بنها

 مشرفا
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 شئون ىيئة التدريس رابعًا:
التشررليل المقتررر   علررى تعتمررادالقسررم مجلرر  أ.د / أحمررد أنررور السرريد رئرري   لمقرردم مررنالنظررر فررط الطلرر  ا  -1

م 2222/2223م الجررامعى لمجلر  قسرم نظريررات وتطبيقرات الرياضررات الجماعيرة ورياضرات المضررر  للعرا

 على النحو التالى؛

 مالحظات التوصيف اإلســـــــــــــم م
 رئيسا المضربقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات بأستاذ رياضات المضرب  أ. د/ أحمد أنور السيد  7
 عضوا أستاذ الكرة الطائرة بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.د/ محمد محمد رفعت 0
 عضوا استاذ كرة القدم بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.د/ياسر محفوظ الجوىري 3

 عضوا الطائرة ووكيل الكمية لشئون التعميم والطالبأستاذ الكرة  أ.د/ أحمد المغاوري مروان 4

 عضوا استاذ كرة اليد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.د/ أحمد محمد السيد القط 5

 عضوا استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.م.د/ عماد الدين عبدالرسول 6

 عضوا استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.م.د/ محمد جمال عمي فرج 7

 عضوا استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.م.د/ محمد محمود مصمحي 8

 عضوا وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرباستاذ مساعد قسم نظريات  أ.م.د/ اسالم خميل عبد القادر 9

 عضوا استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب محمد أ.م.د/ محمد عبد الشافي 72

 عضوا استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.م.د/ أحمد محمد عمي شحاتو 77

 عضوا استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.م.د/ محمد منير عطية 70

 عضوا استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.م.د/ محمود محمد أبو العطا 73

 عضوا نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرباستاذ مساعد بقسم  أ.م.د/ مصطفي عبد ا عبد المقصود 74

 عضوا استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.م.د/ مصطفي طو محمود 75

 عضوا استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.م.د/ محمد عبد ا عبد المرضي 76

 عضوا أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.م.د/محمد سعيد مصمحي 77

 عضوا أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.م.د/محمد رمضان لطفي 78

 عضوا الرياضات الجماعية ورياضات المضربأستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات  أ.م.د/عمرو سيد فيمي 79

 عضوا أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.م.د/ محمود محمد نجيب حسين 02

 عضوا مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب د/ ياسر محمد حسن قاسم 07

 عضوا مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب د/ أكرم عبد المرضي خميفة إبراىيم  00

 عضوا مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب د/ أحمد عادل عثمان جريس 03

 عضوا الجماعية ورياضات المضرب مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات د/أحمد حسام الدين أحمد محمد 04

 

 والعرض على مجل  الللية الموافقة: القرار

 
 
 
 



 (1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الرياضات الجواعية هجلس قسن هحضر   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 م71/9/0200  بتاريخ( 02الجلسة رقن )نظريات وتطبيقات الرياضات الجواعية ورياضات الوضرب  هحضر هجلس قسن

  

  

بطولـة افريقيـا لالنديـة ابطـال بسـيادته  بمشـاركة القط محمد السيد ا.د/ احمدالنظر فى الطمب المقدم من ــــــ 0
وايضـا المشـاركة فـي كـاس العـالم  ،م0200سبتمبر واكتوبرخالل شير والمزمع اقامتيا بدولة تونس  الدورى

وذلك مع فريـق كـرة ،  م0200لالندية لكرة اليد المزمع اقامتو بالمممكة العربية السعودية خالل شير اكتوبر 
وذلــك لحــين صــدور القــرار الــوزارى مــن وزارة الشــباب والرياضــة ،  اليــد لمرجــال بالنــادى االىمــى كمحمــل فنــى

 .نلمعاممين باجيزة الدولة من الرياضيي
ى مـــن وزارة الشـــباب والرياضـــة لمعـــاممين بـــاجيزة الدولـــة مـــن لحـــين صـــدور القـــرار الـــوزار الموافقـــة  :القـــرار

 الرياضيين.
لمكرة الطائرة لعالم ببطولة ا دتهسياكة بمشار  محمد عبد الشافىمحمد .د/ .ما من الطمب المقدم النظر فى ــــ3

 م0200نوفمبرل شير خال  البوسنة واليرسكبدولة  بمدينة سراييفو اوالمزمع اقامتي سيدات( –)رجال جموس
، وذلك لحين صدور القرار الوزارى من مكرة الطائرة جموس لمسيداتانو المدير الفنى لمنتخب مصر ل حيث، 

 وزارة الشباب والرياضة لمعاممين باجيزة الدولة من الرياضيين.
الموافقـــة لحـــين صـــدور القـــرار الـــوزارى مـــن وزارة الشـــباب والرياضـــة لمعـــاممين بـــاجيزة الدولـــة مـــن  :القـــرار

 الرياضيين.
 العالقات الثقافية والعممية ًا:خامس
 التوجد موضوعات 

   

 الجودة ًا:سادس
ــانى لمعــام الجــامعى -7 ــر مقــررات القســم لمفصــل الدراســى االول والث / 0207 عــرض توصــيف وتقري

 م.0200
التأكيد عمى رؤساء الشعب بضرورة وسرعة االنتياء من توصيف وتقرير مقررات القسم  :القرار

 م.0200/ 0207لمفصل الدراسى االول والثانى لمعام الجامعى 
نتيى                            .لثةالثافى تمام الساعة  من أعمالو المجمس وا 

          
 رئيس القسم                                      السر أمين               

 
 ﴾أحمد أنور السيدأ.د/ ﴿                                         ﴾ أحمد محمد عمى شحاتو /م.دأ. ﴿      


