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 ( 6رياضات الجماعية ورياضات المضرب رقم )محضر مجلس قسم نظريات وتطبيقات ال

 م  4/2021/  6والمنعقد بتاريخ 

يوم    القسم  مجلس  اب  م4/2021  /6  الموافق  الثالثاء  اجتمع  الساعة  لقسم  مقر  تمام  ظهرا عشر  الثانية  في 

ــ برئاس /  ة  ــــــــــ السيد  أ.د  أنور  المضرب  أستاذأحمد  الو  رياضات  نظريات وتطبيقات  قسم  الجماعية  رئيس  رياضات 

  -هم :  ورياضات المضرب وبحضور أعضاء المجلس الموقرين 

 التوقيع  الـــــوظيـــفـــــــــة  االســـــــــــــــم  م

 أ.د/محمد محمد رفعت 1
وتطبيقات الرياضات  نظريات  قسم بأستاذ الكرة الطائرة 

 الجماعية ورياضات المضرب 
 حضور 

 أ.د/ياسر محفوظ الجوهري  2
نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  بقسم  كرة القدماستاذ 

 ورياضات المضرب 
 حضور 

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

 القطأ.م.د/ أحمد محمد السيد  4
قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  باستاذ مساعد 

 ورياضات المضرب 
 حضور 

 فرجعلي أ.م.د/ محمد جمال  5
قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  باستاذ مساعد 

 ورياضات المضرب 
 حضور 

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

 ورياضات المضرب 
 حضور 

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

 ورياضات المضرب 
 حضور 

 محمد عبد الشافي م.د/ أ. 8
قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  باستاذ مساعد 

 ورياضات المضرب 
 حضور 

 أحمد محمد علي شحاتهم.د/ أ. 9
قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  باستاذ مساعد 

 ورياضات المضرب 
 حضور 

 محمد منير عطيهم.د/ أ. 10
قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  باستاذ مساعد 

 ورياضات المضرب 
 حضور 

 محمود محمد أبو العطام.د/ أ. 11
قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  باستاذ مساعد 

 ورياضات المضرب 
 حضور 

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

 ورياضات المضرب 
 حضور 

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

 ورياضات المضرب 
 حضور 

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

 ورياضات المضرب 
 حضور 

 م.د/محمد سعيد مصيلحي 15
قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  بمدرس 

 ورياضات المضرب 
 حضور 

 عمرو سيد فهمي م.د/  16
قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  بمدرس 

 ورياضات المضرب 
 معتذر 

 م.د/محمود نجيب 17
قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  بمدرس 

 ورياضات المضرب 
 حضور 

 م.د/أكرم عبد المرضي خليفة 18
قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  بمدرس 

 ورياضات المضرب 
 حضور 

 عثمان  م.د/ أحمد عادل 19
قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  بمدرس 

 ورياضات المضرب 
 حضور 

 رئيس مجلس القسم               

                             ............................... 

  أحمد أنور السيدأ.د /                                                                                   
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 التصديق علي قرارات الجلسة السابقة:  -1
 القرار : الموافقة 

 
/    رالنظ -2 الدكتور  السيد  المقدم من  الطلب  بقسم نظريات    محمد سعيد مصلحي في  المدرس 

وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بكلية التربية الرياضية جامعة بنها والذي  
يلتمس فيه تعيينة بدرجة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية إسنادا للتقرير الجماعي للجنة العلمية  

 ية األساتذه واالساتذه المساعدون . الدائمة لترق
 

 القرار : موافقة مجلس القسم مع التهنئة 
 

بناءا علي الخطاب الوارد من     أحمد محمد القطالنظر في الطلب المقدم من السيد الدكتور /   -3

سيادة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن انتداب سيدات للمساهمة في تسيير العملية  

  سعاد حسن عباس محجوب لبات بالفرقة االولي الموافقة علي انتداب الدكتوره /  التعليمية للطا

معلمة تربية رياضية بوزارة التربية والتعليم المصرية تخصص كرة يد )ماجستير ، دكتوراه(  

الجامعي   العام  من  الثاني  الدراسي  الفصل  )بنات(  االولي  الفرقة  اليد  كرة  لمقرر  وذلك 

 م . 2021/ 2020

 لموافقة القرار : ا
 

بناءا علي الخطاب الوارد     مصطفي طه محمودالنظر في الطلب المقدم من السيد الدكتور /   -4

من سيادة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن انتداب سيدات للمساهمة في تسيير العملية  

وذلك    هدير فرج ابراهيمالتعليمية للطالبات بالفرقة االولي الموافقة علي انتداب االستاذه /  

 م  2021/ 2020ن العام الجامعي  لمقرر الهوكي الفرقة االولي )بنات( الفصل الدراسي الثاني م 

 

 القرار : الموافقة 
 
السيد محمد السيد عبد  النظر في تقرير لجنة االشراف بشأن مد فترة التسجيل للباحث /  -5

 %   70  طبقا للتقرير لمدة عام حيث كانت النسبة النهائية لالنجاز الحميد 

 

 القرار : الموافقة 
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للباحث /   -6 المناقشة والحكم  المسجل       سهيل محمد السيد عطية   النظر في تشكيل لجنة 
 بعنوان  الدكتوراه بدرجة 

 "" برنامج تدريبي مقترح باستخدام جهاز مبتكر لتنمية سرعة رد الفعل لبعض المهارات االساسية في كرة السلة 

 لجنة المناقشة والحكم 

 مالحظات  الوظيفة وجهة العمل  االسم 

الميكانيكا الحيوية بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة  استاذ   أ.د/ تامر حسين الشتيحي 

  بكلية التربية الرياضية جامعة بنها

 ورئيسا  مشرفا 

بكلية   ووكيل الكلية للدراسات العليا سابقا  الكرة الطائرةأستاذ  أ.د/ عادل جوده هالل  

 التربية الرياضية جامعة بنها
 مناقشا 

الجماعية   أ.م.د/ محمود محمد أبو العطا  الرياضات  وتطبيقات  نظريات  بقسم  مساعد  أستاذ 

 ورياضات المضرب بكلية التربية الرياضية جامعة بنها

 مناقشا 

 

 القرار : الموافقة 
 

7-   / للباحث  والحكم  المناقشة  لجنة  تشكيل  في  حمام   النظر  الرازق  عبد  الدين محمد        عصام 
 بعنوان  الدكتوراه  المسجل بدرجة 

 " م علي نتائج مباريات كرة القدم  2018" تأثير تدريبات المواقف الثابته المستخلصة من بطولة كأس العالم بروسيا 

 لجنة المناقشة والحكم 

 مالحظات  هة العمل الوظيفة وج االسم 

بكلية   أ.د/ حسن السيد أبو عبده  والطالب  التعليم  لشئون  الكلية  ووكيل  القدم  كرة  استاذ 

 التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية  

 ورئيسا  مشرفا 

  كرة القدم ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب سابقاأستاذ  أ.د/ هاني سعيد عبد المنعم 

طنطا بكلية التربية الرياضية جامعة    
 مناقشا 

بكلية    كرة القدم ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب سابقاأستاذ   أ.د/ ياسر محفوظ الجوهري  

 التربية الرياضية جامعة بنها

 مناقشا 

الجماعية   أ.م.د/ محمد عبد الشافي محمد  الرياضات  وتطبيقات  نظريات  بقسم  مساعد  أستاذ 

 ورياضات المضرب بكلية التربية الرياضية جامعة بنها

 مشرفا 

 

 القرار : الموافقة 
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الموافقة على  الذي     عبد الرحمن محمد عبد هللا يسري  الباحث/  النظر فى االطار المقدم من   -8 يلتمس فيه 
التوافقية علي مستوي االداء  تأثير برنامج تدريبي لتنمية القدرات  بعنوان "    ماجستيرتسجيل إطار رسالة  

 " المهاري لناشئي التنس
 القرار : الموافقة على أن تتكون لجنة اإلشراف من : 

د/ مصطفي طه محمود . .مأ 1   التربية بكلية المضرب  ورياضات   الجماعيه الرياضات وتطبيقات نظريات  مساعد بقسم  استاذ 

.  بنها جامعه . الرياضية  

خليفة م.د/ أكرم عبد المرضي  2 .  الرياضية  التربية  بكلية المضرب ورياضات  الجماعيه  الرياضات وتطبيقات نظريات  مدرس بقسم  

.  بنها جامعه  

أحمد عبد المعين عباس م.د/  3 .  الرياضية  التربية  بكلية المضرب ورياضات  الجماعيه  الرياضات وتطبيقات نظريات  مدرس بقسم  

.  بنها جامعه  

 

يلتمس فيه الموافقة على تسجيل إطار  الذي      أحمد سعيد عبد المقصودالباحث/  النظر فى االطار المقدم من   -9
دراسة تحليلية لبعض االداءات الهجومية وعالقتها بنتائج المباريات ببطولة العالم  بعنوان "    دكتوراه رسالة  

 " م2021لكرة اليد للرجال 
 القرار : الموافقة على أن تتكون لجنة اإلشراف من : 

محمد عبد هللا عبد  د/ م. أ. 1

 المرضي 
  التربية بكلية المضرب  ورياضات   الجماعيه الرياضات وتطبيقات نظريات  مساعد بقسم  استاذ

.  بنها جامعه . الرياضية  

  التربية بكلية المضرب  ورياضات   الجماعيه الرياضات وتطبيقات نظريات  مساعد بقسم  استاذ أ.م.د/ أحمد محمد شحاته  2

.  بنها جامعه . الرياضية  

عمرو سيد فهمي م.د/  3 .  الرياضية  التربية  بكلية المضرب ورياضات  الجماعيه  الرياضات وتطبيقات نظريات  مدرس بقسم  

.  بنها جامعه  

 

يلتمس فيه الموافقة على الذي هبة هللا محمد فتحي عبد هللا   الباحث/ النظر فى االطار المقدم من  -10
تأثير تدريبات الرشاقة الخاصة علي بعض المتغيرات البدنية والمهارات  تسجيل إطار رسالة ماجستير بعنوان "  
 االساسية لدي ناشئات الكرة الطائرة " 

 القرار : الموافقة على أن تتكون لجنة اإلشراف من : 

م.د/محمد جمال علي فرج أ. 1   التربية بكلية المضرب  ورياضات   الجماعيه الرياضات وتطبيقات نظريات  مساعد بقسم  استاذ 

.  بنها جامعه . الرياضية  

  التربية بكلية المضرب  ورياضات   الجماعيه الرياضات وتطبيقات نظريات  مساعد بقسم  استاذ أ.م.د / اسالم خليل عبد القادر  2

.  بنها جامعه . الرياضية  

أحمد عادل عثمان م.د/  3 .  الرياضية  التربية  بكلية المضرب ورياضات  الجماعيه  الرياضات وتطبيقات نظريات  بقسم مدرس  

.  بنها جامعه  
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محمد بشأن    وليد عبد المنعم شمس الدين النظر في االوراق المقدمة من الباحث /   -11
م  2021/ 2/3في التربية الرياضية حيث تمت مناقشته  بتاريخ    منحه درجة دكتوراه الفلسفة 

تحت عنوان " تأثير التدريب بأسلوب المباريات المصغره بالكرة االصغر حجما علي بعض  
 االداءات الهجومية المركبة لناشئي كرة القدم  . 

 القرار : الموافقة 
 

 ============================================================= 

 رئيس القسم                                      أمين سر المجلس                             

 

 أحمد أنور السيد أ.م.د/ أحمد محمد السيد القط                                                                أ.د/       
 
 


