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 ةـــــــــد الكميـــــالسيد األستاذ الدكتور/ عمي
 

 ،،،، وبعد تحية طيبة
 
 

 نظريات وثطبيقات الرياضات برجاء التكرم باملوافقة على إعتماد مجلس قسم       

فى  م3133 /4/21بتاريخ  الثالثاءيوم  ذةنعقامل (32) جلسة رقمورياضات املضرب  الجماعية

 ورلك للعرض على الرياضية جامعة بنها. القسم فى كلية التربية بمقر  ظ23الساعة  مثما

 مجلس الكلية.

 وتفضموا بقبول وافر التحية واإلحترام ،،،،
  

 رئيس القسم                                                                      
 

 ﴾ السيدأحمد أنور  /دأ. ﴿                                                           
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م 3133/ 5/21الموافق  الثالثاءيوم  القسم مقرب ظ23فى تمام الساعة  إجتمع مجمس القسم     
 وهم:الموقرين  حضور أعضاء المجمس القسم وفى رئيس أحمد أنور السيدالسيد أ.د /  برئاسة

 

القسم الجمسة ورحــب سيادته بالسادة مجمس  رئيس أحمد أنور السيد الســــيـد أ.د /وقــد افتتـح * 
 -مايمى: األعضاء ثم شرع المجمس فى مناقشة 

 
 

  

 التوقيع التوصيف اإلســـــــــــــم م
 حضور أستاذ الكرة الطائرة بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.د/ محمد محمد رفعت 2
 حضور استاذ كرة القدم بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.د/ياسر محفوظ الجوهري 3
 حضور أستاذ الكرة الطائرة ووكيل الكمية لشئون التعميم والطالب المغاوري مروانأ.د/ أحمد  4
 معتذر استاذ كرة اليد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.د/ أحمد محمد السيد القط 5
 حضور ورياضات المضرباستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  أ.م.د/ عماد الدين عبدالرسول 6
 حضور استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.م.د/ محمد جمال عمي فرج 7
 معتذر استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.م.د/ محمد محمود مصمحي 8
 حضور قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب استاذ مساعد أ.م.د/ اسالم خميل عبد القادر 9
 حضور استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب محمد أ.م.د/ محمد عبد الشافي :
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 معتذر مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرباستاذ  أ.م.د/ مصطفي عبد ا عبد المقصود 24
 حضور استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.م.د/ مصطفي طه محمود 25
 حضور استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.م.د/ محمد عبد ا عبد المرضي 26
 حضور أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.م.د/محمد سعيد مصمحي 27
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 حضور أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.م.د/ محمود محمد نجيب حسين :2
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 الموضوعات العامة  أواًل:
 التصديق على قرارات الجلسة السابقةــ 1

      الموافقة :القرار 
 م.3133/3134الجامعي معام ل ترشيح امين سر المجمسالنظر في  ــــ3

 امينا لممجمس . اسالم خميل عبد القادرأ.م.د / تم ترشيح القرار: 
 

 ثانيًا: شئون التعميم والطالب
تدريس عن  )دكتوراه((د/مريم عيسى محمد)اعتذاربشأن  الكرة الطائرةالنظر في الطمب المقدم من شعبة  -1

 م.2022/2023من العام الجامعي  ولاال لمفصل الدراسي  )بنات(،ولىلمفرقة اال الكرة الطائرة  مقرر
 الموافقة القرار:

الكرة  مقرر( لتدريس هبة فتحي السيدد/)انتداب بشأن  الكرة الطائرةالنظر في الطمب المقدم من شعبة  -2
 م.2022/2023من العام الجامعي  وللمفصل الدراسي اال  )بنات(،ولىلمفرقة اال الطائرة 
 الموافقة القرار:

)مسجل دكتوراه( (منة ا محمد رفعتبشأن انتداب ) الطائرةكرة الالنظر في الطمب المقدم من شعبة -3
 م.2022/2023من العام الجامعي  وللمفصل الدراسي اال ،)بنات(االولي لمفرقة  الطائرةكرة المقرر يس لتدر 

 الموافقة القرار:
يس لتدر  )مسجل دكتوراه( (نورا سعد حسنبشأن انتداب ) الطائرةكرة الالنظر في الطمب المقدم من شعبة  -4

 م.2022/2023من العام الجامعي  وللمفصل الدراسي اال  ،)بنات(االولي لمفرقة  الطائرةكرة المقرر 
 الموافقة القرار:

 االلعاب الصغيرة مقررلتدريس  دكتوراه()(د/هبة جابر الدرشابيأن انتداب )بشالنظر في الطمب المقدم  -5
 م.2022/2023من العام الجامعي  لمفصل الدراسي االول(، لمفرقة االولي )بنات

 الموافقة القرار:
 االلعابلتدريس مقرر ()مسجل دكتوراه( رضوي عبد الناصرالنظر في الطمب المقدم بشأن انتداب) -6

 م.2022/2023من العام الجامعي  لمفصل الدراسي االول فرقة االولي )بنات(،لمالصغيرة 
 الموافقة القرار:

 لتدريس مقرر)مسجل دكتوراه( (راناية فتوح بدمن شعبة كرة اليد بشأن انتداب )النظر في الطمب المقدم  -7
 م.2022/2023من العام الجامعي  لمفصل الدراسي االول اليد لمفرقة الثانية)بنات(،كرة 

 الموافقة القرار:
 )مسجل دكتوراه((عرفةاسماء اسامة بشأن انتداب ) السمة كرةالنظر في الطمب المقدم من شعبة  -8

 م.2022/2023من العام الجامعي  وللمفصل الدراسي اال  ،)بنات(الثانية لمفرقة  السمةكرة مقرر  يسلتدر 
 الموافقة القرار:

 مقرريس لتدر  )ماجستير((ابراهيم فرج هديربشأن انتداب ) القدمالنظر في الطمب المقدم من شعبة كرة  -9
 م.2022/2023من العام الجامعي  وللمفصل الدراسي اال  ،)بنات(االولي لمفرقة  القدمكرة 

 الموافقة القرار:
 (شيماء محمد سعد الدين /بشأن اعتذار)د ت المضربرياضاطمب المقدم من شعبة النظر في ال -21

من العام الجامعي  لمفصل الدراسي االول(، لمفرقة االولى)بنات تنس الطاولة ررتدريس مقعن  )دكتوراه(
 م.2022/2023
 الموافقة القرار:

  (ياسمين محمد لطفى) بشأن انتداب رياضات المضرب ي الطمب المقدم من شعبةالنظر ف -22 
من العام الجامعي  لمفصل الدراسي االول(، لمفرقة االولي )بنات تنس الطاولةلتدريس مقرر )ماجستير( 

 م.2022/2023
 الموافقة القرار:
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   الدراسات العميا والبحوث ثالثًا:
 حــــــمنــــال

نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية بقسم/ الباحث/ محمد فؤاد محمد شحاته النظر في منح  -1

تأثير التدريب المتباين علي بعض )وموضوع البحث  الماجستيرالمقيد بمرحلة  المضربورياضات 

 (مراكز اللعب لالعبي كرة القدم 

 الموافقة القرار:

نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية بقسم/ احمد سعيد كامل شاهين الباحث/ النظر في منح  -2

التعلم المعكوس باستخدام تأثير )وموضوع البحث  الماجستيرالمقيد بمرحلة  ورياضات المضرب

 ( تطبيق تليجرام علي تعلم بعض المهارات االساسية لمبتدئ كرة اليد

 الموافقة القرار:

 
 التشكيــــــالت

المقيد بمرحمة مصطفي سيد محمد /تشكيل لجنة المناقشة والحكم لمباحث تجديد فيالنظر  ــــ2
منظومة ):وموضوعو ورياضات المضربنظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية بقسم الماجستير 

لجنة وتتكون  هرمية باستخدام تدريبات الساكيو لتحسين مهارة الضرب الساحق لالعبي الكرة الطائرة(
 :كالتالى المناقشة والحكم

 

 الموافقة القرار:
 

  . جحديد السبث االخير هن كل شهر لعقد سيونار القسن فيلنظر اـــ 3

 الموافقة القرار:
  تسجيل موضوع 

 التوجد موضوعات 

  تعديل موضوع
 التوجد موضوعات 

 
 التدريسشئون اعضاء هيئة ًا: بعار 
كـأس االمـم االفريقيـة بطولـة بسـيادتو  بمشـاركة القـط محمـد السـيد ا.د/ احمـدالنظر فى الطمـب المقـدم مـن  ــ1

وذلك لحين صـدور القـرار الـوزارن مـن ،  م 2022والمزمع اقامتها بدولة السنغال خالل شهر نوفمبر  لمسيدات 
 .الرياضيينوزارة الشباب والرياضة لمعاممين باجهزة الدولة من 

 لحين صدور القرار الوزارن من وزارة الشباب والرياضة لمعاممين باجهزة الدولة من الرياضيين.الموافقة  :القرار
 

 مالحظات جهة العمل االسم
والطالب بكمية أستاذ الكرة الطائرة ووكيل الكمية لشئون التعميم  مروان أ.د/ أحمد المغاوري

 مشرفا ورئيسا التربية الرياضية جامعة بنها

أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  أ.م.د/محمد جمال عمي فرج
 مناقشا التربية الرياضية جامعة بنها المضرب بكميةورياضات 

أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  رأ.م.د/اسالم خميل عبد القاد
 مشرفا التربية الرياضية جامعة بنها المضرب بكميةورياضات 

أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  أ.م.د/ ايمن مرضي عبدالباري
 مناقشا الساداتالتربية الرياضية جامعة  المضرب بكميةورياضات 

أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  منير عطيةأ.م.د/محمد 
 مشرفا التربية الرياضية جامعة بنها المضرب بكميةورياضات 



 (7) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الرياضات الجواعية هجلس قسن هحضر   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 م5/21/3133  بحاريخ( 32الجلسة رقن )نظريات وجطبيقات الرياضات الجواعية ورياضات الوضرب  هحضر هجلس قسن

  

  

 العالقات الثقافية والعممية ًا:خامس
بالمؤتمر الدولي لمعموم  لممشاركة سيادتو بسفر محمود مصمحي.د/ محمد .ما من الطمب المقدم النظر فى ــــ2

والمقرر انعقادة في برشمونة اسبانيا في الفترة من االنسانية واالجتماعية والتابع لمعهد وست ايست الدولي 
  .م2023راير فب 16الي  14

  مع اتخاذ االجراءات الالزمة. الموافقة :القرار
بكمية  )االثنين(ليوم واحد انتداب سيادتةمحمد جمال عمي فرج بشأن .د/ .ما من الطمب المقدم النظر فىــــ 3

البكالوريوس مقرر  وذلك لمتدريس ببرنامج م2022/2023التربية الرياضية جامعة قناة السويس لمعام الجامعي 
  . تخصص تدريس الكرة الطائرة المستون الثالث

 .ىال يخل بالجدول الدراس بماالموافقة  :القرار
بكمية  )االحد(ليوم واحد انتداب سيادتةاحمد محمد عمي شحاتة  بشأن .د/ .ما من الطمب المقدم النظر فىــــ 4

وريوس مقرر امج البكالوذلك لمتدريس ببرنم 2022/2023التربية الرياضية جامعة قناة السويس لمعام الجامعي 
  . ولالمستون اال يدكرة ال
 . بما ال يخل بالجدول الدراسيالموافقة  :القرار

   

 الجودة ًا:سادس
 م.3133/3134فصل الدراسى االول لمعام الجامعىمقررات القسم لم وصيفاعتماد ت فيالنظر  -2

 .افقة المو  القرار:
 م.3133/3134فصل الدراسى االول لمعام الجامعىمقررات القسم لم اعتماد محتويالنظر في  -3

 الموافقة . القرار:
 م.3133/3134جامعىالدراسى االول لمعام المقررات القسم لمفصل ل الجداول الدراسيةاعتماد النظر في  -4

 الموافقة . القرار:
                   
نتهى                          .لثةالثافى تمام الساعة  من أعماله المجمس وا 

          
 رئيس القسم                                      السر أمين               

 
 ﴾أحمد أنور السيدأ.د/ ﴿                                         ﴾  اسالم خميل عبد القادر /م.دأ. ﴿       


