
1 

م 2021/ 3\2بتاريخ  (5ت الجماعية ورياضات المضرب رقم )مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضامحضر   

_____________________________________________________________________ 

 ( 5رياضات الجماعية ورياضات المضرب رقم )محضر مجلس قسم نظريات وتطبيقات ال

 م  3/2021/  2والمنعقد بتاريخ 

ة  ــــــــــــظهرا برئاسالثانية  في تمام الساعة  لقسم  مقر ا ب  م3/2021  /2  الموافق  الثالثاء  اجتمع مجلس القسم يوم   

رياضات الجماعية ورياضات المضرب  رئيس قسم نظريات وتطبيقات الو رياضات المضرب  أستاذأحمد أنور السيد أ.د / 

  -هم : 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
 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 

12 
مصطفي عبد هللا عبد م.د/ أ.

  المقصود
قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية باستاذ مساعد 

 ورياضات المضرب
 حضور 

13 
قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية باستاذ مساعد    مصطفي طه محمودم.د/ أ.

 ورياضات المضرب
 معتذر

 م.د/محمد سعيد مصيلحي 14
نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية قسم بمدرس 

 ورياضات المضرب
 حضور 

 عمرو سيد فهمي م.د/  15
قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية بمدرس 

 ورياضات المضرب
 حضور 

 م.د/محمود نجيب 16
قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية بمدرس 

 ورياضات المضرب
 حضور 

 م.د/أكرم عبد المرضي خليفة 17
نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية قسم بمدرس 

 ورياضات المضرب
 حضور 

 عثمان  م.د/ أحمد عادل 18
قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية بمدرس 

 ورياضات المضرب
 حضور 

 رئيس مجلس القسم               

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

 
 

 قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب اعتماد توصيف مقررات   -2
 م . 2020/2021من العام الجامعي  الثاني الفصل الدراسي 

 القرار : الموافقة 
 
 

المدرس المساعد بقسم     أحمد حسام الدين أحمد محمد النظر في الطلب المقدم من السيد /   -3
نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بشأن تعيينه مدرس بذات القسم  

 والكلية . 
 مع التهنئة   القرار : الموافقة

 
 

بشأن    محمد عبد هللا عبد المرضي النظر في الطلب المقدم من السيد االستاذ المساعد دكتور /   -4
 ضمه الي تشكيل مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب  

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

محمد عبد الشافي محمد احمد  النظر في الطلب المقدم من السيد االستاذ المساعد دكتور /   -5
لكلية للعالقات والبروتوكوالت الخارجية حيث انه تواصل مع  بشأن ترشيحه كمنسق للقسم وا

 العديد من الهيئات والجهات المعنية ولكنها تطلب تعامالت رسمية من جهات معتمده . 

 القسم ليس لديه مانع والعرض علي مجلس الكلية  القرار : 
 
 
 

 بشأن االنتداب لتدريس مادة )الكرة الطائرة(    نورهان حسن محمد النظر في الطلب المقدم من /   -6
تم العرض علي شعبة الكرة الطائرة وعدم موافقة مجلس القسم  حيث ال يوجد مقرر كرة  القرار :  

 طائرة )بنات( الفصل الدراسي الثاني . 
 
 

أحمد عبد الرؤوف علي  النظر في تقرير لجنة االشراف بشأن مد فترة التسجيل للباحث /   -7
 %   65لمدة عام حيث كانت النسبة النهائية لالنجاز طبقا للتقرير   الصعيدي
   القرار : الموافقة

 
 

8-   / الباحث  المقدمة من  بشأن منحه درجة    محمد  محمد فاروق اسماعيلالنظر في االوراق 
تحت عنوان "    م 12/2020/ 30بتاريخ    الماجستير في التربية الرياضية حيث تمت مناقشته  

ئط الذهنية علي التحصيل المعرفي لدي حكام الدرجة الثالثة في رياضة  تأثير استخدام الخرا
 كرة القدم . 

 القرار : الموافقة 
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المسجل      أحمد مختار ابراهيم ابو العينينالنظر في تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث /    -9
 بعنوان   الدكتوراهبدرجة 

باالسرعة علي بعض المتغيرات البدنية الخاصة واالداءات  فاعلية تدريبات تحمل القوة المميزة " 
 "   المهارية الهجومية لناشئي كرة السلة

 لجنة المناقشة والحكم 

 مالحظات  الوظيفة وجهة العمل  االسم 

الميكانيكا الحيوية ورئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم  استاذ   أ.د/ محمد أحمد الشامي 

   الرياضية جامعة بنهاالحركة بكلية التربية 

 ورئيسا  مشرفا 

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

 التربية الرياضية جامعة بنها
 مناقشا 

بكلية  أستاذ   عادل محمد رمضان أ.د/   والطالب  التعليم  لشئون  الكلية  ووكيل  السلة  كرة 

 جامعة بور سعيدالتربية الرياضية  

 مناقشا 

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

 ورياضات المضرب بكلية التربية الرياضية جامعة بنها

 مشرفا 

 

 القرار :   الموافقة
 

10-    / للباحث  والحكم  المناقشة  لجنة  تشكيل  في  أحمد  النظر  عربي  خميس      محمود 
 بعنوان   الماجستير المسجل بدرجة 

 "   تأثير برنامج تدريبي نوعي باستخدام االدوات البديلة لتطوير اداء بعض الضربات لناشئ التنس"  

 لجنة المناقشة والحكم 

 مالحظات  الوظيفة وجهة العمل  االسم 

جامعة   محمد طلعت ابو المعاطي أ.د/  الرياضية  التربية  كلية  وعميد  المضرب  ألعاب  استاذ 

 السادات سابقا .   

 ورئيسا   مناقشا 

 مشرفا  أستاذ العاب المضرب بكلية التربية الرياضية جامعة السادات   أ.د/ جوزيف ناجي اسعد 

قسم  أستاذ   أ.د/ أحمد انور السيد  ورئيس  المضرب  وتطبيقات  رياضات  نظريات 

التربية   بكلية  المضرب  ورياضات  الجماعية  الرياضات 

 الرياضية جامعة بنها

 مشرفا 

الجماعية   مد محمد شحاته حأ.م.د/ أ الرياضات  وتطبيقات  نظريات  بقسم  مساعد  أستاذ 

 ورياضات المضرب بكلية التربية الرياضية جامعة بنها

 مناقشا 

الجماعية   أ.م.د/ مصطفي طه محمود  الرياضات  وتطبيقات  نظريات  بقسم  مساعد  أستاذ 

 ورياضات المضرب بكلية التربية الرياضية جامعة بنها

 مشرفا 
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المسجل  ناصر مهراس مطلق        النظر في تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث /  -11
 بعنوان  الماجستير  بدرجة 

 "  المائي علي المتغيرات الفسيولوجية والبدنية لدي العبي الكرة الطائرة بدولة الكويت" تأثير استخدام الوسط 

 لجنة المناقشة والحكم 

 مالحظات  الوظيفة وجهة العمل  االسم 

أستاذ فسيولوجيا الرياضة وعميد كلية التربية الرياضية جامعة   أ.د/ حسين دري اباظة 

 بنها السابق  

 ورئيسا  مشرفا 

أستاذ الكرة الطائرة  بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة   أ.د/ محمد أحمد الديب 

 الزقازيق 
 مناقشا 

التعليم والطالب بكلية  استاذ الكرة الطائرة ووكيل الكلية لشئون   أ.د/ أحمد المغاوري مروان 

 التربية الرياضية جامعة بنها

 مناقشا 

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

 ورياضات المضرب بكلية التربية الرياضية جامعة بنها

 مشرفا 

 
 الموافقة  :   القرار

 

المسجل        طالل حبيب خلف نعمه   النظر في تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث /   -12
 بعنوان   الدكتوراهبدرجة 

" دراسة مقارنة للمتغيرات البدنية والمعرفية والوظيفية لحكام كرة القدم كمؤشرا الختيار الحكام الدوليين بدولة 

 " ومصر الكويت

 لجنة المناقشة والحكم 

 مالحظات  الوظيفة وجهة العمل  االسم 

أستاذ فسيولوجيا الرياضة وعميد كلية التربية الرياضية جامعة   أ.د/ حسين دري اباظة 

 بنها السابق

 ورئيسا  مشرفا 

أستاذ الكرة الطائرة  بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة   أ.د/ زكي محمد حسن 

 االسكندرية
 مشرفا 

 مناقشا  استاذ كرة القدم  بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة الزقازيق  أ.د/ ممدوح ابراهيم علي  

قسم  أستاذ   أ.د/ أحمد انور السيد  ورئيس  المضرب  وتطبيقات  رياضات  نظريات 

التربية   بكلية  المضرب  ورياضات  الجماعية  الرياضات 

 الرياضية جامعة بنها

 مناقشا 

 
 الموافقة  :   القرار
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يلتمس فيه الموافقة  الذي     محمد عبد العزيز عبد العزيز محمودالباحث/  النظر فى االطار المقدم من   -13
علي بعض القدرات البدنية لالعبات    SAQتأثير استخدام تدريب  بعنوان "    ماجستيرعلى تسجيل إطار رسالة  

 " كرة القدم 
 

 القرار : الموافقة على أن تتكون لجنة اإلشراف من : 

د/ مصطفي عبد هللا عبد  أ. 1

 المقصود 
  التربية بكلية المضرب  ورياضات   الجماعيه الرياضات وتطبيقات نظريات  مساعد بقسم  استاذ

.  بنها جامعه . الرياضية  

.  الرياضية  التربية  بكلية المضرب ورياضات  الجماعيه  الرياضات وتطبيقات نظريات  مدرس بقسم  م.د/ محمد سعيد مصيلحي  2

.  بنها جامعه  

شادي هشام جمال م.د/  3 .  الرياضية  التربية  بكلية المضرب ورياضات  الجماعيه  الرياضات وتطبيقات نظريات  مدرس بقسم  

.  بنها جامعه  

 

يلتمس فيه الموافقة على تسجيل  الذي     اسالم خالد رضوانالباحث/  النظر فى االطار المقدم من   -14
والمهارية البدنية    المتغيرات علي بعض    TRX  ات التعلقتأثير استخدام تدريبإطار رسالة ماجستير بعنوان "  

 كرة القدم "  لناشئي
 

 القرار : الموافقة على أن تتكون لجنة اإلشراف من : 

د/ محمد محمود مصيلحي أ. 1   التربية بكلية المضرب  ورياضات   الجماعيه الرياضات وتطبيقات نظريات  مساعد بقسم  استاذ 

.  بنها جامعه . الرياضية  

.  الرياضية  التربية  بكلية المضرب ورياضات  الجماعيه  الرياضات وتطبيقات نظريات  مدرس بقسم  م.د/ عبد هللا سيد سوسه  2

.  بنها جامعه  

شادي هشام جمال م.د/  3 .  الرياضية  التربية  بكلية المضرب ورياضات  الجماعيه  الرياضات وتطبيقات نظريات  مدرس بقسم  

.  بنها جامعه  

4- . بنها جامعه.  الرياضية التربية مدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية م.د/ أحمد سعيد السيد    

 
 
 
 
 
 
 



6 

م 2021/ 3\2بتاريخ  (5ت الجماعية ورياضات المضرب رقم )مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضامحضر   

_____________________________________________________________________ 

يلتمس فيه الموافقة على تسجيل الذي     أحمد محمد محمد طلب  الباحث/  النظر فى االطار المقدم من   -15
تأثير تدريبات الرشاقة التفاعلية بالكرة االصغر حجما علي بعض القدرات إطار رسالة ماجستير بعنوان "  

 "البدنية والمهارية لبراعم كرة القدم 
 

 القرار : الموافقة على أن تتكون لجنة اإلشراف من : 

محفوظ الجوهري د/ ياسر أ. 1   التربية  بكلية المضرب ورياضات   الجماعيه الرياضات وتطبيقات  نظريات كرة القدم بقسم استاذ 

.  بنها جامعه . الرياضية  

. بنها جامعه . الرياضية التربية أستاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية  أ.م.د/ أحمد محمد حيدر  2  

عبد المقصود أ,م.د/ مصطفي عبد هللا  3   التربية بكلية المضرب  ورياضات   الجماعيه الرياضات وتطبيقات نظريات  أستاذ مساعد بقسم  

.  بنها جامعه . الرياضية  

4- .  الرياضية  التربية  بكلية المضرب ورياضات  الجماعيه  الرياضات وتطبيقات نظريات  مدرس بقسم  م.د/ عبد هللا سيد سوسه  

.  بنها جامعه  

 

يلتمس فيه الموافقة على  الذي      عودي عيد سليمان موسيالباحث/  النظر فى االطار المقدم من   -16
أكاديمية مقترحة العداد الحكم الناشئ في كرة القدم بمحافظة شمال  بعنوان "    دكتوراه تسجيل إطار رسالة  

 " سيناء 
 

 القرار : الموافقة على أن تتكون لجنة اإلشراف من : 

د/ ياسر محفوظ الجوهري أ. 1   التربية  بكلية المضرب ورياضات   الجماعيه الرياضات وتطبيقات  نظريات كرة القدم بقسم استاذ 

.  بنها جامعه . الرياضية  

محمد محمود مصيلحيأ,م.د/  2   التربية بكلية المضرب  ورياضات   الجماعيه الرياضات وتطبيقات نظريات  أستاذ مساعد بقسم  

.  بنها جامعه . الرياضية  

محمد سعيد مصيلحي م.د/  3 .  الرياضية  التربية  بكلية المضرب ورياضات  الجماعيه  الرياضات وتطبيقات نظريات  مدرس بقسم  

.  بنها جامعه  
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يلتمس فيه الموافقة على الذي      محمد أبو زيدابراهيم رشاد  الباحث/  النظر فى االطار المقدم من  -17
دراسة لتحليل االصابات الشائعة للبراعم بأكاديميات كرة القدم ببعض بعنوان "    ماجستيرتسجيل إطار رسالة  

 "محافظات جمهورية مصر العربية
 القرار : الموافقة على أن تتكون لجنة اإلشراف من : 

  التربية بكلية المضرب  ورياضات   الجماعيه الرياضات وتطبيقات نظريات  أستاذ مساعد بقسم  أ.م.د/ محمد جمال علي  1

.  بنها جامعه . الرياضية  

اسالم خليل عبد القادر أ,م.د/  2   التربية بكلية المضرب  ورياضات   الجماعيه الرياضات وتطبيقات نظريات  أستاذ مساعد بقسم  

.  بنها جامعه . الرياضية  

شادي هشام جمال م.د/  3 .  الرياضية  التربية  بكلية المضرب ورياضات  الجماعيه  الرياضات وتطبيقات نظريات  مدرس بقسم  

.  بنها جامعه  

 
 

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


