
1 

م2/6/2221 ٌخبتار (7ت الجماعٌة ورٌاضات المضرب رقم )مجلس قسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضامحضر   

_____________________________________________________________________ 

 (7رٌاضات الجماعٌة ورٌاضات المضرب رقم )محضر مجلس قسم نظرٌات وتطبٌقات ال

 م  6/2222/  2والمنعقد بتارٌخ 

ظهرا  الواحدةفً تمام الساعة  مجلس الكلٌةمقر ب م6/2222/ 2 الموافق االربعاء اجتمع مجلس القسم ٌوم  

رٌاضات الجماعٌة رئٌس قسم نظرٌات وتطبٌقات الو برٌاضات المضر أستاذأحمد أنور السٌد أ.د / ة ــــــــــــبرئاس

  -هم : ورٌاضات المضرب وبحضور أعضاء المجلس الموقرٌن 

 التوقٌع الـــــوظٌـــفـــــــــة االســـــــــــــــم م

  أ.د/محمد محمد رفعت 2
نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات قسم بأستاذ الكرة الطائرة 

 الجماعٌة ورٌاضات المضرب
 حضور

 أ.د/ٌاسر محفوظ الجوهري 2
نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة بقسم  كرة القدماستاذ 

 ورٌاضات المضرب
 حضور

 حضور وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالبأستاذ الكرة الطائرة و د/ أحمد المغاوري مروان.أ 3

 أ.م.د/ أحمد محمد السٌد القط 4
ٌاضات الجماعٌة قسم نظرٌات وتطبٌقات الرباستاذ مساعد 

 ورٌاضات المضرب
 حضور

 فرجعلً أ.م.د/ محمد جمال  5
قسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة باستاذ مساعد 

 ورٌاضات المضرب
 حضور وعدم

 التوقٌع

 أ.م.د/ محمد محمود مصلحً 6
قسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة باستاذ مساعد 

 ورٌاضات المضرب
 حضور

 سالم خلٌل عبد القادرم.د/ اأ. 7
استاذ مساعد قسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة 

 ورٌاضات المضرب
 عدم حضور

 محمد عبد الشافًم.د/ أ. 8
قسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة باستاذ مساعد 

 ورٌاضات المضرب
 حضور

 أحمد محمد علً شحاتهم.د/ أ. 9
لرٌاضات الجماعٌة قسم نظرٌات وتطبٌقات اباستاذ مساعد 

 ورٌاضات المضرب
 حضور

 محمد منٌر عطٌهم.د/ أ. 22
قسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة باستاذ مساعد 

 ورٌاضات المضرب
 حضور

 محمود محمد أبو العطام.د/ أ. 22
قسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة باستاذ مساعد 

 ورٌاضات المضرب
 عدم حضور

22 
قسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة باستاذ مساعد  ً عبد هللا عبد المقصودمصطفم.د/ أ.

 ورٌاضات المضرب
 حضور

23 
قسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة باستاذ مساعد  مصطفً طه محمودم.د/ أ.

 ورٌاضات المضرب
 حضور

24 
قات الرٌاضات الجماعٌة قسم نظرٌات وتطبٌباستاذ مساعد  أ.م.د/ محمد عبد هللا عبد المرضً

 ورٌاضات المضرب
 حضور

 محمد سعٌد مصٌلحً م.د/أ. 25
قسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة ب أستاذ مساعد

 ورٌاضات المضرب
 حضور

 عمرو سٌد فهمًم.د/  26
قسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة بمدرس 

 ورٌاضات المضرب
 حضور

 م.د/محمود نجٌب 27
نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة  قسمبمدرس 

 ورٌاضات المضرب
 عدم حضور

 م.د/أكرم عبد المرضً خلٌفة 28
قسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة بمدرس 

 ورٌاضات المضرب
 حضور

 عثمان  م.د/ أحمد عادل 29
قسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة بمدرس 

 ورٌاضات المضرب
 حضور

 رئٌس مجلس القسم               

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

  أحمد أنور السٌدأ.د /                                                                                  



2 

م2/6/2221 ٌخبتار (7ت الجماعٌة ورٌاضات المضرب رقم )مجلس قسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضامحضر   

_____________________________________________________________________ 

 التصدٌق علً قرارات الجلسة السابقة: -2
 القرار : الموافقة

 

أستاذ رٌاضات المضرب ورئٌس قسم نظرٌات  أحمد أنور السٌد/ قام االستاذ الدكتور  -2
الشكر ألعضاء المجلس بتقدٌم وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات المضرب 

طوال الفصل الدراسً الثانً تجاه العملٌة التعلٌمٌة  من جهد علً ما قدموهوأعضاء القسم 
 م وبدء االمتحانات .2222/2221العام الجامعً  من

 تم العرضار : القر
 

أستاذ رٌاضات المضرب ورئٌس قسم نظرٌات  أحمد أنور السٌدقام االستاذ الدكتور /  -3
بالنٌابة عن نفسً واالساتذه باالعتذار  وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات المضرب

 م .2221بعدم انعقاد مجلس القسم لشهر ماٌو الموقرٌن بالقسم 

 قبول االعتذارالقرار : 
 

أستاذ رٌاضات المضرب ورئٌس قسم نظرٌات  أحمد أنور السٌدالستاذ الدكتور / ا أوصً -4
بالتأكٌد علً االلتزام بالمبادئ والقٌم  وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات المضرب

الجامعٌة وما تتطلبه مهنة عضو هٌئة التدرٌس من حٌث المظهر وأسلوب التعامل مع 
 ذي به أمام الطالب .الطالب وذلك كونه قدوه ونموذج ٌحت

 
 توصٌة اعضاء المجلس بالتأكٌد علً ذلكالقرار : 

 
أستاذ رٌاضات المضرب ورئٌس قسم نظرٌات  أحمد أنور السٌداالستاذ الدكتور /  أوصً -5

بالتأكٌد علً ضرورة تواجد أعضاء  وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات المضرب
ٌه للفصل الدراسً الثانً للعام الجامعً هلشفهٌئة التدرٌس بالقسم باللجان التطبٌقٌة وا

 م .2222/2221

 القرار : الموافقة
 

أستاذ رٌاضات المضرب ورئٌس قسم نظرٌات  أحمد أنور السٌداالستاذ الدكتور /  أوصً -6
بالتأكٌد علً تنفٌذ كافة االجراءات  وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات المضرب

مواجهة فٌروس كورونا المستجد والحد من انتشاره للحفاظ والوقائٌة المتخذه ل االحترازٌه
علً صحة وسالمة اعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم وسالمة الطالب وجمٌع المشاركٌن فً 

 امتحانات هذا العام .

 توصٌة اعضاء المجلس بتنفٌذ كافة االجراءات االحترازٌة القرار : 
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بشأن إنتداب سٌادته  محمد محمد رفعتتور / النظر فً الطلب المقدم من السٌد األستاذ الدك -7
للتدرٌس لمرحلة الدراسات العلٌا بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة باالسماعٌلٌة جامعة قناة السوٌس 

 . وذلك ٌوم واحد اسبوعٌا م 2222/2221للعام الجامعً 

 القرار : الموافقة
 

 

 بشأن منحه درجة عبد هللا عبد العزٌز عبد هللا عبد العزٌزالنظر فً أوراق الباحث /  -8
)تدرٌب رٌاضً( حٌث تمت مناقشته بتارٌخ  دكتوراه الفلسفة فً التربٌة الرٌاضٌة

تأثٌر استخدام خرائط المفاهٌم االلكترونٌة علً المستوي م تحت عنوان " 32/3/2221
 ".  المعرفً والمهاري لمبتدئً تنس الطاولة

 القرار : الموافقة
 

 

بشأن منحه درجة دكتوراه الفلسفة  مختارابراهٌم ابو العنٌن أحمدالنظر فً أوراق الباحث /  -9
م تحت 12/4/2221فً التربٌة الرٌاضٌة )تدرٌب رٌاضً( حٌث تمت مناقشته بتارٌخ 

فاعلٌة تدرٌبات تحمل القوة الممٌزة بالسرعة علً بعض المتغٌرات البدنٌة عنوان " 
 ".   ةالخاصة واالداءات االلمهارٌة الهجومٌة لناشئً كرة السل

 القرار : الموافقة
 
 

بشأن منحه درجة   محمود عبد الحمٌد علً الشحنهالنظر فً أوراق الباحث /  -22
دكتوراه الفلسفة فً التربٌة الرٌاضٌة )تدرٌب رٌاضً( حٌث تمت مناقشته بتارٌخ 

تنمٌة بعض االداءات الخططٌة الهجومٌة والدفاعٌة لناشئ م تحت عنوان " 25/2/2221
 ".  م2228ستخلصة من بطولة كأس العالم روسٌا كرة القدم الم

 القرار : الموافقة
 

سجل بمرحلة الدكتوراه مال ن ٌحًٌ محمدحسٌالنظر فً الطلب المقدم من الباحث /  -22
 %95بشأن مد فترة التسجٌل لمدة عام كامل حٌث بلغت النسبة النهائٌة من االنجاز 

 
 القرار : الموافقة
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المسجل   حسٌن ٌحًٌ محمد لمناقشة والحكم للباحث / النظر فً تشكٌل لجنة ا -22
 بعنوان الدكتوراه  بدرجة 

 "" تأثٌر استخدام المبارٌات المصغرة علً بعض الصفات البدنٌة والمهارات االساسٌة لناشئً كرة السلة 

 لجنة المناقشة والحكم

 مالحظات الوظٌفة وجهة العمل االسم

 ورئٌسا مناقشا السلة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة طنطااستاذ كرة  أ.د / مجدي ابو فرٌخة  

أستاذ الكرة الطائرة ووكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا سابقا  أ.د / محمد محمد رفعت  

 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها
 مشرفا

 محمود محمد أبو العطام.د/ أ.
ٌة قسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعباستاذ مساعد 

 ورٌاضات المضرب
 مناقشا

 

 القرار : الموافقة
 
 

     السٌد محمد السٌد عبد الحمٌد النظر فً تشكٌل لجنة المناقشة والحكم للباحث /  -23
 بعنوان  الدكتوراه المسجل بدرجة 

 "" تأثٌر تطوٌر بعض االداءات الخداعٌة علً فاعلٌة مستوي االداءات الهجومٌة والدفاعٌة لناشئً كرة السلة  

 لجنة المناقشة والحكم

 مالحظات الوظٌفة وجهة العمل االسم

بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة  البحث العلمً غٌر المتفرغأستاذ  أ.د / محمود ٌحًٌ سعد 

 جامعة بنها

 ورئٌسا مناقشا

استاذ كرة السلة ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بكلٌة  أ.د / عادل رمضان  

ة بور سعٌد .التربٌة الرٌاضٌة جامع  
 مناقشا

أستاذ رٌاضات المضرب ورئٌس قسم نظرٌات وتطبٌقات  أ.د / أحمد أنور السٌد

بكلٌة التربٌة  الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات المضرب

 الرٌاضٌة جامعة بنها

 مشرفا

 محمود محمد أبو العطام.د/ أ.
قسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة باستاذ مساعد 

 ورٌاضات المضرب
 مشرفا

 

 القرار : الموافقة
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عبد هللا محمد عبد القوي عبد  النظر فً تشكٌل لجنة المناقشة والحكم للباحث /  -24
 بعنوان الماجستٌر المسجل بدرجة هللا     

 "م 2228" تحلٌل الخطط الهجومٌة والدفاعٌة الفردٌة للمنتخبات العربٌة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 

 الحكملجنة المناقشة و

 مالحظات الوظٌفة وجهة العمل االسم

أستاذ مساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة  أ.م.د / محمد محمود مصٌلحً

 ورٌاضات المضرب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها

 ورئٌسا مناقشا

أستاذ مساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة  أ.م.د/ اسالم خلٌل عبد القادر 

 ورٌاضات المضرب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها
 مشرفا

بور سعٌدأستاذ مساعد بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة  أ.م.د/ محمد رفاعً مصطفً   مناقشا 

الجماعٌة أستاذ مساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات  أ.م.د/ محمد سعٌد مصٌلحً

 ورٌاضات المضرب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها

 مشرفا

 

 القرار : الموافقة
 

المقٌد بمرحلة / احمد ابراهٌم محمد عطٌة    النظر فى الطلب المقدم  للباحث -25
تاثٌر استخدام اسلوب التضمٌن على تعلم  وموضوعه ) الدكتوراه:لتسجٌل اطار بحث

وٌقترح أن تكون سٌة والتحصٌل  المعرفً فً كرة الٌد(، بعض المهارات الهجومٌة االسا
 هٌئة اإلشراف على النحو اآلتى :

 القرار : الموافقة
 
 
 
 
 
 
 
 

 جهة العمل االسم

أستاذ الكرة الطائرة ووكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا سابقا  أ.د/ محمد محمد رفعت

 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها

قسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة أستاذ مساعد ب أ.م.د/ احمد محمد السٌد القط

 ورٌاضات المضرب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها

مدرس بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة  م.د/ عمرو سٌد فهمً

 ورٌاضات المضرب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها
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/ بسام عوٌس سٌد عبد الحلٌم     ة والحكم للباحثالنظر فى تشكٌل لجنة المناقش -26
تاثٌر برنامج تدرٌبً باستخدام التدرٌبات التنافسٌة المقٌد بمرحلة الماجستٌر وموضوعه : 

وٌقترح أن ( ،  الفردٌة والمركبة على مستوى اداء الضرب الساحق لناشئ الكرة الطائرة
 تكون هٌئة اإلشراف على النحو اآلتى :

 

 القرار : الموافقة
 
 

/ احمد عبد الحمٌد عبد المعطً  النظر فى تشكٌل لجنة المناقشة والحكم للباحث -27
ت ممارسة رٌاضة االسكواش معوقاالمقٌد بمرحلة الماجستٌر وموضوعه : عبد الحمٌد    

وٌقترح أن تكون هٌئة اإلشراف على النحو ( ،   ببعض محافظات جمهورٌة مصر العربٌة
 اآلتى :

 

 القرار : الموافقة
 
 
 
 
 
 
 

 لعملجهة ا االسم

 أ. د/ احمد المغاوري مروان
استاذ  الكرة الطائرة ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب  

 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة. جامعه بنها.

 ا.م.د/محمد جمال على
أستاذ مساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة 

 ورٌاضات المضرب  بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها

 عادل عثمان م.د.أحمد
مدرس بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة  

 جامعة بنها –ورٌاضات المضرب   بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 جهة العمل االسم

استاذ  مساعد بقسم االدارة الرٌاضٌة والتروٌح بكلٌة التربٌة  أ.م. د/ احمد محمد ٌاسٌن

 الرٌاضٌة. جامعه بنها.

ذ مساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة أستا ا.م.د/مصطفى طه محمود

 ورٌاضات المضرب  بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها

مدرس بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة  م.د./مجدي محمود مصلحً

 ورٌاضات المضرب  بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها
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_____________________________________________________________________ 

 
 

المقٌد بمرحلة / صابر عبد الحمٌد هالل    المقدم  للباحث النظر فى الطلب -28
تاثٌر تدرٌبات التحول من الدفاع للهجوم  وموضوعه) الدكتوراه:لتسجٌل اطار البحث

م على نتائج  2222والعكس الستخلصة من بطولة كاس العالم لكرة القدم بقطر 
 : ، وٌقترح أن تكون هٌئة اإلشراف على النحو اآلتى( المبارٌات

 القرار : الموافقة
 

المقٌد بمرحلة / احمد جمال محمد علً     النظر فى الطلب المقدم  للباحث -29
( علً  ( CAPSتاثٌر التدرٌب باسلوب  وموضوعه) الماجستٌر:لتسجٌل اطار البحث

وٌقترح أن تكون هٌئة اإلشراف  بعض  القدرات البدنٌة والمهارٌة لدى براعم كرة القدم،
 ى :على النحو اآلت

 القرار : الموافقة
 

المقٌد بمرحلة / محمد صفوت السٌد قٌتباي  النظر فى الطلب المقدم  للباحث -22
تاثٌر برنامج تدرٌبً باستخدام نموذج التطور  وموضوعه) الماجستٌر:لتسجٌل اطار البحث

وٌقترح ،  رة القدمالرباعً على بعض المتغٌرات البدنٌة والمهارٌة للبراعم باكادٌمٌات ك
 أن تكون هٌئة اإلشراف على النحو اآلتى :

 

 
 القرار : الموافقة

 

 جهة العمل االسم

 أ.د/ ٌاسر محفوظ الجوهري
أستاذ كرة القدم ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب سابقا 

 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها

 أ.م.د/ محمد محمود مصلحً
أستاذ مساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة 

 هاورٌاضات المضرب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بن

 جهة العمل االسم

أستاذ مساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات  أ.م.د/ مصطفً عبد هللا عبد المقصود

 المضرب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها

أستاذ مساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات  أ.م.د/ محمد سعٌد مصٌلحً

 بٌة الرٌاضٌة جامعة بنهاالمضرب بكلٌة التر

 جهة العمل االسم

أستاذ مساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة  أ.م.د/ محمد سعٌد مصٌلحً

 ورٌاضات المضرب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها

لجماعٌة مدرس بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات ا م.د/ شادي هشام جمال

 ورٌاضات المضرب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها
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_____________________________________________________________________ 

 
 

المقٌد بمرحلة / ناصف محمد سٌد ناصف   النظر فى الطلب المقدم  للباحث -22
تاثٌر تدرٌبات التٌكى تاكا فً مساحات مصغرة  وموضوعه) الدكتوراه:لتسجٌل اطار البحث

وٌقترح أن تكون هٌئة ( ،   ٌة لناشئ كرة القدمعلى بعض القدرات المهارٌة والخطط
 اإلشراف على النحو اآلتى :

 القرار : الموافقة
 

المقٌد بمرحلة / احمد اشرف احمد دروٌش    النظر فى الطلب المقدم  للباحث -22
تاثٌر استخدام المنصات التعلٌمٌة على تعلم  وموضوعه) الماجستٌر:لتسجٌل اطار البحث

وٌقترح أن تكون هٌئة (، االساسٌة والتحصٌل  المعرفً فً كرة الٌد بعض  المهارات
 اإلشراف على النحو اآلتى :

 

 القرار : الموافقة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جهة العمل االسم

أستاذ كرة القدم ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب سابقا  أ.د/ ٌاسر محفوظ الجوهري

 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها

وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة استاذ مساعد نظرٌات  .ا م.د/ مصطفى عبدهللا عبد المقصود

 ورٌاضات المضرب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها

 جهة العمل االسم

أستاذ مساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة  أ.م.د/ احمد محمد السٌد القط

 ورٌاضات المضرب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها

أستاذ مساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة  بدالمرضًأ.م.د/ محمد عبدهللا ع

 ورٌاضات المضرب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها

مدرس بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات  م.د/ عمرو السٌد فهمً

 المضرب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها
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_____________________________________________________________________ 

 
المقٌد بمرحلة / اشرف محمد ٌوسف حمد   النظر فى الطلب المقدم  للباحث -23

استخدام استراتٌجٌة التعلم البصري وتاثٌرها  وموضوعه) الدكتوراه:لتسجٌل اطار البحث
وٌقترح أن تكون هٌئة اإلشراف ، المعرفٌة   ( فً كرة الٌد –على نواتج التعلم ) المهارٌة 

 على النحو اآلتى :

 
 كاألتً : اعتماد خطة التعٌٌنات بالقسم ألعداد المعٌدٌن بالخطة الخمسٌة القادمة -24
 

 كرة الٌد العام الجامعً
كرة 
 القدم

كرة 
 السلة

 الكرة
 الطائرة

رٌاضات 
 المضرب

 االجمالً

 2 2 - - - - م2222 – 2222

 2 2 - - - - م2223 – 2222

 5 2 2 2 2 2 م2224 – 2223

 2 2 - - - - م2225 – 2224

 5 2 2 2 2 2 م2226 – 2225

 25 7 2 2 2 2 االجمالً

 
 القرار : الموافقة

 
لمختلفة لالئحة الدراسات النظر فٌما تم عرضة علً مختلف الشعب بالقسم للمواد ا -25

 العلٌا بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة كال من ) الدبلوم / الماجستٌر / الدكتوراه ( .
 

  القرار : الموافقة
 

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

 رئٌس القسم                                   أمٌن سر المجلس                           

 

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

 العمل جهة االسم

أستاذ رٌاصات المضرب ورئٌس قسم نظرٌات وتطبٌقات  أ.د/ احمد انور السٌد

الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات المضرب  بكلٌة التربٌة 

 الرٌاضٌة جامعة بنها

أستاذ مساعد بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة  أ.م.د/ احمد محمد علً شحاته

 ضٌة جامعة بنهاورٌاضات المضرب بكلٌة التربٌة الرٌا

مدرس بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة  م.د/ ٌاسر محمد قاسم

 ورٌاضات المضرب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها


