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 محضر
 الطارئ قســـــــمس ــــــــمجم

 نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب
 

 م42/7/4244 بتاريخ (91الجمسة رقم )
 

 

 

 

 
 أمين السر     

 
 ﴾أحمد محمد عمى شحاته /دم.أ. ﴿
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 ةـــــــــد الكميـــــالسيد األستاذ الدكتور/ عمي
 

 ،،،، وبعد تحية طيبة
 
 

 الجماعيت نظرياث وجطبيقاث الرياضاث برجاء التكرم باملىافقت على إعتماد مجلس قسم     

 مم فى جما 4244/  7/  42بتاريخ  ألاحذ( املنعقذ يىم 91جلست رقم )ورياضاث املضرب 

ً 99الساعت 
 
ورلك للعرض  الرياضيت جامعت بنها. فى كليت التربيت مجلس الكليت بمقر صباحا

ًمجلس الكليت. على

 وتفضموا بقبول وافر التحية واإلحترام ،،،،
                                 

 رئيس القسم                                                                       
 

 ﴾ السيدأحمد أنور  /دأ. ﴿                                                               
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ً 99فى جمام الساعت الطارئ في وجىد أ.د/ عميذ الكليت  إجتمع مجلس القسم     
 
 الكليتبقاعت مجلس  صباحا

 حضىر أعضاء املجلس القسم وفى رئيس أحمذ أنىر السيذالسيذ أ.د/  م برئاست42/7/4244 املىافق ألاحذيىم 

ًوهم:املىقرين 
 

 التوقيع التوصيف ـــــمـــــــاإلسـ م
 ٍبةغ َظسٌبد ٔرطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ ٔزٌبضبد انًضسةأسزبذ انكسح انطبئسح ثقسى  أ.د/ يذًد يذًد زفعذ 1

 دضٕز ٔزٌبضبد انًضسةَظسٌبد ٔرطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ كسح انقدو ثقسى اسزبذ  أ.د/ٌبسس يذفٕظ انجْٕسي 2

 دضٕز ٔكٍم انكهٍخ نشئٌٕ انزعهٍى ٔانطالةأسزبذ انكسح انطبئسح ٔ د/ أدًد انًغبٔزي يسٔاٌ.أ 3

 دضٕز قسى َظسٌبد ٔرطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ ٔزٌبضبد انًضسةث كسح انٍداسزبذ  د/ أدًد يذًد انسٍد انقظأ. 4

 يعزرز ٔرطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ ٔزٌبضبد انًضسةقسى َظسٌبد ثاسزبذ يسبعد  عًبد اندٌٍ عجدانسسٕلأ.و.د/  5

 دضٕز قسى َظسٌبد ٔرطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ ٔزٌبضبد انًضسةثاسزبذ يسبعد  فسجعهً أ.و.د/ يذًد جًبل  6

 دضٕز قسى َظسٌبد ٔرطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ ٔزٌبضبد انًضسةثاسزبذ يسبعد  أ.و.د/ يذًد يذًٕد يصهذً 7

 يعزرز اسزبذ يسبعد قسى َظسٌبد ٔرطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ ٔزٌبضبد انًضسة انقبدز و.د/ اسالو خهٍم عجدأ. 8

 غٍبة قسى َظسٌبد ٔرطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ ٔزٌبضبد انًضسةثاسزبذ يسبعد  يذًد عجد انشبفًو.د/ أ. 9

 دضٕز انًضسة قسى َظسٌبد ٔرطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ ٔزٌبضبدثاسزبذ يسبعد  أدًد يذًد عهً شذبرّو.د/ أ. 11

 دضٕز قسى َظسٌبد ٔرطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ ٔزٌبضبد انًضسةثاسزبذ يسبعد  يذًد يٍُس عطٍخو.د/ أ. 11

 غٍبة قسى َظسٌبد ٔرطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ ٔزٌبضبد انًضسةثاسزبذ يسبعد  يذًٕد يذًد أثٕ انعطبو.د/ أ. 12

 دضٕز َظسٌبد ٔرطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ ٔزٌبضبد انًضسةقسى ثاسزبذ يسبعد  يصطفً عجد هللا عجد انًقصٕدو.د/ أ. 13

 دضٕز قسى َظسٌبد ٔرطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ ٔزٌبضبد انًضسةثاسزبذ يسبعد  يصطفً طّ يذًٕدو.د/ أ. 14

 غٍبة قسى َظسٌبد ٔرطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ ٔزٌبضبد انًضسةثاسزبذ يسبعد  أ.و.د/ يذًد عجد هللا عجد انًسضً 15

 غٍبة قسى َظسٌبد ٔرطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ ٔزٌبضبد انًضسةأسزبذ يسبعد ث أ.و.د/يذًد سعٍد يصهذً 16

 دضٕز قسى َظسٌبد ٔرطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ ٔزٌبضبد انًضسةأسزبذ يسبعد ث أ.و.د/يذًد زيضبٌ نطفً 17

 دضٕز ٔزٌبضبد انًضسة قسى َظسٌبد ٔرطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخأسزبذ يسبعد ث عًسٔ سٍد فًًٓأ.و.د/ 18

 غٍبة قسى َظسٌبد ٔرطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ ٔزٌبضبد انًضسةثيدزس  يجدي يذًٕد يصهذًو.د/  19

 غٍبة قسى َظسٌبد ٔرطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ ٔزٌبضبد انًضسةثيدزس  و.د/شبدي ْشبو جًبل اندٌٍ 21

 غٍبة انجًبعٍخ ٔزٌبضبد انًضسةقسى َظسٌبد ٔرطجٍقبد انسٌبضبد ثيدزس  و.د/أدًد يذًد َجٍت 21

 دضٕز قسى َظسٌبد ٔرطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ ٔزٌبضبد انًضسةثيدزس  و.د/ أدًد عجد انًعٍٍ عجبس 22

 دضٕز قسى َظسٌبد ٔرطجٍقبد انسٌبضبد انجًبعٍخ ٔزٌبضبد انًضسةثيدزس  و.د/عجد هللا سٍد عجد انسدٍى سٕسّ 23

 

ً

القسم الجلست ورحــب سيادجه بالسادة ألاعضاء ثم  رئيس السيذأحمذ أنىر  وقــذ افتتـح الســــيـذ أ.د /

   -مايلى: شرع املجلس فى مناقشت 
 

ً  
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 الموضوعات العامة  أواًل:
 التصديق على قرارات الجلسة السابقة 

 انقساز : انًٕافقخ

 
 

 ثانيًا: شئون التعميم والطالب
 

فيه الموافقة على قيامه والذى يلتمس  –النظر فى الطب المقدم من د/ أحمد عبد المعين عباس محمد  -1

( على ان يكون خارج أوقات IASSTبإلقاء محاضرات فى األكاديمية الدولية لعلوم وتكنولوجيا الرياضة )

ة ئفى إطار تفعيل دور هيمواعيد العمل الرسمية وبما ال يتعارض مع الجدول الدراسى وسير العمل وذلك 

 التدريس فى خدمة المجتمع والبيئة.

 انقساز : انًٕافقخ

 
   الدراسات العميا والبحوث ثالثًا:

 _____________ المنح_______________ 

 
 دزجخ اندكزٕزاِ انفهسفخ فً انزسثٍخ انسٌبضٍخ.  –انُظس فى يُخ انجبدث/ يذًد فزذى عجد انًجٍد  -9

 انقساز : انًٕافقخ

 

 دزجخ اندكزٕزاِ انفهسفخ فً انزسثٍخ انسٌبضٍخ.  –انُظس فى يُخ انجبدث/ يذًد انجٍٕشى عجد انفزبح  -4

 انقساز : انًٕافقخ

 

 دزجخ اندكزٕزاِ انفهسفخ فً انزسثٍخ انسٌبضٍخ.  –انُظس فى يُخ انجبدث/ يذًد كًبل عجد هللا زافع  -3

 انقساز : انًٕافقخ

 

  مد فترة التسجيل 

  موضوعاتالتوجد 

 

  لتشكيــــــالتا

 التوجد موضوعات 
 

  تسجيل موضوع

 التوجد موضوعات 
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  تعديل موضوع

 التوجد موضوعات 
 

 شئون هيئة التدريس رابعًا:
( بشأن الموافقة على تعيين سيادته أستاذ نجيب محمد محمود لمقدم من الدكتور/ )النظر في الطلب ا  -1

العلمياة لترقياة األسااتذا واألسااتذا المسااعدين )لجناة  مسااعد باذات القسام بنااء علاى توصاية اللجناة

 الرياضة المدرسية( في تقريرها بذلك.

 انًٕافقخ انقساز:

 

النظر فى الطلب المقدم من ا.د/ احمد القط بمشاركة سيادته بالدورا الدولية الودية مع فريق كرا اليد  -2

ك والمزمااع اقامت ااا خاا ل شاا ر للرجااال بالنااادى االهلااى كمحلاال فنااى وذلااك بدولااة البوساانة وال رساا

م وذلك لحين صدور القرار الوزارى من وزارا الشاباب والرياضاة للعااملين بااج زا 2222اغسطس 

 الدولة من الرياضيين.

 الموافقةالقرار: 

 

 العالقات الثقافية والعممية ًا:خامس
 التوجد موضوعات 

 
   

 الجودة ًا:سادس
 التوجد موضوعات 

 
نتهى             الثانية.فى تمام الساعة  من أعماله المجمس وا 

 
 رئيس القسم                                  السر أمين                

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


