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 محضر
 قســـــــمس ــــــــمجم

 نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب
 

 م7/6/2222 بتاريخ (88الجمسة رقم )
 

 

 

 

 
 أمين السر
 

 ﴾ أحمد محمد عمى شحاتة/ دم.أ. ﴿
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 ةـــــــــد الكميـــــاألستاذ الدكتور/ عميالسيد 
 

 ،،،، وبعد تحية طيبة
 
 

 الجماعيت نظرياث وجطبيقاث الرياضاث برجاء التكرم باملىافقت على إعتماد مجلس قسم     

 مم فى جما 2222/  6/  7بتاريخ  الثالثاء( املنعقذ يىم 88جلست رقم )ورياضاث املضرب 

مجلس  ورلك للعرض على الرياضيت جامعت بنها. القسم فى كليت التربيت بمقر  ظ82الساعت 

 الكليت.

 وتفضموا بقبول وافر التحية واإلحترام ،،،،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 رئيس القسم                                                                      
 

 ﴾ السيدأحمد أنور  /دأ. ﴿                                                           
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 م برئاست2222/ 7/6املىافق  الثالثاءيىم  بقاعت مجلس القسم ظ82فى جمام الساعت  إجتمع مجلس القسم     

 وهم:املىقرين  حضىر أعضاء املجلس القسم وفى رئيس أحمذ أنىر السيذالسيذ أ.د / 
 

 التوقيع التوصيف ـــــمـــــــاإلسـ م
 عدو حضىز َظسٌبد ورطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ وزٌبضبد انًضسةأسزبذ انكسح انطبئسح ثقسى  أ.د/ يحًد يحًد زفعذ 1

 حضىز َظسٌبد ورطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ وزٌبضبد انًضسةكسح انقدو ثقسى اسزبذ  أ.د/ٌبسس يحفىظ انجىهسي 2

 حضىز وكٍم انكهٍخ نشئىٌ انزعهٍى وانطالةأسزبذ انكسح انطبئسح و انًغبوزي يسواٌد/ أحًد .أ 3

 حضىز قسى َظسٌبد ورطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ وزٌبضبد انًضسةث كسح انٍداسزبذ  د/ أحًد يحًد انسٍد انقظأ. 4

 حضىز انجًبعٍخ وزٌبضبد انًضسةقسى َظسٌبد ورطجٍقبد انسٌبضبد ثاسزبذ يسبعد  عًبد اندٌٍ عجدانسسىلأ.و.د/  5

 حضىز قسى َظسٌبد ورطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ وزٌبضبد انًضسةثاسزبذ يسبعد  فسجعهً أ.و.د/ يحًد جًبل  6

 حضىز قسى َظسٌبد ورطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ وزٌبضبد انًضسةثاسزبذ يسبعد  أ.و.د/ يحًد يحًىد يصهحً 7

 يعزرز اسزبذ يسبعد قسى َظسٌبد ورطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ وزٌبضبد انًضسة انقبدزو.د/ اسالو خهٍم عجد أ. 8

 حضىز قسى َظسٌبد ورطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ وزٌبضبد انًضسةثاسزبذ يسبعد  يحًد عجد انشبفًو.د/ أ. 9

 حضىز وزٌبضبد انًضسة قسى َظسٌبد ورطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخثاسزبذ يسبعد  أحًد يحًد عهً شحبرهو.د/ أ. 11

 حضىز قسى َظسٌبد ورطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ وزٌبضبد انًضسةثاسزبذ يسبعد  يحًد يٍُس عطٍخو.د/ أ. 11

 حضىزعدو  قسى َظسٌبد ورطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ وزٌبضبد انًضسةثاسزبذ يسبعد  يحًىد يحًد أثى انعطبو.د/ أ. 12

 حضىز قسى َظسٌبد ورطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ وزٌبضبد انًضسةثاسزبذ يسبعد  انًقصىديصطفً عجد هللا عجد و.د/ أ. 13

 حضىز قسى َظسٌبد ورطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ وزٌبضبد انًضسةثاسزبذ يسبعد  يصطفً طه يحًىدو.د/ أ. 14

 حضىز انجًبعٍخ وزٌبضبد انًضسةقسى َظسٌبد ورطجٍقبد انسٌبضبد ثاسزبذ يسبعد  أ.و.د/ يحًد عجد هللا عجد انًسضً 15

 حضىز قسى َظسٌبد ورطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ وزٌبضبد انًضسةأسزبذ يسبعد ث أ.و.د/يحًد سعٍد يصهحً 16

 حضىز قسى َظسٌبد ورطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ وزٌبضبد انًضسةأسزبذ يسبعد ث أ.و.د/يحًد زيضبٌ نطفً 17

 حضىز قسى َظسٌبد ورطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ وزٌبضبد انًضسةيسبعد ثأسزبذ  عًسو سٍد فهًًأ.و.د/ 18

 حضىز قسى َظسٌبد ورطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ وزٌبضبد انًضسةثيدزس  يجدي يحًىد يصهحًو.د/  19

 يعزرز قسى َظسٌبد ورطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ وزٌبضبد انًضسةثيدزس  و.د/شبدي هشبو جًبل اندٌٍ 21

 حضىز قسى َظسٌبد ورطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ وزٌبضبد انًضسةثيدزس  و.د/أحًد يحًد َجٍت 21

 حضىز قسى َظسٌبد ورطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ وزٌبضبد انًضسةثيدزس  و.د/ أحًد عجد انًعٍٍ عجبس 22

 حضىز انجًبعٍخ وزٌبضبد انًضسةقسى َظسٌبد ورطجٍقبد انسٌبضبد ثيدزس  و.د/عجد هللا سٍد عجد انسحٍى سىسه 23

 

 

القسم الجلست ورحــب سيادجه بالسادة ألاعضاء  رئيس أحمذ أنىر السيذ وقــذ افتتـح الســــيـذ أ.د /

 -مايلى: ثم شرع املجلس فى مناقشت 
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 الموضوعات العامة  أواًل:
 التصديق على قرارات الجلسة السابقة 

 انقساز : انًىافقخ

 
 باإلضافة الى 

  

يتقدم أ.د/ أحمد أنور رئيس القسم والسادة أعضاء مجلس القسم والسادة أعضاء القسم بالدعاء  -1

 لطفلى د/ شادى هشام بالشفاء العاجل.

 

  .انعسض يع اطٍت انزًٍُبد ثبنشفبء انعبجم رى انقساز:

 

 نظرا للظروف التي يمر بها. بدال من د/ شادى هشامتعيين امين لمجلس القسم  -2

 

 . أحًد يحًد عهى شحبرخرعٍٍٍ أ.و.د/  انقساز:

 

 

أ.م.د/ ،  أ.م.د/ محمد محمود مصلحيمن  م2222السابق تقديمه بمجلس شهر مايو  النظر في الطلب -3

بإعطاء محاضرات صقل لمدربي كرة القدم بالنقابة بشأن قيام سيادتهم  مصطفي عبد هللا عبد المقصود

العامة للمهن الرياضية وبعض الهيئات المختصة بإعداد وتأهيل المدربين، وذلك في إطار تفعيل دور 

عضو هيئة التدريس في خدمة المجتمع والبيئة وبما اليتعارض مع العمل الجامعي والجدول الدراسي 

وب افادة القسم بمكان وميعاد المحاضرة وعنوانها باالضافة الى وخارج أوقات العمل الرسمية، والمطل

االستفادة من ذلك بتكرار القاء هذه المحاضرات العضاء هيئة التدريس والطالب بالكلية من خالل ورشة 

عمل او ندوة تقام من خالل القسم وذلك في إطار تفعيل دور عضو هيئة التدريس في خدمة المجتمع 

 والبيئة . 
 

 . رًبٍَُب ثبنزىفٍق يع انًىافقخ : ازانقس 

 
 

 

 ثانيًا: شئون التعميم والطالب
 

 التوجد موضوعات 
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   الدراسات العميا والبحوث ثالثًا:
 _____________ المنح_______________ 

نظريات وتطبيقات الرياضات المسجل بقسم/ أحمد سمير عبد الشكور /  الباحثالنظر في منح  -1
تأثير نماذج مقترحة وموضوع البحث "  الماجستيرالمقيد بمرحلة  ورياضات المضربالجماعية 

 ".لإلعداد المهارى على تعلم بعض المهارات األساسية لبراعم اكاديميات كرة القدم
 

 :  انًىافقخانقساز

 
نظريات وتطبيقات الرياضات المسجل بقسم/ محمود محمد السيد شبل /  الباحثالنظر في منح  -2

فاعلية أستخدام المباريات وموضوع البحث "  الماجستيرالمقيد بمرحلة  الجماعية ورياضات المضرب
 ".التعليمية على تعلم بعض المهارات األساسية والتحصيل المعرفى في كرة اليد  

 
 انًىافقخ  انقساز:

 
وتطبيقات الرياضات نظريات المسجل بقسم/ أحمد عادل عبد الحميد محمود /  الباحثالنظر في منح  -3

تصميم مجلة الكترونية وموضوع البحث "  الماجستيرالمقيد بمرحلة  الجماعية ورياضات المضرب
تعليمية على األجهزة اللوحية وتأثيرها على الثقافة الصحية وتعلم بعض المهارات الهجومية في كرة 

 ".اليد  
 

 :   انًىافقخانقساز

 
نظريات وتطبيقات المسجل بقسم/  السيد محمد عبد الحميد محمد السيد/  الباحثالنظر في منح  -4

تاثير تطوير بعض وموضوع البحث "  الدكتوراهالمقيد بمرحلة  الرياضات الجماعية ورياضات المضرب
 ".األداءات الخداعية على فاعلية مستوى األداءات الهجومية والدفاعية لناشئى كرة السلة  

 
 : انًىافقخانقساز

 
نظريات وتطبيقات الرياضات المسجل بقسم/  يدحماد محمد الس  محمد/  الباحثالنظر في منح  -5

برنامج حاسوبى  تاثيروموضوع البحث "  ماجستيرالالمقيد بمرحلة  الجماعية ورياضات المضرب
 ".  باألسلوب التفاعلى على مستوى بعض المهارات األساسية لمبتدئى كرة القدم

 

 : انًىافقخانقساز

 

 

  التسجيلمد فترة  

 التوجد موضوعات 
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  التشكيــــــالت
 

المسجل للحصول  محمد فؤاد محمد شحاتة/  تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث فيالنظر  -1

 بعنوان: نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربعلى درجة الماجستير بقسم 

  لالعبى كرة القدم()تأثير التدريب المتباين على بعض مراكز اللعب 

 نجُخ انًُبقشخ وانحكى:

 
 : الموافقةالقرار

 

  تسجيل موضوع 

 التوجد موضوعات 

 
 

  تعديل موضوع

أية فتوح بدران عبد الطلب المقدم من لجنة االشراف بتعديل عنوان رسالة الباحثة/  فيالنظر  -1

 QR)برنامج تعليمى صحى نفسى باستخدام  بعنوان:المسجلة لدرجة الدكتوراه  الرحمن

CODE  على تعلم بعض المهارات األساسية والسلوك الصحى والنفسى في كرة اليد)  ،

  QR CODEباستخدام  : )برنامج تعليمى صحى ليصبح العنوان الجديد بعد التعديل كاالتى

علما بان التعديل غير  (في كرة اليداألساسية والسلوك الصحى  على تعلم بعض المهارات

 جوهرى.

 : الموافقةالقرار

 

 شئون هيئة التدريس رابعًا:
 

( بشأن مشاركته بلجنة التحليل الفني أحمد محمد السيد القط/ )من الدكتورالنظر في الطلب المقدم  -1
م 99/7/2222م حتى 9/7/2222ببطولة كأس أفريقيا لكرة اليد في الفترة من  اإلحصائى

 والمقامة بجمهورية مصر العربية .
 

 : انًىافقخ يع رًٍُبرُب ثبنزىفٍقانقساز

 مالحظات جهة العمل االسم

 أ.د/ أحمد امين أحمد الشافعى
أستاذ التدريب الرياضى بقسم المناهج وطرق التدريس وعلوم 

 الحركة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة السادات
 ورئيسا  مناقشا

 أ.م.د/ احمد محمد حامد حيدر
بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بكلية التربية أستاذ مساعد 

 مشرفا   جامعة بنها-الرياضية

 أ.م.د/ محمد محمود مصلحى
نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية مساعد بقسم استاذ 

 مناقشا بنها جامعة-بكلية التربية الرياضية ورياضات المضرب 

 أ.م.د/ محمد سعيد مصلحى
نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية مساعد بقسم استاذ 

 بنها جامعة-بكلية التربية الرياضية ورياضات المضرب 
 مشرفا  



 (7) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    انسٌبضبد انجًبعٍخ يجهس قسى يحضس   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 و7/6/2222  ثزبزٌخ( 81انجهسخ زقى )َظسٌبد ورطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ وزٌبضبد انًضسة / يحضس يجهس قسى

  

  

 العالقات الثقافية والعممية ًا:خامس
ية وجيا الحديثة في الرياضات الجماع)توظيف التكنولالدعوة الى عقد مؤتمر القسم األول   -1

السادة تحت رعاية أ.د/ رئيس الجامعة وم ، 2222خالل شهر سبتمبر ورياضات المضرب( 
 ويتشكل الهيكل التنظيمى للمؤتمر من :وعميد الكلية ،  رئيس الجامعة نواب

 

 رئيس المؤتمرالسيد                 أ.د/ أحمد أنور -1
 مقرر المؤتمرمحمد السيد القط         أ.د/ أحمد  -2
 أمانة سر المؤتمر           أ.د/ تامر حسين الشتيحى -3
 أمانة سر المؤتمر أ.م.د/ عماد الدين عبد الرسول     -4
 أمانة سر المؤتمر أ.م.د/ اسالم خليل عبد القادر       -5
 أمانة سر المؤتمر        أ.م.د/ محمد محمود مصلحى -6
 أمانة سر المؤتمر أ.م.د/ مصطفى طه محمود         -7

 ثبنزىفٍق: انًىافقخ يع رًٍُبرُب انقساز
   

 الجودة ًا:سادس
اعتماد ورش العمل والندوات والتى تستهدف أعضاء هيئة التدريس بقسم نظريات وتطبيقات   -8

 م .2222/2222الرياضات الجماعية ورياضات المضرب  لمعام الجامعى 
بقسم نظريات وتطبيقات  طالب مرحمة البكالوريوساعتماد ورش العمل والندوات والتى تستهدف  -2

 م .2222/2222الرياضات الجماعية ورياضات المضرب  لمعام الجامعى 
بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  ألية لتوزيع االشراف والمناقشات العمميةاعتماد  -2

 م .2222/2222ورياضات المضرب  لمعام الجامعى 
ات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب  لمعام بقسم نظريات وتطبيق والتميز ألية الثواباعتماد  -4

 م .2222/2222الجامعى 
التاكيد عمى تحديث البيانات الشخصية لمسادة أعضاء القسم عمى الصفحة الرسمية بموقع  -5

 الجامعة بالتعاون مع وحدة تكنولوجيا المعمومات بالكمية.
راسى االول والثانى لمعام التاكيد عمى االنتهاء من توصيف وتقرير مقررات القسم لمفصل الد -6

 .م2222/ 2228الجامعى 
نتهى                     الثانية.فى تمام الساعة  من أعماله المجمس وا 

 رئيس القسم                                  السر أمين               
 

 ﴾أحمد أنور السيدأ.د/ ﴿                                    ﴾  أحمد محمد عمى شحاتة /دم.أ. ﴿     


