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 ةـــــــــد الكميـــــالديد األستاذ الدكتؾر/ عسي
 

 ،،،، وبعد تحية طيبة
 
 

افقت على إعخماد مجلس قسم         الجماعيت نظشياث وجطبيقاث الشياضاث بشجاء الخكشم باملو

الساعت  مفى جما م2222 /1/11بخاسيخ  الثالثاءيوم  ذةنعقامل (22) جلست سقموسياضاث املضشب 

 مجلس الكليت. ورلك للعشض على الشياضيت جامعت بنها. القسم فى كليت التربيت بمقش  ظ12

 وتفزمؾا بقبؾل وافر التحية واإلحترام ،،،،
  

 رئيس القدؼ                                                                     
 

 ﴾ الديدأحسد أنؾر  /دأ. ﴿                                                           
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افق  الثالثاءيوم  القسم مقشب ظ12فى جمام الساعت  إجخمع مجلس القسم        م بشئاست2222/ 1/11املو

 وهم:املوقشين  حضوس أعضاء املجلس القسم وفى سئيس أحمذ أنوس السيذالسيذ أ.د /  

 . أ.م.د/دمحم رمزان لظفي ، أ.م.د/ عساد الديؽ عبدالرسؾلاعخزس كل من وقذ *

 . د/ ياسر دمحم حدؽ قاسؼ ، أ.م.د/دمحم سعيد مرمحي ، أ.م.د/ دمحم عبد هللا عبد السرضي وحغيب كل من*

  القدؼ الجمدة ورحــب سيادتو بالدادة األعزاء مجمس  رئيس أحسد أنؾر الديد وقــد افتتـح الدــــيـد أ.د /* 
 -مايمى: ثؼ شرع السجمس فى مشاقذة    

 
 

  

 التؾقيع التؾصيف اإلســـــــــــــؼ م
 حزؾر الجساعية ورياضات السزربأستاذ الكرة الظائرة بقدؼ نغريات وتظبيقات الرياضات  أ.د/ دمحم دمحم رفعت 1
 حزؾر استاذ كرة القدم بقدؼ نغريات وتظبيقات الرياضات الجساعية ورياضات السزرب أ.د/ياسر محفؾظ الجؾىري  2
 حزؾر أستاذ الكرة الظائرة ووكيل الكمية لذئؾن التعميؼ والظالب أ.د/ أحسد السغاوري مروان 3
 حزؾر اليد بقدؼ نغريات وتظبيقات الرياضات الجساعية ورياضات السزرب استاذ كرة أ.د/ أحسد دمحم الديد القط 4
 معتذر استاذ مداعد بقدؼ نغريات وتظبيقات الرياضات الجساعية ورياضات السزرب أ.م.د/ عساد الديؽ عبدالرسؾل 5
 حزؾر السزرباستاذ مداعد بقدؼ نغريات وتظبيقات الرياضات الجساعية ورياضات  أ.م.د/ دمحم جسال عمي فرج 6
 حزؾر استاذ مداعد بقدؼ نغريات وتظبيقات الرياضات الجساعية ورياضات السزرب أ.م.د/ دمحم محسؾد مرمحي 7
 حزؾر استاذ مداعد قدؼ نغريات وتظبيقات الرياضات الجساعية ورياضات السزرب أ.م.د/ اسالم خميل عبد القادر 8
 حزؾر بقدؼ نغريات وتظبيقات الرياضات الجساعية ورياضات السزرباستاذ مداعد  دمحم أ.م.د/ دمحم عبد الذافي 9
 حزؾر استاذ مداعد بقدؼ نغريات وتظبيقات الرياضات الجساعية ورياضات السزرب أ.م.د/ أحسد دمحم عمي شحاتو 12

 حزؾر استاذ مداعد بقدؼ نغريات وتظبيقات الرياضات الجساعية ورياضات السزرب دمحم مشير عظية أ.م.د/ 11

 حزؾر استاذ مداعد بقدؼ نغريات وتظبيقات الرياضات الجساعية ورياضات السزرب أ.م.د/ محسؾد دمحم أبؾ العظا 12
 حزؾر استاذ مداعد بقدؼ نغريات وتظبيقات الرياضات الجساعية ورياضات السزرب أ.م.د/ مرظفي عبد هللا عبد السقرؾد 13

 حزؾر بقدؼ نغريات وتظبيقات الرياضات الجساعية ورياضات السزرباستاذ مداعد  أ.م.د/ مرظفي طو محسؾد 14

 غياب استاذ مداعد بقدؼ نغريات وتظبيقات الرياضات الجساعية ورياضات السزرب أ.م.د/ دمحم عبد هللا عبد السرضي 15
 غياب السزربأستاذ مداعد بقدؼ نغريات وتظبيقات الرياضات الجساعية ورياضات  أ.م.د/دمحم سعيد مرمحي 16
 معتذر أستاذ مداعد بقدؼ نغريات وتظبيقات الرياضات الجساعية ورياضات السزرب أ.م.د/دمحم رمزان لظفي 17
 حزؾر أستاذ مداعد بقدؼ نغريات وتظبيقات الرياضات الجساعية ورياضات السزرب أ.م.د/عسرو سيد فيسي 18

 حزؾر نغريات وتظبيقات الرياضات الجساعية ورياضات السزربأستاذ مداعد بقدؼ  أ.م.د/ محسؾد دمحم نجيب حديؽ 19

 غياب مدرس بقدؼ نغريات وتظبيقات الرياضات الجساعية ورياضات السزرب د/ ياسر دمحم حدؽ قاسؼ 22
 حزؾر مدرس بقدؼ نغريات وتظبيقات الرياضات الجساعية ورياضات السزرب د/ أكرم عبد السرضي خميفة إبراهيؼ 21

 حزؾر مدرس بقدؼ نغريات وتظبيقات الرياضات الجساعية ورياضات السزرب عادل عثسان جريس د/ أحسد 22

 حزؾر مدرس بقدؼ نغريات وتظبيقات الرياضات الجساعية ورياضات السزرب د/أحسد حدام الديؽ أحسد دمحم 23
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 السؾضؾعات العامة  أواًل:
 التصديق على قرارات الجلسة السابقةــ 1

      السؾافقة :القرار 
 ثانيًا: شئؾن التعميؼ والظالب

 التؾجد مؾضؾعات 
   الدراسات العميا والبحؾث ثالثًا:

 التذكيــــــالت
نغريات وتظبيقات بقدم / مرظفي سيد دمحم سيد  لجشة السشاقذة والحكم لمباحث تذكيلو  مدالشظر في  -1

مشغؾمة ىرمية باستخدام )السقيد بسرحمة الساجدتير ومهضهعه: الرياضات الجساعية ورياضات السزرب
  تدريبات الداكيؾ لتحديؽ ميارة الزرب الداحق لالعبي الكرة الظائرة(

 لجشة السشاقذة والحكؼ:

      السؾافقة :القرار 
نظريات  تطبيقات بقسم   در ي احمد اشرف دمحم/  لجنة المناقشة والحكم للباحث تشكيل فيالنظر  -2

)تاثير استخدام المنصات الماجستير وموضوعه:المقيد بمرحلة  الرياضات الجماعية  رياضات المضرب

  التعليمية علي تعلم بعض المهارات االساسية  التحصيل المعرفي في كرة اليد (
 :لجنة الوناقشة والحكن

     السؾافقة :القرار 
 

 مالحغات جية العسل االسؼ

أستاذ الكرة الطائرة ووكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب بكمية التربية  أ.د/ أحسد السغاوري مروان
 مذرفا ورئيدا الرياضية جامعة بشها

ورياضات أستاذ مداعد بقدم نظريات وتطبيقات الرياضات الجساعية  أ.م.د/دمحم جسال عمي فرج
 مشاقذا السزرب بكمية التربية الرياضية جامعة بشها

أستاذ مداعد بقدم نظريات وتطبيقات الرياضات الجساعية ورياضات  أ.م.د/اسالم خميل عبد القادر
 مذرفا السزرب بكمية التربية الرياضية جامعة بشها

الرياضات الجساعية ورياضات أستاذ مداعد بقدم نظريات وتطبيقات  أ.م.د/ ايسؽ مرضي عبدالباري 
 مشاقذا السزرب بكمية التربية الرياضية جامعة الدادات

أستاذ مداعد بقدم نظريات وتطبيقات الرياضات الجساعية ورياضات  أ.م.د/دمحم مشير عظية
 مذرفا السزرب بكمية التربية الرياضية جامعة بشها

 مالحغات جية العسل االسؼ
 مشاقذا  ورئيدا أستاذ كرة اليد وعسيد كمية التربية الرياضية لمبشات جامعة الزقازيق أ.د/ نادية دمحم الراوي 

أستاذ كرة اليد  بقدم نظريات وتطبيقات الرياضات الجساعية   احسد دمحم الديدأ.م.د/
 مذرفا ورياضات السزرب بكمية التربية الرياضية جامعة بشها

أستاذ مداعد بقدم نظريات وتطبيقات الرياضات الجساعية ورياضات   احسد دمحم عميأ.م.د/
 مشاقذا  السزرب بكمية التربية الرياضية جامعة بشها

أ.م.د/ دمحم عبد هللا عبد 
 السرضي 

أستاذ مداعد بقدم نظريات وتطبيقات الرياضات الجساعية ورياضات 
 اذرفم الرياضية جامعة الداداتالسزرب بكمية التربية 

أستاذ مداعد بقدم نظريات وتطبيقات الرياضات الجساعية ورياضات  أ.م.د/عسرو سيد فيسي 
 مذرفا السزرب بكمية التربية الرياضية جامعة بشها
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 تدجيل مؾضؾع
 بقدم الساجدتير السقيد بسرحمة عبدهللا دمحم عبدهللا إبراهيؼ/ الشظر في الطمب السقدم من الباحث -1

تأثير تدريبات  )لتدجيل مهضهع بحث بعشهان نغريات وتظبيقات الرياضات الجساعية ورياضات السزرب
 (عمى بعض القدرات السيارية والؾعيفة لبراعؼ كرة القدم SAQالداك 

 ويقترح أن تكؾن لجشة إلشراف عمى الشحؾ التالي:

 السؾافقة القرار:
 
نغريات وتظبيقات  بقدم الساجدتيرالسقيد بسرحمة  عظية كريؼ دمحم/ الشظر في الطمب السقدم من الباحث -2

دراسة تحميمية لشغام السدابقات  ) لتدجيل مهضهع بحث بعشهان الرياضات الجساعية ورياضات السزرب
 ( واثره عمى السزيج الترويجى لالتحاد السررى لمكرة الظائرة
 ويقترح أن تكؾن لجشة إلشراف عمى الشحؾ التالي:

 السؾافقة القرار:
 
 شئؾن اعزاء ىيئة التدريسًا: بعار 
بشــادي الداخميــة بفريــق  بالسهافقررة عمرري العسررلا.م.د/ اســالم خميــل عبــد القــادر  الشظررر فرري الطمررب السقرردم مررن -1

بشـادي الظـائرة شـي لمكـرة كسـدير فوكذلػ العسل  ةيسوذلك خارج اوقات العسل الرس الدرجة االولي مستاز أ رجال
 .سيتي كمؾب

 السؾافقة  القرار:
جامعـة بشيـا بكـرة اليـد باكاديسيـة  بالسهافقة عمي العسلا.م.د/ عسرو سيد فيسي   الشظر في الطمب السقدم من -2

 ةيسوذلك خارج اوقات العسل الرس
 السؾافقة  القرار:
ـــ3  ةفــاداإل بالقدــؼ الســؾقر بخرــؾ  الســؾقريؽ األســاتذة السدــاعديؽ الدــادة الشغــر فــي الظمــب السقــدم مــؽ  ــ

 الجـامعى معـامإختبـارات تـأىيمي الـدكتؾراة ل فـي تيؼعـدم مذـاركاتخـاذ قـرار بإلـي  إدارة الكميـة تباألسباب التي دع
العــام )م 2222 - 2221يمي الــدكتؾراة لمعــام الجــامعى إختبــارات تــأىانيــؼ شــاركؾا بســا عم،  م2223 - 2222
 (.الدابق
 تؼ العرض ومظمؾب العرض عمى مجمس الكمية ومرفق الظمب القرار:
 
 

 جية العسل االسؼ
 قدؼ نغريات وتظبيقات الرياضات الجساعية ورياضات السزرب بكمية التربية الرياضية جامعة بشياأستاذ مداعد ب عبدهللا عبدالسقرؾدا.م.د/ مرظفى 

 أستاذ مداعد بقدؼ عمؾم الرحة الرياضية بكمية التربية الرياضية جامعة بشيا ا.م.د/ دمحم بكر دمحم عبداليادي
 نغريات وتظبيقات الرياضات الجساعية ورياضات السزرب بكمية التربية الرياضية جامعة بشيامدرس بقدؼ  م.د/ عبدهللا سيد سؾسو
 مدرس بقدؼ نغريات وتظبيقات الرياضات الجساعية ورياضات السزرب بكمية التربية الرياضية جامعة بشيا م.د/أحسد عبد السعيؽ 

 العسل جية االسؼ
 قدؼ نغريات وتظبيقات الرياضات الجساعية ورياضات السزرب بكمية التربية الرياضية جامعة بشياأستاذ مداعد ب عبد القادر اسالم خميلا.م.د/ 

 بشياقدؼ نغريات وتظبيقات الرياضات الجساعية ورياضات السزرب بكمية التربية الرياضية جامعة أستاذ مداعد ب مشير عظيةا.م.د/ دمحم 
 مدرس بقدؼ نغريات وتظبيقات الرياضات الجساعية ورياضات السزرب بكمية التربية الرياضية جامعة بشيا أحسد دمحم نجيب م.د/
 مدرس بقدؼ نغريات وتظبيقات الرياضات الجساعية ورياضات السزرب بكمية التربية الرياضية جامعة بشيا أحسد حدام الديؽ  م.د/
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 عمسيةالعالقات الثقافية وال خامدًا:
بالسؤتسر الدولي لمعمؾم  لمسذاركة سيادته بدفر مشير عظية .د/ دمحم .ما من الطمب السقدم الشظر فى  -1

مريكية والسقرر انعقادة في الهاليات الستحدة االاالندانية واالجتساعية والتابع لسعيد وست ايدت الدولي 
عمي البحث  م حيث تم الحرهل5252يهليه  54الي  52 من الفترةفي  بشادى كمية هارفرد بهالية بهسطن

     .وحزهر السؤتسر
  وتتخذ االجراءات االدارية السؾافقة :القرار
لمسذاركة بالسؤتسر الدولي لمعمؾم  سيادته بدفر عبد الذافي دمحم.د/ دمحم .ما من الطمب السقدم الشظر فى  -2

من الفترة في برشمهنة اسبانيا انعقادة في  روالسقر االندانية واالجتساعية والتابع لسعيد وست ايدت الدولي 
   .عمي البحث وحزهر السؤتسر م حيث تم الحرهل5252 فبراير 13الي  11

 وتتخذ االجراءات االدارية القرار: السؾافقة
لمسذاركة بالسؤتسر الدولي  سيادته بدفر مرظفي عبد هللا عبد السقرؾد.د/ .ما من السقدم الطمب الشظر فى -3

في الفترة برشمهنة اسبانيا انعقادة في والسقرر لمعمؾم االندانية واالجتساعية والتابع لسعيد وست ايدت الدولي 
   .عمي البحث وحزهر السؤتسر م حيث تم الحرهل5252 فبراير 13الي  11من 
 وتتخذ االجراءات االداريةالسؾافقة  :القرار
لمسذاركة بالسؤتسر الدولي لمعمؾم  سيادته بدفر احسد دمحم عمي شحاتة.د/ .ما من الطمب السقدم الشظر فى -4

في الفترة من برشمهنة اسبانيا والسقرر انعقادة في االندانية واالجتساعية والتابع لسعيد وست ايدت الدولي 
   .عمي البحث وحزهر السؤتسر م حيث تم الحرهل5252 فبراير 13الي  11
 وتتخذ االجراءات االداريةالسؾافقة  :القرار
 الظـائرة لتـدريس مقـرر الكـرة انترداب سريادتةدمحم جسـال عمـي فـرج بذـأن .د/ .ما مرن الطمرب السقردم الشظر فرى  -5

الدراسـى الفررل  الكـؾم جامعـة السشؾفيـةبذبيؽ ( بكمية التربية الرياضية  الدبت)  فى االسبهع يهم واحدبهاقع 
  م .5255/5252لمعام الجامعي  االول
 .بسا ال يخل بالجدول الدراسي الخاص بهالسؾافقة  :القرار
 ببرنـامج الدراسـاتلمتردريس  انترداب سريادتةبذـأن   ياسـر محفـؾظ الجـؾىري د/ .ا مرن الطمرب السقردم الشظر فى -6

لمعررررام الجررررامعي  جامعــــة قشــــاة الدــــؾيسبكميررررة التربيررررة الرياضررررية (  االربعــــاء)  فررررى االسرررربهع ليــــؾم واحــــد العميــــا
  م .5255/5252
 .بسا ال يخل بالجدول الدراسي الخاص بهالسؾافقة  :القرار

   

 الجؾدة ًا:سادس
 كميـةوحـدة تكشؾلؾجيـا السعمؾمـات بالوالسررسسة مرن قبرل  قدـؼالخاصـة بالالرسـسية  صفحة الفيس بؾكتفعيل  -1

 وهم :  باالشراف عمييا وادارتياكال من الدادة االتي اسسائهم وتكميف 
 يد الكرة ا.م.د/ عسرو سيد فيسي     -
 دمة الكرة         ا.م.د/ محسؾد نجيب -
 طائرة الكرة ال             احسد نجيب د/ -
 سزرب ال رياضات       د/ احسد عبد السعيؽ -
  قدم الكرة           م.م/ دمحم صابر -
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