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 مكتب / رئيس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية

 مجلس القسم   اجتماعمحضر  

 م 2019/2020  الجامعي العام   (7) رقم الجلسة

 ظهرا   الثانية االجتماعنهاية  الواحدة ظهرا   االجتماعبدء  م 1/3/2020 التاريخ 

 المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية قسم  االجتماعمكان 

 الجامعي( للعام 7تم عقد الجلسة رقم ) الواحدة ظهرا  تمام الساعة  في م1/3/2020الموافق  األحديوم  في إنه الحضور:

 :السادة رئيس مجلس القسم وبحضور كل من شافع دعبد الحمي خالد برئاسة األستاذ الدكتور/  م2019/2020

  - عن الحضور: واعتذر

 الوظيفة اإلسم م

 عضوا   أ.د/ عصام الدين متولى عبدللا   .1

 عضوا   الشافعي أحمد أمين  أ.د/  .2

 عضوا   محمد  م عبد الحلي عبد للا أ.م.د/   .3

 عضوا  وأمين سر المجلس سام الدين أ.م.د/ أحمد طلحة ح  .4

 عضوا   م.د/ السيد فتح للا تنيتين  .5

 عضوا   م.د/ محمد بكر سالم   .6

 عضوا   رأبو النصم.د/ شروق على   .7

 عضوا   محمد  دعبد المعبو نسرين /م.د  .8

 عضوا   خاطر  دعبد الرشيأ.د. متفرغ/ سعيد   .9

 عضوا   أ.د. متفرغ/ محمد محمد زكى  .10

   أ.د /مجدي محمود فهيم   .1

   أ.د/ أميرة محمود طه   .2

   عادل جبلأ.م.د/ رحاب   .3

   م.د/ أحمد أمين متولي  .4
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 م 27/9/2016(  1/0)اإلصدار 

" الرحيم الرحمن هللا بسم" بذكر الجلسة القسم مجلس رئيس شافع الحميد عبد خالد/ الدكتور األستاذ السيد افتتح  :االفتتاح 

 بجدول الواردة الموضوعات ومناقشة لعرض القسم رئيس السيد انتقل ثم المجلس،  أعضاء بالسادة والترحيب

 .األعمال

 المصادقات : أوالا 

 .السابقة الجلسة محضر على التصديق بشأن 1/1

 .قرارات من به جاء ما ومتابعة السابقة الجلسة محضر على المصادقة القرار:

 الواردة  الخطابات: ثانياا 

2/1 
 ومكتب العليا والدراسممات التدريس هيئة أعضمماء وشممئون الثقافية العالقات من للقسممم الواردة الخطابات عرض

 .المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء السادة على الكلية عميد/ السيد

 .علما المجلس وأحيط العرض تم القرار:

2/2 

 رسالن علي  /من المقدم بالطلب والخاص الكلية عميد/ الدكتور األستاذ السيد مكتب من الوارد الخطاب بشأن

 التدريس وطرق المناهج قسم الي للنقل -المنيا جامعة الرياضية التربية بكلية المساعد المدرس رسالن علي 

 .5/1 بند م1/1/2020 بتاريخ( 5) رقم القسم جلسة بمحضر والمدرج الرياضية الحركة وعلوم والتدريب

 القرار:

  علي والمصادقة  م1/1/2020 بتاريخ( 5) رقم القسم بجلسة سابقا الطلب ورفض مناقشة علي بناءا الطلب رفض

 بالرفض القسم قرار علي لمصادقةا الي باإلضافة م، 2020 يناير شهر عن الكلية مجلس بمحضر الرفض قرار

 مساعد مدرس ةوظيف الي لللنق طلب هو  المقدم الطلب ألن وذلك ،  م1/2/2020 بتاريخ( 6) رقم الجلسة بمحضر

 بتاريخ تدريس طرق تخصص الرياضية التربية في الدكتوراة درجة علي سيادته حصول من الرغم علي بالقسم

 .تدريس هيئه ألعضاء اجهح في ليس والقسم المرفقة،  للمستندات طبقا حلوان جامعه من  م26/2/2019

 العليا  الدراسات: ثالثاا 

3/1 

 :دكتوراة ةرسال تسجيل

 محمد نهلة/  للباحثة الرياضممية التربية في دكتوراة رسممالة لتسممجيل العليا الدراسممات مكتب من الوارد الخطاب

 .األشرم نبوي

 القرار:

 :بعنوان رسالة لتسجيل اإلجراءات ستكمالال والبحوث العليا الدراسات للجنة األمر ورفع التسجيل على الموافقة

 لالعبات أعلى من الصراع مهارات وبعض ي البدن األداء مستوى على TRX أحبال باستخدام التدريب تأثير"

 " المصارعة

and Some The Impact of Training Using TRX Ropes on Physical Performance Level 

of the Standing Position Skills of Wrestling Players 
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 :السادة من اإلشراف هيئة تتكون أن القسم ويقترح

 

 الوظيفي المسمى االسم م

 الحركة وعلوم والتدريب التدريس وطرق المناهج بقسم الرياضي التدريب أستاذ الشافعي أحمد أمين أحمد/ د.أ 1
 السادات مدينة جامعة - الرياضية التربية كلية - الرياضية

 كلية -المائية والرياضات المنازالت وتطبيقات نظريات بقسم ُمساعد أستاذ بيلى  إبراهيم بيلى محمد/ د.م.أ 2
 السادات مدينة جامعة - الرياضية التربية

3/2 

 :ماجستير ةرسال تسجيل

 القوي عبد/  للباحث الرياضمية التربية في ماجسمتير رسمالة لتسمجيل العليا الدراسمات مكتب من الوارد الخطاب
 .ناهض القوي عبد نبيل

 القرار 

 :بعنوان رسالة لتسجيل اإلجراءات ستكمالال والبحوث العليا الدراسات للجنة األمر ورفع  التسجيل على الموافقة

 " الكاراتيه رياضة لناشئي الهجومي األداء فاعلية على الخاصة الحركية القدرات تنمية تأثير"

The impact of Special Motor Abilities Development on the effectiveness of 

Offensive Performance of Karate Junior 

 :السادة من اإلشراف هيئة تتكون أن القسم ويقترح

 

 الوظيفي المسمى االسم م

 وعلوم والتدريب التدريس وطرق المناهج بقسم المتفرغ الرياضي التدريب أستاذ زكي محمد محمد/ د.أ 1
 السادات مدينة جامعة م الرياضية التربية بكلية الرياضية الحركة

 التربية بكلية المائية والرياضات المنازالت وتطبيقات نظريات بقسم مساعد أستاذ جعفر سعد محمد عمرو/ د.م.أ 2
 السادات مدينة جامعة م الرياضية

 بكلية الرياضية الحركة وعلوم والتدريب التدريس وطرق المناهج بقسم مدرس سالم بكر محمد/ د.م 3
 السادات مدينة جامعة م الرياضية التربية

3/3 

 ماجستير لرسالة مناقشة لجنة تشكيل

 الرياضههي  التدريب علم ماجسههتير لدرجة المسممجل المطيري سهههيل حمد محمد /للطالب المناقشممة لجنة تشممكيل

 :عنوان تحت بالقسم

 القدم كرة مرمى لحراس والمهاري البدني  األداء مستوى على التدريبية الشواخص باستخدام برنامج تأثير)

 (الكويت بدولة

 م االسههههههم العمههل وجههة الوظيفههة الصفة 

 ُمناقشا  
 والتدريب التدريس وطرق المناهج بقسم المتفرغ الحيوية الميكانيكا  أستاذ

 السادات مدينة جامعة م الرياضية التربية بكلية الرياضية الحركة وعلوم
 1 خاطر دالرشي عبد سعيد/ د.أ
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 ُمناقشا  
  الرياضية الحركة وعلوم التدريب قسم ورئيس الرياضي التدريب أستاذ

 طنطا جامعة - الرياضية التربية كلية
 2 أبوفريخة  حسني مجدي/ د.أ

 مشرفا  
 والتدريب التدريس وطرق المناهج بقسم الُمتفرغ الرياضي التدريب أستاذ

 السادات مدينة جامعة - الرياضية التربية بكلية الرياضية الحركة وعلوم
 3 ذكي محمد محمد/ د.أ

 مشرفا  
 وعلوم والتدريب التدريس وطرق المناهج بقسم الرياضي التدريب أستاذ

 السادات مدينة جامعة - الرياضية التربية بكلية الرياضية الحركة
 4 الشافعي أحمد أمين أحمد/ د.أ

 

 .اإلجراءات استكمال نحو الالزم التخاذ والبحوث العليا الدراسات لشئون األمر ورفع التشكيل على الموافقة القرار 

3/4 

 ماجستير لرسالة مناقشة لجنة تشكيل

 بالقسم الرياضي  التدريب علم ماجستير لدرجة المسجل السهلي  فراج  محمد ناصر /للطالب المناقشة لجنة تشكيل

 :عنوان تحت

 لناشئي  الفسيولوجية المهارية الُمتغيرات بعض مسهتوى على التنافسهية التمرينات باسهتخدام برنامج تأثير)

 (الكويت بدولة القدم كرة

 م االسههههههم العمههل وجههة الوظيفههة الصفة 

 مشرفا  
 الجماعية الرياضات وتطبيقات نظريات قسم ورئيس السلة كرة أستاذ

 السادات مدينة جامعة - الرياضية التربية بكلية المضرب ورياضات
 1 الرؤوف  عبد محمد طارق/ د.أ

 ُمناقشا  
 المضرب ورياضات الجماعية الرياضات بقسم القدم كرة أستاذ

 بنها جامعة - الرياضية التربية كلية

 عطوه محفوظ ياسر/ د.أ
 الجوهري

2 

 ُمناقشا  
 والتدريب التدريس وطرق المناهج بقسم الُمتفرغ الرياضي التدريب أستاذ

 السادات مدينة جامعة - الرياضية التربية بكلية الرياضية الحركة وعلوم
 3 ذكي محمد محمد/ د.أ

 مشرفا  
 وعلوم والتدريب التدريس وطرق المناهج بقسم الرياضي التدريب أستاذ

 السادات مدينة جامعة - الرياضية التربية بكلية الرياضية الحركة
 4 الشافعي أحمد أمين أحمد/ د.أ

 

 .اإلجراءات استكمال نحو الالزم التخاذ والبحوث العليا الدراسات لشئون األمر ورفع التشكيل على الموافقة القرار 

3/5 

 ماجستير لرسالة مناقشة لجنة تشكيل

 بالقسمم الرياضهي  التدريب علم ماجسهتير لدرجة المسمجل النجدي أحمد زالعزي عبد /للطالب المناقشمة لجنة تشمكيل

 :عنوان تحت

 بدولة اليد كرة لالعبي  التصويب ودقة االنتباه تركيز مستوى على البصرية التدريبات باستخدام برنامج تأثير)

 (الكويت
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 م االسههههههم العمههل وجههة الوظيفههة الصفة 

 مشرفا  
 الجماعية الرياضات وتطبيقات نظريات بقسم الُمتفرغ اليد كرة أستاذ

 السادات مدينة جامعة - الرياضية التربية بكلية المضرب ورياضات
 1 حمادة الدين جمال محمد/ د.أ

 ُمناقشا  
  الجماعية الرياضات تدريب بقسم اليد كرة أستاذ

 حلوان جامعة - للبنين الرياضية التربية كلية
 2 الوليلي  توفيق محمد/ د.أ

 مشرفا  
 وعلوم والتدريب التدريس وطرق المناهج بقسم الرياضي التدريب أستاذ

 السادات مدينة جامعة - الرياضية التربية بكلية الرياضية الحركة
 3 الشافعي أحمد أمين أحمد/ د.أ

 ُمناقشا  
 الحركة وعلوم والتدريب التدريس وطرق المناهج بقسم ُمساعد أستاذ

 السادات مدينة جامعة - الرياضية التربية بكلية الرياضية
 4  محمد مالحلي عبد هللا عبد/ د.م.أ

 

 .اإلجراءات استكمال نحو الالزم التخاذ والبحوث العليا الدراسات لشئون األمر ورفع التشكيل على الموافقة القرار 

3/6 

 ماجستير لرسالة مناقشة لجنة تشكيل

 التدريب علم ماجسههتير لدرجة المسممجل جريذي سههعدون حميدي محمد /للطالب المناقشممة لجنة تشممكيل

 :عنوان تحت بالقسم الرياضي 

 (الكويت بدولة القدم كرة لبراعم المهاري األداء لتطوير كُمحدد األساسية الحركية المهارات)

 م االسههههههم العمههل وجههة الوظيفههة الصفة 

 مشرفا  
 الجماعية الرياضات وتطبيقات نظريات بقسم السلة كرة تدريس طرق أستاذ

 السادات مدينة جامعة - الرياضية التربية بكلية المضرب ورياضات
 1 بخيت  رمضان عادل/ د.أ

 ُمناقشا  
 المضرب ورياضات الجماعية الرياضات بقسم القدم كرة أستاذ

 بنها جامعة - الرياضية التربية كلية
 2 الجوهري عطوه محفوظ ياسر/ د.أ

 ُمناقشا  
 والتدريب التدريس وطرق المناهج بقسم الُمتفرغ الرياضي التدريب أستاذ

 السادات مدينة جامعة - الرياضية التربية بكلية الرياضية الحركة وعلوم
 3 ذكي محمد محمد/ د.أ

 مشرفا  
 وعلوم والتدريب التدريس وطرق المناهج بقسم الرياضي التدريب أستاذ

 السادات مدينة جامعة - الرياضية التربية بكلية الرياضية الحركة
 4 الشافعي أحمد أمين أحمد/ د.أ

 

 .اإلجراءات استكمال نحو الالزم التخاذ والبحوث العليا الدراسات لشئون األمر ورفع التشكيل على الموافقة القرار 

3/7 

 ماجستير لرسالة مناقشة لجنة تشكيل

 الرياضهي  التدريب علم ماجسهتير لدرجة المسمجل المطيري مدوخ  سههيل جراح  /للطالب المناقشمة لجنة تشمكيل

 :عنوان تحت بالقسم

 (الكويت بدولة الطائرة الكرة حكام لدى القرار اتخاذ بدقة وعالقتها اإلدراكية السرعة)
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 م االسههههههم العمههل وجههة الوظيفههة الصفة 

 مشرفا  
  القوى ألعاب وتطبيقات نظريات بقسم القوى ألعاب أستاذ

  الُمجتمع خدمة لشئون الرياضية التربية كلية ووكيل
 السادات مدينة جامعة - البيئة وتنمية

 1 بالل محمد عنبر محمد/ د.أ

 ُمناقشا  
 التربية بكلية الرياضية التربية أصول بقسم والتقويم القياس أستاذ

 السادات مدينة جامعة - الرياضية
 2 قنديل  إبراهيم السيد وائل/ د.أ

 مشرفا  
 والتدريب التدريس وطرق المناهج بقسم الرياضي التدريب أستاذ

 مدينة جامعة - الرياضية التربية بكلية الرياضية الحركة وعلوم
 السادات

 3 الشافعي أحمد أمين أحمد/ د.أ

 ُمناقشا  
 الحركة وعلوم التدريب قسم ورئيس الرياضي التدريب أستاذ

 طنطا جامعة - الرياضية التربية كلية الرياضية
 زالعزي  عبد مالمنع عبد أيناس/ د.م.أ

 هاشم
4 
 

 .اإلجراءات استكمال نحو الالزم التخاذ والبحوث العليا الدراسات لشئون األمر ورفع التشكيل على الموافقة القرار 
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 ماجستير لرسالة مناقشة لجنة تشكيل

 الرياضهي  التدريب علم ماجسهتير لدرجة المسمجل العنزي علي  حمدان الوهاب عبد /للطالب المناقشمة لجنة تشمكيل

 :عنوان تحت بالقسم

 بدولة القدم كرة لالعبي الثابتة الركالت من التصويب دقة لتطوير النوعية التدريبات باستخدام برنامج تأثير)

 (الكويت

 

 م االسههههههم العمههل وجههة الوظيفههة الصفة 

 مشرفا  
 والتدريب التدريس وطرق المناهج بقسم المتفرغ الحيوية الميكانيكا ستاذأ

 1 خاطر دالرشي عبد سعيد /د.أ  السادات مدينة ةجامع الرياضية التربية كلية - الرياضية الحركة وعلوم

 مشرفا  
 قسمب الجماعية الرياضات وتطبيقات نظريات بقسم المضرب عابلأ  أستاذ

 جامعه الرياضية التربية كلية - المضرب ورياضات الجماعية الرياضات
  السادات مدينة

 2 المعاطي  أبو طلعت  محمد /د.أ

 ُمناقشا  
 األلعاب وتطبيقات نظريات قسم ورئيس القدم كرة تدريب مساعد أستاذ

 3  حسنين ساهر أحمد /د.م.أ (مناقشا) المنوفية جامعة الرياضية التربية بكلية الجماعية

 ُمناقشا  
 وعلوم والتدريب التدريس وطرق المناهج بقسم ُمساعد أستاذ
 السادات مدينة جامعة - الرياضية التربية بكلية الرياضية الحركة

 4  محمد مالحلي عبد هللا عبد/ د.م.أ
 

 .اإلجراءات استكمال نحو الالزم التخاذ والبحوث العليا الدراسات لشئون األمر ورفع التشكيل على الموافقة القرار 
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 ماجستير لرسالة مناقشة لجنة تشكيل

 بالقسم الرياضي  التدريب علم ماجستير لدرجة المسجل العوضي هللا عبد مبارك /للطالب المناقشة لجنة تشكيل

 :عنوان تحت

 المبارزة سيف لالعبي  النصلية المسكات أداء فاعلية على والمهارية البدنية التدريبات باستخدام برنامج تأثير)
 (الكويت بدولة

 م االسههههههم العمههل وجههة الوظيفههة الصفة 

 مشرفا  
 والتدريب التدريس وطرق المناهج بقسم المتفرغ الحيوية الميكانيكا ستاذأ

 1 خاطر دالرشي عبد سعيد /د.أ  السادات مدينة ةجامع الرياضية التربية كلية - الرياضية الحركة وعلوم

 مشرفا  
 المائية الرياضاتو المنازالت وتطبيقات نظريات بقسم المبارزة أستاذ

 الرياضية التربية كلية - المضرب ورياضات الجماعية الرياضات قسمب
  السادات مدينة جامعه

 2 علي صفوت  عباس محمد /د.أ

 ُمناقشا  
 بكلية المنازالت وتطبيقات نظريات بقسم المتفرغ المبارزة تدريب أستاذ

 3 إبراهيم حسن أشرف /د.أ  المنيا جامعة الرياضية التربية

 ُمناقشا  
 وعلوم والتدريب التدريس وطرق المناهج بقسم ُمساعد أستاذ
 السادات مدينة جامعة - الرياضية التربية بكلية الرياضية الحركة

 4  الدين حسام طلحة أحمد/ د.م.أ
 

 .اإلجراءات استكمال نحو الالزم التخاذ والبحوث العليا الدراسات لشئون األمر ورفع التشكيل على الموافقة القرار 
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 ماجستير لرسالة مناقشة لجنة تشكيل

 بالقسم الرياضي  التدريب علم ماجستير لدرجة المسجل العنزي محمد سعيد عادل /للطالب المناقشة لجنة تشكيل
 :عنوان تحت

 (الكويت بدولة القدم كرة لناشئي  العقلية القدرات ضوء في  المهاري األداء بمستوي التنبؤ)

 م االسههههههم العمههل وجههة الوظيفههة الصفة 

 ُمناقشا  
 والتدريب التدريس وطرق المناهج بقسم المتفرغ الحيوية الميكانيكا ستاذأ

 1 خاطر دالرشي عبد سعيد /د.أ  السادات مدينة ةجامع الرياضية التربية كلية - الرياضية الحركة وعلوم

 مشرفا  
 - الرياضي والترويح التربية أصول بقسم المتفرغ التربية أصول أستاذ

  السادات مدينة جامعه الرياضية التربية كلية
 2 الباقيري  إبراهيم إبراهيم محمد /د.أ

 ُمناقشا  
 األلعاب وتطبيقات نظريات قسم ورئيس القدم كرة تدريب مساعد أستاذ

 3  حسنين ساهر أحمد /د.م.أ (مناقشا) المنوفية جامعة الرياضية التربية بكلية الجماعية

 مشرفا  
 وعلوم والتدريب التدريس وطرق المناهج بقسم ُمساعد أستاذ
 السادات مدينة جامعة - الرياضية التربية بكلية الرياضية الحركة

 4  الدين حسام طلحة أحمد/ د.م.أ
 

 .اإلجراءات استكمال نحو الالزم التخاذ والبحوث العليا الدراسات لشئون األمر ورفع التشكيل على الموافقة القرار 

 أعمال من ديستج ما: رابعاا 

 )مرفق صور من المذكرات والتقارير الواردة بالمحضر(



 8من  ( 8صفحة )
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 .ظهراا  الثانية الساعة تمام في المحضر اقفل أعمال، من يستجد لم وما هذا
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 فعأ.د/ خالد عبد الحميد شا

 


