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م7/12/2221 بتارٌخ (12ت الجماعٌة ورٌاضات المضرب رلم )الرٌاضامجلس لسم نظرٌات وتطبٌمات محضر   

_____________________________________________________________________ 

 (21رٌاضات الجماعٌة ورٌاضات المضرب رلم )محضر مجلس لسم نظرٌات وتطبٌمات ال

 م  21/2221/ 7والمنعمد بتارٌخ 

ظهرا  ة عشرـــــــــــــــــالثانٌفً تمام الساعة  م7/12/2221 الموافك ٌوم الثالثاءاجتمع مجلس المسم  

رٌاضات الجماعٌة رئٌس لسم نظرٌات وتطبٌمات الو رٌاضات المضرب أستاذأحمد أنور السٌد أ.د / ة ــسابرئ

  - هم:ورٌاضات المضرب وبحضور أعضاء المجلس المولرٌن 

 التولٌع الـــــوظٌـــفـــــــــة االســـــــــــــــم م

 دمحم دمحم رفعت أ.د/ 1
نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات أستاذ الكرة الطائرة بمسم 

 الجماعٌة ورٌاضات المضرب
 حضور

 أ.د/ٌاسر محفوظ الجوهري 2
نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة بمسم  كرة المدماستاذ 

 ورٌاضات المضرب
 حضور

 اعتذار والطالبوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم أستاذ الكرة الطائرة و د/ أحمد المغاوري مروان.أ 3

 أ.م.د/ أحمد دمحم السٌد المط 4
مسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة باستاذ مساعد 

 ورٌاضات المضرب
 حضور

 فرجعلً أ.م.د/ دمحم جمال  5
مسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة باستاذ مساعد 

 ورٌاضات المضرب
 اعتذار

 أ.م.د/ دمحم محمود مصلحً 6
مسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة باستاذ مساعد 

 ورٌاضات المضرب
 حضور

 م.د/ اسالم خلٌل عبد المادرأ. 7
استاذ مساعد لسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة 

 ورٌاضات المضرب
 اعتذار

 دمحم عبد الشافًم.د/ أ. 8
مسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة باستاذ مساعد 

 ورٌاضات المضرب
 مهمة رسمٌة

 أحمد دمحم علً شحاتهم.د/ أ. 9
مسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة باستاذ مساعد 

 ورٌاضات المضرب
 حضور

 دمحم منٌر عطٌةم.د/ أ. 12
مسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة باستاذ مساعد 

 ورٌاضات المضرب
 حضور

 محمود دمحم أبو العطام.د/ أ. 11
مسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة باستاذ مساعد 

 ورٌاضات المضرب
 حضور

 مصطفً عبد هللا عبد الممصودم.د/ أ. 12
مسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة باستاذ مساعد 

 ورٌاضات المضرب
 حضور

 مصطفً طه محمودم.د/ أ. 13
 مسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌةباستاذ مساعد 

 ورٌاضات المضرب
 حضور

 أ.م.د/ دمحم عبد هللا عبد المرضً 14
مسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة باستاذ مساعد 

 ورٌاضات المضرب
 حضور

 م.د/دمحم سعٌد مصلحًأ. 15
مسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة بأستاذ مساعد 

 ورٌاضات المضرب
 حضور

 رمضان لطفًم.د/دمحم أ. 16
مسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة بأستاذ مساعد 

 ورٌاضات المضرب
 حضور

 مجدي محمود مصلحًم.د/  17
مسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة بمدرس 

 ورٌاضات المضرب
 حضور

 شادي هشام جمال الدٌنم.د/ 18
مسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة بمدرس 

 ورٌاضات المضرب
 حضور

 أحمد دمحم نجٌبم.د/ 19
مسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة بمدرس 

 ورٌاضات المضرب
 عدم حضور

 عبد المعٌن عباسم.د/ أحمد  22
مسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة بمدرس 

 ورٌاضات المضرب
 حضور

 م.د/عبد هللا سٌد عبد الرحٌم سوسه 21
الجماعٌة مسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات بمدرس 

 ورٌاضات المضرب
 اعتذار

 رئٌس مجلس المسم               
                           ............................... 

  أحمد أنور السٌدأ.د /                                                                                  
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 لرارات الجلسة السابمة: علىالتصدٌك  -1
  الموافمة المرار:

 
 بشأن انتداب سٌادته( ٌاسر محفوظ الجوهري)/ الدكتوراألستاذ من النظر فً الطلب الممدم  -2

         جامعة لناة السوٌس باإلسماعٌلٌة  –بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة  بالدراسات العلٌا لتدرٌسل
 .2221/2222لعام الجامعً ( من كل أسبوع لاالثنٌنٌوم )

 الموافمة مع تمنٌاتنا بالتوفٌك المرار:
 

بشأن انتداب سٌادته للتدرٌس  (عبد المادر اسالم خلٌل/ )من الدكتورالنظر فً الطلب الممدم  -3
( من كل أسبوع الثالثاء-)ٌوم األحد منوفٌةبال مدٌنة الساداتجامعة  –بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 .2221/2222للعام الجامعً 
 الموافمة مع تمنٌاتنا بالتوفٌكالمرار: 

 

بشأن انتداب سٌادته للتدرٌس بكلٌة  (دمحم منٌر عطٌة/ )من الدكتورالنظر فً الطلب الممدم  -4
( من كل أسبوع للعام االربعاءجامعة مدٌنة السادات بالمنوفٌة )ٌوم  –التربٌة الرٌاضٌة 

 .2221/2222الجامعً 
 الموافمة مع تمنٌاتنا بالتوفٌكالمرار: 

 

فً التربٌة  دكتوراه الفلسفةبشأن منحه درجة  إمٌل سعد جرجسالنظر فً أوراق الباحث /  -5
تأثٌر استخدام حركات م تحت عنوان " 23/9/2221حٌث تمت منالشته بتارٌخ  الرٌاضٌة

 ".البٌالتس على بعض الصفات البدنٌة ومستوى األداء المهارى لبعض رٌاضات المضرب
 ةالموافم المرار:

 

بشأن منحه درجة دكتوراه الفلسفة فً التربٌة  حسٌن ٌحٌى دمحمالنظر فً أوراق الباحث /  -6
المبارٌات تأثٌر استخدام م تحت عنوان " 8/11/2221الرٌاضٌة حٌث تمت منالشته بتارٌخ 

 ".المصغرة على بعض المدرات البدنٌة والمهارٌة لناشئً كرة السلة
 ةالمرار: الموافم

 

بشأن منحه درجة دكتوراه الفلسفة فً التربٌة  سهٌل دمحم السٌدالنظر فً أوراق الباحث /  -7
برنامج تدرٌبً ممترح م تحت عنوان " 22/9/2221الرٌاضٌة حٌث تمت منالشته بتارٌخ 

 ".باستخدام جهاز مبتكر لتنمٌة سرعة رد الفعل لبعض المهارات األساسٌة فً كرة السلة
 ةالمرار: الموافم

 

بشأن منحه درجة دكتوراه الفلسفة  عصام الدٌن دمحم عبد الرازقنظر فً أوراق الباحث / ال -8
تأثٌر م تحت عنوان " 25/12/2221فً التربٌة الرٌاضٌة حٌث تمت منالشته بتارٌخ 

نتائج  علىم 2218تدرٌبات الموالف الثابتة المستخلصة من بطولة كأس العالم بروسٌا 
 ".مبارٌات المدم 

 ةالموافمالمرار: 
 

فً التربٌة  الماجستٌربشأن منحه درجة  مصطفً فتحً السٌد أغاالنظر فً أوراق الباحث /  -9
برنامج تدرٌبً تأثٌر م تحت عنوان " 1/9/2221الرٌاضٌة حٌث تمت منالشته بتارٌخ 

 ".باستخدام جهاز لاذف الكرات لتطوٌر أداء بعض المهارات لناشئً التنس
 ةالمرار: الموافم
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فً دكتوراه الفلسفة بشأن منحه درجة  دمحم كمال طه الشاذلًالنظر فً أوراق الباحث /  -12
بناء بطارٌة عنوان "  تحت م29/11/2221التربٌة الرٌاضٌة حٌث تمت منالشته بتارٌخ 

 ".اختبارات لألداءات المهارٌة المركبة فً هوكً المٌدان 
 المرار: الموافمة

 

أحمد سمٌر عبد /  للباحث وتمدٌد فترة التسجٌل تشكٌل لجنة المنالشة والحكم فًالنظر  -11
استخدام نماذج ممترحة لإلعداد تأثٌر  وموضوعه: الماجستٌرالممٌد بمرحلة  رالشكو

  (المهارى علً تعلم بعض المهارات األساسٌة لبراعم اكادٌمٌات كرة المدم
 

 :لجنة المنالشة والحكم

 الموافمة المرار:
 

الممٌد بمرحلة  مصطفً سٌد دمحم سٌد/  تشكٌل لجنة المنالشة والحكم للباحث فًالنظر  -12
منظومة هرمٌة باستخدام تدرٌبات الساكٌو لتحسٌن مهارة الضرب  الماجستٌر وموضوعه:

  (الساحك لالعبً الكرة الطائرة
 

 :لجنة المنالشة والحكم

 
 الموافمة المرار:

 
 

 مالحظات جهة العمل االسم

  السعٌد العزازيماجد أ.د/ 
المناهج وطرق التدرٌس وعمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة أستاذ 

 لناة السوٌسجامعة 
 ورئٌسانالشاً م

 أ.م.د/دمحم جمال علً فرج
أستاذ مساعد بمسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة 

 التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها المضرب بكلٌةورٌاضات 
 مشرفا

 شحاتهأحمد دمحم علً أ.م.د/
أستاذ مساعد بمسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة 

 التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها المضرب بكلٌةورٌاضات 
 مشرفا

 سعٌد مصلحًأ.م.د/ دمحم 
أستاذ مساعد بمسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة 

 التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها المضرب بكلٌةورٌاضات 
 منالشا

 مالحظات جهة العمل االسم

 مروان المغاوريأحمد أ.د/ 
الكرة الطائرة ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بكلٌة أستاذ 

 التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها
 ورئٌسامشرفا 

 أ.م.د/دمحم جمال علً فرج
أستاذ مساعد بمسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة 

 التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها المضرب بكلٌةورٌاضات 
 منالشا

 راسالم خلٌل عبد المادأ.م.د/
أستاذ مساعد بمسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة 

 التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها المضرب بكلٌةورٌاضات 
 مشرفا

 اٌمن مرضً عبدالباريأ.م.د/ 
أستاذ مساعد بمسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة 

 الساداتالتربٌة الرٌاضٌة جامعة  المضرب بكلٌةورٌاضات 
 منالشا

 أ.م.د/دمحم منٌر عطٌة
أستاذ مساعد بمسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة 

 التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها المضرب بكلٌةورٌاضات 
 مشرفا
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 الدكتوراهالممٌد بمرحلة  بهاء فكري دمحم/  تشكٌل لجنة المنالشة والحكم للباحث فًالنظر  -13
مستوي بعض  علىتنمٌة المدرات التوافمٌة فً ضوء نسب مساهمتها تأثٌر  وموضوعه:

  كرة المدم( المدرات البدنٌة والمهارٌة لناشئً
 

 :لجنة المنالشة والحكم

 
 الموافمة المرار:

 
 نلدٌا دمحم عماد/  للباحثوتمدٌد فترة التسجٌل تشكٌل لجنة المنالشة والحكم  فًالنظر  -14

المدرات التوافمٌة فً بعض  نسب مساهمة وموضوعه: الماجستٌرالممٌد بمرحلة  السٌد
  لناشئً كرة المدم( المهارات االساسٌة

 

 :لجنة المنالشة والحكم

 
 الموافمة المرار:

 
 
 

 مالحظات جهة العمل االسم

ورئٌس لسم الرٌاضات الجماعٌة بكلٌة أستاذ كرة المدم   عجمًدمحم  عجمًأ.د/ 

 الزلازٌكالتربٌة الرٌاضٌة جامعة 
 ورئٌسانالشاً م

 دمحم دمحم رفعتأ.د/ 
 أستاذ الكرة الطائرة ووكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا سابما

 التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها بكلٌة
 مشرفا

 دمحم محمود مصلحًأ.م.د/
أستاذ مساعد بمسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة 

 التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها المضرب بكلٌةورٌاضات 
 مشرفا

 دعبد الممصو عبد هللامصطفً أ.م.د/
أستاذ مساعد بمسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة 

 التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها المضرب بكلٌةورٌاضات 
 منالشا

 أ.م.د/ دمحم سعٌد مصلحً
أستاذ مساعد بمسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة 

 التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها المضرب بكلٌةورٌاضات 
 مشرفا

 مالحظات جهة العمل االسم

 أ.د/ دمحم دمحم رفعت
 أستاذ الكرة الطائرة ووكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا سابما

 التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها بكلٌة
 مشرفا ورئٌسا

 د/شرٌف عبده ابراهٌمأ.
التربٌة  بكلٌة كرة المدم بمسم الرٌاضات الجماعٌةأستاذ 

 لناة السوٌسالرٌاضٌة 
 منالشا

 أ.م.د/دمحم محمود مصلحً
أستاذ مساعد بمسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة 

 التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها المضرب بكلٌةورٌاضات 
 مشرفا

 دعبد الممصو أ.م.د/مصطفً عبد هللا
أستاذ مساعد بمسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة 

 التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها المضرب بكلٌةورٌاضات 
 منالشا

 أ.م.د/ دمحم سعٌد مصلحً
أستاذ مساعد بمسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة 

 التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها المضرب بكلٌةورٌاضات 
 مشرفا
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بمرحلة  الممٌددمحم جمال الدٌن دمحم /  تشكٌل لجنة المنالشة والحكم للباحث فًالنظر  -15
لتطوٌر الدفاع والهجوم فً كرة  استخدام تكنولوجٌا التحلٌل كوسٌلة وموضوعه: دكتوراهال
  (لٌدا

 

 :لجنة المنالشة والحكم

 
 الموافمة المرار:

 
الدكتوراه الممٌد بمرحلة  مصطفً لمر الدولة السٌد/  الممدم للباحثالطلب  فًالنظر  -16

ممترحة للثمافة التسوٌمٌة لتوسٌع لاعدة ممارسة  خطة)وموضوعه  بحث إطارلتسجٌل 
 اآلتً:وٌمترح أن تكون هٌئة اإلشراف على النحو ، (رٌاضة كرة الٌد

 
 الموافمة المرار:

 
المسجل بمرحلة الدكتوراه  دمحم فتحً عبد المجٌد دمحمالنظر فً مد فترة التسجٌل للباحث /  -17

 % 82لمدة عام كامل حٌث كانت النسبة النهائٌة إلنجاز الباحث 
 الموافمة المرار:

 

 

 

 

 مالحظات جهة العمل االسم

 ورئٌسانالشاً م الصحة ورئٌس االتحاد المصري لكرة الٌدعلوم أستاذ   دمحم السٌد األمٌنأ.د/ 

 احمد دمحم السٌد المطأ.م.د/
أستاذ مساعد بمسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة 

 التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها المضرب بكلٌةورٌاضات 
 مشرفا

 ًعبد المرض عبد هللادمحم أ.م.د/
أستاذ مساعد بمسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة 

 التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها المضرب بكلٌةورٌاضات 
 منالشا

 جهة العمل االسم

 أ.م.د/احمد دمحم السٌد المط
أستاذ مساعد بمسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة 

 التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها المضرب بكلٌةورٌاضات 

 أ.م.د/احمد دمحم علً شحاته
أستاذ مساعد بمسم نظرٌات وتطبٌمات الرٌاضات الجماعٌة 

 التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها المضرب بكلٌةورٌاضات 

 أ.م.د/احمد دمحم ٌاسٌن
التربٌة الرٌاضٌة  بكلٌةاإلدارة الرٌاضٌة أستاذ مساعد بمسم 

 جامعة بنها
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_____________________________________________________________________ 

والشفهٌة الخاصة بمواد  التطبٌمٌةاعتماد تشكٌل أسماء أعضاء اللجان فً االمتحانات  -18
كرة المدم(  –كرة السلة  –كرة الٌد  –رٌاضات المضرب  –)الكرة الطائرة شعب المسم 

 م.2221/2222الفصل الدراسً االول للعام الجامعً 
 

ً اتم العرض علً المجلس و المرار:   حٌط المجلس علما

 
 

بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة مدٌرا لمركز أحمد دمحم نجٌب المدرس  / تجدٌد تكلٌف الدكتور -19
 2221/2222م وحتى نهاٌة العام الجامعً 1/11/2221بالجامعة اعتباراً من إعداد المادة 

 أو لحٌن صدور لرار آخر.
 

ً ا المرار:  مع تمانٌنا بالتوفٌك حٌط المجلس علما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

============================================================= 
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 أحمد أنور السٌد أ.د/شادي هشام جمال الدٌن                                                            م.د/        

 
 


