
1 

م 2021/ 2\2بتاريخ  (4ت الجماعية ورياضات المضرب رقم )الرياضامجلس قسم نظريات وتطبيقات محضر   

_____________________________________________________________________ 

 أ.م.د/ أحمد محمد السيد القط     مجلسأمين سر ال
 

 ( 4رياضات الجماعية ورياضات المضرب رقم )محضر مجلس قسم نظريات وتطبيقات ال

 م  2/2021/  2والمنعقد بتاريخ 

يوم   القسم  مجلس  ابم    م2/2021  /2  الموافق    الثالثاء  اجتمع  الساعة  لقسم  مقر  تمام  عشر  في  ظهرا  الثانية 

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

  -هم : الجماعية ورياضات المضرب وبحضور أعضاء المجلس الموقرين 

 التوقيع  الـــــوظيـــفـــــــــة  االســـــــــــــــم  م

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

 الجماعية ورياضات المضرب
 عدم حضور 

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

 ورياضات المضرب
 حضور 

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

 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 

9 
أحمد محمد علي  م.د/ أ.

 شحاته
قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية باستاذ مساعد 

 ورياضات المضرب
 حضور 

 محمد منير عطيه  م.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 

 م.د/محمد سعيد مصيلحي 12
قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية بمدرس 

 ورياضات المضرب
 حضور 

 عمرو سيد فهمي م.د/  13
قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية بمدرس 

 ورياضات المضرب
 حضور 

 م.د/محمود نجيب 14
قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية بمدرس 

 ورياضات المضرب
 حضور 

 م.د/أكرم عبد المرضي خليفة 15
قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية بمدرس 

 ورياضات المضرب
 حضور 

 عثمان  م.د/ أحمد عادل 16
قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية بمدرس 

 ورياضات المضرب
 عدم حضور 

 رئيس مجلس القسم               

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

 
المدرس بقسم االلعاب    أمينة عبد الهادي عبد الرحمنالنظر في الطلب المقدم من الدكتور/   -2

الرياضية والعاب المضرب بكلية التربية الرياضية جامعة العريش )تخصص كرة طائرة(  
 والتي تلتمس فيه نقلها الي كلية التربية الرياضية جامعة بنها . 

 القرار : عدم موافقة مجلس القسم  
 
 

  مصطفي عبد هللا عبد المقصود النظر في الطلب المقدم من السيد االستاذ المساعد دكتور /   -3
ورياضات   الجماعية  الرياضات  وتطبيقات  نظريات  قسم  مجلس  تشكيل  الي  ضمه  بشأن 

 المضرب 
 القرار : موافقة مجلس القسم مع أال يتعارض ذلك مع اللوائح والقوانين . 

 
 

بشأن ضمه   مصطفي طه محمودلسيد االستاذ المساعد دكتور / النظر في الطلب المقدم من ا -4
 الي تشكيل مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب . 

 القرار : موافقة مجلس القسم مع أال يتعارض ذلك مع اللوائح والقوانين . 
 
 
/    رالنظ -5 الدكتور  السيد  من  المقدم  الطلب  المرفي  عبد  عبد هللا  بقسم    ضي محمد  المدرس 

نظريات 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 الدائمة لترقية األساتذه واالساتذه المساعدون . 
 مجلس القسم    القرار : موافقة 

 
 

لمدة    محمد كمال طه الشاذليالنظر في تقرير لجنة االشراف بشأن مد فترة التسجيل للباحث /   -6
 %   70عام حيث كانت النسبة النهائية لالنجاز طبقا للتقرير  

 القرار : الموافقة 
 
 

لمدة   أحمد رضا احمد طلبةالنظر في تقرير لجنة االشراف بشأن مد فترة التسجيل للباحث /  -7

 %   75عام حيث كانت النسبة النهائية لالنجاز طبقا للتقرير  
 القرار : الموافقة 
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المسجل بدرجة      بهاء فكري محمد منصور لنظر في تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث /   ا -8
 وان  بعن الدكتوراه

 " تأثير تنمية القدرات التوافقية في ضوء نسب مساهمتها علي مستوي بعض القدرات البدنية  

 والمهارية لناشئ كرة القدم " 

 لجنة المناقشة والحكم 

 مالحظات  الوظيفة وجهة العمل  االسم 

بكلية   أ.د/ عجمي محمد عجمي  سابقا  الجماعية  الرياضات  قسم  ورئيس  القدم  كرة  استاذ 

 التربية الرياضية للبنين جامعة الزقازيق  

 ورئيسا   مناقشا 

بكلية   ووكيل الكلية للدراسات العليا سابقا  الكرة الطائرةأستاذ  أ.د/ محمد محمد رفعت 

 التربية الرياضية جامعة بنها
 مشرفا 

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

 ورياضات المضرب بكلية التربية الرياضية جامعة بنها

 مشرفا 

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

 ورياضات المضرب بكلية التربية الرياضية جامعة بنها

 مناقشا 

 

 القرار :   الموافقة
 

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

 رئيس القسم                                      أمين سر المجلس                             

 

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


