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                           أمين السر                                  

 
                                  ﴾ شادي هشام جمال الدين/ دم. ﴿  
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 ةـــــــــد الكليـــــالسيد األستاذ الدكتور/ عمي
 

 ،،،، وبعد تحية طيبة
 
 

نظريات وتطبيقات الرياضات  برجاء التكرم بالموافقة على إعتماد مجلس قسم     

م فى  2222/  3/ 4بتاريخ الثالثاء ( المنعقد يوم 31رقم )جلسة ورياضات المضرب 

 لىوذلك للعرض ع الرياضية جامعة بنها. القسم فى كلية التربية بمقر 32الساعة  متما

 مجلس الكلية.

 وتفضلوا بقبول وافر التحية واإلحترام ،،،،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 رئيس القسم                                                                      
 

 ﴾ السيدأحمد أنور  /دأ. ﴿                                                              
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م 2222/ 4/3الموافق  الثالثاءيوم  بقاعة مجلس القسم 32فى تمام الساعة  إجتمع مجلس القسم     

 وهم:الموقرين  حضور أعضاء المجلس القسم وفى رئيس- أحمد أنور السيدالسيد أ.د /  برئاسة
 

 التوقيع التوصيف ـــــماإلســــــــــــــ م
 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  الجوهري أ.د/ياسر محفوظ 2

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

 حضور ورياضات المضربقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية باستاذ مساعد  أ.م.د/ أحمد محمد السيد القط 4

 حضور قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربباستاذ مساعد  فرجعلي أ.م.د/ محمد جمال  5

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

 حضور مساعد قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرباستاذ  م.د/ اسالم خليل عبد القادرأ. 7

 حضور قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربباستاذ مساعد  محمد عبد الشافيم.د/ أ. 8

 حضور قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربباستاذ مساعد  أحمد محمد علي شحاتهم.د/ أ. 9

 اعتذار قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربباستاذ مساعد  محمد منير عطيةم.د/ أ. 11

 حضور قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربباستاذ مساعد  محمود محمد أبو العطام.د/ أ. 11

 حضور قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربباستاذ مساعد  مصطفي عبد هللا عبد المقصودم.د/ أ. 12

 حضور قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربباستاذ مساعد  مصطفي طه محمودم.د/ أ. 13

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

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

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

 حضور وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب قسم نظرياتبمدرس  مجدي محمود مصلحيم.د/  17

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

 اعتذار قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرببمدرس  م.د/أحمد محمد نجيب 19

 حضور قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرببمدرس  عباسم.د/ أحمد عبد المعين  21

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

 

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

 -مايلى: األعضاء ثم شرع المجلس فى مناقشة 

 
 
 

                           أمين السر          
 

                              ﴾ شادي هشام جمال الدين/ دم. ﴿
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 الموضوعات العامة : أواًل: 
  المصادقة على قرارات الجلسة السابقة. -3

 الموافقة القرار:
 
 شئون التعليم والطالب ثانيًا:

، منة هللا محمد محمد رفعتالنظر في الطلب المقدم من شعبة الكرة الطائرة بشأن تجديد انتداب السادة ) -1

( للتدريس لمقرر الكرة الطائرة للفرقة الثانية للفصل الدراسي الثاني من العام نورا سعد أحمد غنيم

 م.0202/0200الجامعي 

 الموافقة القرار:
 

مقرر ( للتدريس لبراهيماهدير فرج انتداب )تجديد النظر في الطلب المقدم من شعبة كرة القدم بشأن  -2

 م.0202/0200من العام الجامعي  لثانيللفصل الدراسي الثانية كرة القدم للفرقة ا

 الموافقة القرار:
 

شيرين ) ( وانتدابمحجوبد/سعاد حسن ) انتدابتجديد  اليد بشأنالنظر في الطلب المقدم من شعبة كرة  -3

من العام الجامعي  الثانيالدراسي  للفصل ألوليالمقرر كرة اليد للفرقة  ( للتدريسشوقي أحمد

 م.0202/0200

 الموافقة القرار:
 
 (حنان سمير حامد، أسماء أسامة السيد) انتداببشأن  السلةالنظر في الطلب المقدم من شعبة كرة  -4

 م.0202/0200للفرقة األولي للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  لسلةلمقرر كرة اللتدريس 

 الموافقة القرار:
 
 (تسنيم جمال عبد الوهاب ،أحمد محي فتحي) انتداببشأن  المضربالنظر في الطلب المقدم من شعبة  -5

            ،كمال الشاذليمحمد ) انتدابو، بنات - الثانية بنين للفرقة رياضات المضربللتدريس لمقرر 

ي من للفصل الدراسي الثانبنات  - األولي بنين للفرقة الهوكيللتدريس لمقرر  (هند عبدالبديع أحمد

 م.0202/0200العام الجامعي 

 الموافقة القرار:
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 الدراسات العليا والبحوث ثالثًا: 
 _____________ مد فترة التسجيل_______________ 

المقيد ي التدريب الرياض بقسم سمير عبد الشكور / أحمدللباحث لعام ونصفمد فترة التسجيل فى  النظر -3
تأثير استخدام نماذج ) وموضوع البحث %59حيث النسبة النهائية من اإلنجاز  الماجستير بمرحلة

 (مقترحة لإلعداد المهارى علي تعلم بعض المهارات األساسية لبراعم اكاديميات كرة القدم

 

 اإلشراف: لجنة

 مالحظات جهة العمل اإلســـــــــــــــــــم م

 أ.م.د/ محمد جمال علي فرج 3
أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات 

التربية الرياضية  المضرب بكليةالجماعية ورياضات 
 جامعة بنها

 مشرفا

 أ.م.د/ أحمد محمد علي شحاته 2
أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات 

التربية الرياضية  المضرب بكليةالجماعية ورياضات 
 جامعة بنها

 مشرفا

 / شادي هشام جمال الدينم.د 1
بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  مدرس

 التربية الرياضية جامعة بنها المضرب بكليةورياضات 
 مشرفا

    
 الموافقة :القرار

 
 مرحلةالمقيد بالتدريب الرياضي  بقسم السيد نمحمد عماد الديللباحث/  مد فترة التسجيلفى  النظر -2

نسب مساهمة القدرات التوافقية ) وموضوع البحث %59حيث النسبة النهائية من اإلنجاز  الماجستير
 (لناشئي كرة القدم في بعض المهارات االساسية

 

 لجنة اإلشراف:

 مالحظات جهة العمل اإلســـــــــــــــــــم م

 أ.د/ محمد محمد رفعت 3
نظريات وتطبيقات الرياضات أستاذ الكرة الطائرة بقسم 

التربية الرياضية  بكلية الجماعية ورياضات المضرب
 جامعة بنها

 مشرفا

 أ.م.د/ محمد محمود مصلحي 2
أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات 

التربية الرياضية  المضرب بكليةالجماعية ورياضات 
 جامعة بنها

 مشرفا

 أ.م.د/ محمد سعيد مصلحي 1
أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات 

التربية الرياضية  المضرب بكليةالجماعية ورياضات 
 جامعة بنها

 مشرفا

   
 الموافقة :القرار 
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 _____________ التــــــالتشكي_______________ 

 رياضيبقسم التدريب ال رأحمد سمير عبد الشكو/  تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث فيالنظر  -1
استخدام نماذج مقترحة لإلعداد المهارى علي تأثير  :الماجستير وموضوع البحثبمرحلة المقيد 

  (األساسية لبراعم اكاديميات كرة القدمتعلم بعض المهارات 
 

 :لجنة المناقشة والحكم

 

 الموافقة القرار:
 

 

 لرياضيبقسم التدريب امصطفي سيد محمد سيد /  تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث فيالنظر  -2

هرمية باستخدام تدريبات الساكيو لتحسين مهارة منظومة  الماجستير وموضوعه:المقيد بمرحلة 

  الضرب الساحق لالعبي الكرة الطائرة(

 

 :لجنة المناقشة والحكم

 
 الموافقة القرار:

 
 
 
 
 
 

 مالحظات جهة العمل االسم

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

 التربية الرياضية جامعة بنها المضرب بكليةورياضات 
 ورئيسا   مشرفا

 أ.م.د/أحمد ساهر حسنين
 التربية بكلية وقائم بعمل رئيس قسم األلعابأستاذ مساعد 

 المنوفيةالرياضية جامعة 
 ناقشا  م

 أ.م.د/أحمد محمد علي شحاته
أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية 

 التربية الرياضية جامعة بنها المضرب بكليةورياضات 
 مشرفا

 أ.م.د/ محمد سعيد مصلحي
أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية 

 التربية الرياضية جامعة بنها المضرب بكليةورياضات 
 مناقشا

 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

 رأ.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 

 الساداتالتربية الرياضية جامعة  المضرب بكليةورياضات 
 مناقشا

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

 التربية الرياضية جامعة بنها المضرب بكليةورياضات 
 مشرفا
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 ياضيبقسم التدريب الر السيد نمحمد عماد الدي/  تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث فيالنظر  -3

نسب مساهمة القدرات التوافقية في بعض المهارات  الماجستير وموضوعه:المقيد بمرحلة 

  كرة القدم(االساسية لناشئي 

 :لجنة المناقشة والحكم

 
 الموافقة القرار:

 

 شئون هيئة التدريس رابعًا:
 

ة بشأن انتداب سيادته للتدريس بكلي اسالم خليل عبد القادر(/ )من الدكتورالنظر في الطلب المقدم  -1
لتدريس مقرر الفرقة الثالثة )الكرة الطائرة(  منوفيةبال مدينة الساداتجامعة  –التربية الرياضية 

 .0202/0200للعام الجامعي البنات  –شعبة البنين 
 الموافقة مع تمنياتنا بالتوفيقالقرار: 

 

ية بشأن انتداب سيادته للتدريس بكلية الترب محمد منير عطية(/ )من الدكتورالنظر في الطلب المقدم  -2
بة )الكرة الطائرة( شع الرابعةجامعة مدينة السادات بالمنوفية لتدريس مقرر الفرقة  –الرياضية 

 .0202/0200البنات للعام الجامعي  –البنين 

 القرار: الموافقة مع تمنياتنا بالتوفيق

 

اليد  أستاذ كرةسيادته  تعيينبشأن  (أحمد محمد السيد القط/ )من الدكتورالنظر في الطلب المقدم  -3
الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بكلية التربية الرياضية جامعة نظريات وتطبيقات بقسم 

 ينواألساتذة المساعداألساتذة لترقية التقرير الجماعي من اللجنة العلمية  علىبنها بعد حصوله 
 والذي يوصي بترقيه سيادته إلي أستاذ كرة اليد بذات القسم والكلية والجامعة.

 القرار: الموافقة مع تمنياتنا بالتوفيق
 

ت وتطبيقات بقسييييييم نظريا المدرس (فهميعمرو سيييييييد ) النظر في الطلب المقدم من السيييييييد الدكتور/ -4

الرياضييات الجماعية ورياضييات المضييرب بشييأن تقديم سيييادته للجنة العلمية لترقية اسسيياتذ  واسسيياتذ  

بقسييييم نظريات وتطبيقات الرياضييييات الجماعية ورياضييييات  مسيييياعدالمسيييياعدين لشيييي ل وظيفة أسييييتاذ 

 المضرب.

 القرار: الموافقة مع تمنياتنا بالتوفيق

 مالحظات جهة العمل االسم

 أ.د/ محمد محمد رفعت
 أستاذ الكرة الطائرة ووكيل الكلية للدراسات العليا سابقا

 التربية الرياضية جامعة بنها بكلية
 مشرفا ورئيسا

 أ.د/شريف عبده ابراهيم
ية الترب بكلية كرة القدم بقسم الرياضات الجماعيةأستاذ 

 قناة السويسالرياضية 
 مناقشا

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

 التربية الرياضية جامعة بنها المضرب بكليةورياضات 
 مشرفا

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

 التربية الرياضية جامعة بنها المضرب بكليةورياضات 
 مناقشا

 أ.م.د/ محمد سعيد مصلحي
أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية 

 التربية الرياضية جامعة بنها المضرب بكليةورياضات 
 مشرفا



 (8) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الرياضات الجماعية مجلس قسم محضر   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 3/2222/  4   بتاريخ( 31الجلسة رقم )نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب / محضر مجلس قسم

  

  

بقسييييييم نظريات وتطبيقات  المدرس محمد نجيب(محمود ) السيييييييد الدكتور/النظر في الطلب المقدم من  -5

الرياضييات الجماعية ورياضييات المضييرب بشييأن تقديم سيييادته للجنة العلمية لترقية اسسيياتذ  واسسيياتذ  

المسيييياعدين لشيييي ل وظيفة أسييييتاذ مسيييياعد بقسييييم نظريات وتطبيقات الرياضييييات الجماعية ورياضييييات 

 المضرب.

 مع تمنياتنا بالتوفيق القرار: الموافقة
 

 كممتحن خارجيتدريب الرياضييات الجماعية قسييم من  (أحمد أنور السيييد) لسيييد الدكتور/توجيه دعوة ل -6

 –لمقرر نظريات وتطبيقات تدريب رياضيية التصصييل )الفرقة الرابعة( بكلية التربية الرياضييية بالهرم 

 .جامعة حلوان

  مع تمنياتنا بالتوفيق احيط المجلس علما  القرار: 
 

  الثانية.فى تمام الساعة  من أعماله المجلس نتهىإو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رئيس القسم                                  السر أمين        
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