
 
 
 
 
 
 
 

الرياضيةالتربية كلية/   

رئيس مجلس قسم /مكتب   

 نظريات و تطبيقات ألعاب القوى 
 

 محضر اجتماع مجلس قسم نظريات و تطبيقات ألعاب القوى
7201/8201 العام الجامعي 290 رقم الجلسة  

1/1/2019 التاريخ  صباحا 00.1الساعة  بدء االجتماع  ظهرا   301.الساعة  نهاية االجتماع   
إلجتماعمكان ا مقر اجتماع اعضاء القسم –كلية التربية الرياضية   

( برئاسة 290عقدت الجلسة رقم ) 1.00فى تمام الساعة م   1/1/2019الموافق  الثالثاءإنه فى يوم 
 رئيس القسم  وبحضور كل من:  –األستاذ الدكتور/ عزة محمد عبد الحميد العمرى 

 
 الحضـــــــــــــــــــــور:

 
 
 
 
 
 
 

 واعتذر عن الحضور 
 
 
 
 
يم" الجلسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحعزة محمد عبد الحميد العمرى  . الدكتور/ األستاذ  افتتح السيدإلفتتاح :او 

 . ألعاب القوىنظريات و تطبيقات والترحيب بالسادة أعضاء مجلس قسم 
 أوال : المصـــادقات  

1/1  بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  
 السابقة .  ةما جاء بالجلس التصديق على القرار:
 موضوعات اإلحاطةثانيا : 

 الصفة االسم م
 عضوا   أ.د /  محمد عنير محمد بالل  1
 عضوا   أ.د / إيمان إبراهيم مبروك السيسى 2
 عضوا  وأمينا  للسر  أ.د /  عاطف سيد أحمد عبد الفتاح 3
 عضوا   أ.م.د / سالى عبد التواب البهواشى 4
 عضوا   أ.م.د / أحمد عبد الوهاب خفاجى 5
 عضوا   م.د / مروى عبد القادر صقر 6
 عضوا   م.د / محمد عبد المجيد نبوى أبو دنيا 7

 الصفة االسم م
 عضوا   أ.د / بكر محمد سالم  1
 عضوا   أ.د / مصطفى مصطفى على عطوة 2
 عضوا   أ.م.د / نبال أحمد بدر 3
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   -رابعا :الدراسات العليا :
الدكتوراه بدورة الخريف  ةتسجيل بحث دكتوراه للباحث / محمد عبد الموجود مصطفى النجار . المقيد بدرج – 1/  4

" تأثير ألعاب تنافسية مبتكرة فى ألعاب القوى لألطفال على تحسين األداء البدنى م . بعنوان  2018 –م  2017

  -والمهارى منهج مرحلة التعليم األساسى " . على ان تتكون لجنة األشراف من : 

 أ.د/ مصطفى مصطفى عطوة .  – 1

 أ.م.د / أحمد عبد الوهاب خفاجى . – 2

 م.د/ مروى عبد القادر صقر  – 3

 ومتابعة الباحث الدارة الدراسات العليا الستككمال االوراق .  الموافقة . القرار :

الطلب المقدم من الباحث / احمد عبد الرسول أحمد عيسى بخصوص منحه درجة الماجستير في التربية  –4/2
الرياضية حيث قام بتسليم جميع االوراق الخاصة بمتطلبات المنح لقسم الدراسات العليا حيث انه تمت مناقشة رسالته 

امج تعليمي باستخدام االلعاب التمهيدية للتغلب بعنوان " فاعلية برن 2018/  7/  10الماجستير الخاصة به بتاريخ  
 بالزانة "  زعلى صعوبات التعلم لمبتدئي القف

 القرار : الموافقة 
 خامسا : شئون أعضاء هيئة التدريس :

 سادسا: العالقات الثقافية :
بحث بعنوان " العاب القوى . بشأن أدراج موضوع محمد عبد المجيد نبوى ابو دنيا .د/ مالطلب المقدم من  6/1

 " .لألطفال كنشاط عالجى ألطفال التوحد 
 حيث أنه ضمن الخطة البحثية للقسم .  الموافقة .القرار : 

 بشان الترشح لجائزة الجامعة للتفوق العلمى يرشح القسم االستاذ الدكتور / محمد عنبر محمد بالل  – 6/2
 الموافقة والتواصل مع العالقات الثقافية الستكمال االوراق المطلوبة  القرار :
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 ما يستجد من أعمالسابعا  : 

الجامعة المساعد )استعجال ثاني(  من  أمين نظريات وتطبيقات العاب القويالخطاب الوارد الي قسم  7/1

والخاص بتحديد احتياجات الكلية من المعيدين )التكليف(  خالل الخطة الخمسية الجديدة من العام الجامعي 

خالل الخطة الخمسية م  حيث تم تحديد احتياجات القسم 2023/2024حتي العام الجامعي  2019/2020

كالتالي  :م  2023/2024لعام الجامعي حتي ا 2019/2020الجديدة من العام الجامعي   

 المجموع معيدات معيدين العام الدراسي

2019-2020  - - - 

2020-2021  1 1 2 

2021-2022  1 1 2 

2022-2023  - - - 

2023-2024  1 1 2 

  6 المجموع الكلي
 

 اختتمت الجلسة في تمام الساعة 1.30 ظهرا  
 تحريرا فى : 4 / 12 / 2018 م

 رئيس مجلس  
 قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى

 
عبدالحميد العمرىأ . د / عزة محمد   

أمين سر   
 قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى

 
عاطف سيد أحمدأ.د/   


