
 
 
 
 
 
 

 

 التربية الرياضيةكلية/ 

 قسم / رئيس مجلسمكتب 

 نظريات و ثطبيقات ألعاب القوى 

 ب القوىالعنظريات و تطبيقات أجتماع مجمس قسم محضر ا
 3028/3029 العام الجامعي 394 رقم الجمسة
 ظهرا   23الساعة  نهاية االجتماع صباحا 20.40الساعة  بدء االجتماع 7/3029/: التاريخ 

 مقر اجتماع اعضاء القسم –كمية التربية الرياضية إلجتماعمكان ا
 الحضـــــــــــــــــــــور:

( 394عقدت الجمسة رقم ) 20.40تمام الساعة  فى م  7/3029/:الموافق  السبت يوم نه فىإ
 رئيس القسم  وبحضور كل من:  –عبد الحميد العمرى  محمدعزة برئاسة األستاذ الدكتور/ 

 عن الحضور كال من: و أعتذر

 وقد أنسحب من المجمس أثناء أنعقادة أ.م.د/ أحمد عبد الوهاب خفاجى . 

 إلفتتاح :ا

يم" الجمسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحعزة محمد عبد الحميد العمرى  . الدكتور/ األستاذ  افتتح السيد
لعرض ومناقشة  اسيادتهت ثم انتق ألعاب القوىنظريات و تطبيقات والترحيب بالسادة أعضاء مجمس قسم 

 الموضوعات الواردة بجدول األعمال.

 أوال : المصـــادقات  

 الصفة االسم م
 عضوا   أ.د / بكر محمد سالم  2
 عضوا   أ.د / محمد عنير محمد بالل  3
 عضوا  وأمين السر أ . د / عاطف سيد أحمد عبد الفتاح 4
 عضوا   أ . م . د / أحمد عبد الوهاب خفاجى 5
 عضوا   م . د / مروى عبد القادر صقر 6
 عضوا   م . د / أحمد حمدى عبد الخالق شرشر 7

 الصفة االسم م
 عضوا   أ . د / مصطفى مصطفى عمى عطوة 2
 عضوا   أ. د / إيمان إبراهيم مبروك السيسى 3
 عضوا   أ . م . د / نبال أحمد بدر 4
 عضوا   أ . م . د / سالى عبد التواب البهواشى 5
 عضوا   م . د / محمد عبد المجيد نبوى أبو دنيا 6
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 التربية الرياضيةكلية/ 

 / رئيس مجلس قسم مكتب 

 نظريات و ثطبيقات ألعاب القوى 

 بشأن التصديق عمى محضر الجمسة السابقة  2/2
 السابقة .  ةما جاء بالجمس التصديق عمى القرار:

 ثانيا : موضوعات اإلحاطة
يوم  والذى عقد فىسة القسم عن المؤتمر السنوى لمقسم ير المقدم من أ,د/ عزة العمرى . رئيالتقر  3/2

  .  3029/  6/  26 الثالثاء الموافق 
   أحيط المجمس عمما  .  :القرار

دعوة السادة والمؤتمرات بشأن  المنظمات الدوليةالخطاب الوارد من األدارة العامة لمعالقات الثقافية وادارة  3/3
أسئمة  –الباحثين واعضاء هيئات التدريس لحصور اعمال الندوة العممية بعنوان المشروع القومى العربى 

 . م  3029الحضور والمصير  التى ستعقد فى شهر نوفمبر 
   أحيط المجمس عمما  . القرار: 

ية بشأن شروط ومعايير أختيار المبعوثين لخطة البعثات الخطاب الوارد من األدارة العامة لمعالقات الثقاف 3/4
 م .  3033 –م  3028لمخطة الخمسية 

   أحيط المجمس عمما  . القرار: 
بشأن الخطاب الوارد من هيئة الفولبرايت لجنة التبادل  الخطاب الوارد من األدارة العامة لمعالقات الثقافية 3/5

 .التعميمى والثقافى مع الواليات المتحدة االمريكية 
   أحيط المجمس عمما  . القرار: 

 ثالثا: شئون التعميم و الطالب:
4/
2 

الطمب المقدم من أ.د/ مصطفى مصطفى عمى عطوة . بشأن تشكيل لجنة الممتحنين ألحد طالب الفرقة 
الرابعة أختيار ثان دون أن يكون أ.د /  مصطفى مصطفى عمى عطوة . ضمن لجنة الممتحنين وطمب 

 مناقشة الموضوع والتوضيح داخل المجمس . 
وكيل الكمية لمتعميم والطالب ورئيس عام االمتحانات بالتفويض , : تم تشكيل المجنة بناء عمى أخطار من القرار 

م , حيث رفض أ.د/ مصطفى مصطفى عمى عطوة. أمتحان الطالب  3029وقرار مجمس القسم عن شهر مايو 
. 

   -رابعا :الدراسات العميا :
الطمب المقدم من أ.د/محمد عنبر محمد بالل . بشأن تشكيل لجنة المناقشة والحكم لمباحث / عمى عبد  5/2

المنعم أحمد حمامة. المسجل لدرجة الماجستير بالقسم , عمى أن تتكون لجنة المناقشة والحكم من 
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 التربية الرياضيةكلية/ 

 / رئيس مجلس قسم مكتب 

 نظريات و ثطبيقات ألعاب القوى 

 السادة االساتذة : 
 –بية الرياضية لشئون التعميم والطالب أستاذ العاب القوى ووكيل كمية التر  .أ.د/ محمد محمد ابراهيم 

 .جامة بور سعيد )مناقشا(
أستاذ العاب القوى ووكيل الكمية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع  أ.د/ محمد عنبر محمد بالل .

 .والبيئة جامعة مدينة السادات )مشرفا (
بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوى الكمية أستاذ العاب القوى  أ.د/ عاطف سيد أحمد عبد الفتاح .

 .التربية الرياضية جامعة مدينة السادات )مناقشا (
أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوى الكمية التربية الرياضية  أ.م.د/نبال أحمد بدر .

 .جامعة مدينة السادات )مشرفا (
 الموافقة . القرار:

 التدريس :خامسا : شئون أعضاء هيئة 
الطمب المقدم من أ.م.د/ غادة يوسف عبد الرحمن أحمد يوسف . لتجديد األجازة السنوية لسيادتها بشأن  6/2

لمعمل بكمية العموم واألداب بجامعة حفر الباطن بالمممكة العربية السعودية بناء عمى شهادة تجديد 
 التعاقد المقدمة من جامعة حفر الباطن والمرفقة مع الطمب . 

 . الموافقة  القرار:
 سادسا: العالقات الثقافية :

 –م  3028الطمب المقدم من م.د / مروى صقر . لمتقديم ببحث لمهمة عممية فى الخطة الخمسية  7/2
 م .  3029

 القرار : الموافقة حيث أن البحث ضمن الخطة البحثية لمقسم .
 ما يستجد من أعمال

 تشكيل لجان االمتحانات الشفوية لمدراسات العميا الئحة جديدة .  8/2
 تشكل المجان وفقا  لما جاء بالخطة الدراسية لمدراسات العميا . القرار: 

 ظهرا   الثالثة الساعة اختتمت الجمسة في تمام

 م 3029/  7/  :تحريرا فى : 

 

 رئيس مجمس 
 قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى

 
 أ . د / عزة محمد عبدالحميد العمرى

 أمين سر 
 قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى

 
 أ.د/ عاطف سيد أحمد


