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م27/9/2016(  1/0اإلصدار )   

 مكتب / رئيس قسم نظريات وتطبيقات العاب القوى

 

  ب القوىاالعمجلس قسم  جتماعامحضر 

   م 2018 /م 2017 العام الجامعي 282 رقم الجلسة

 م 2018/  5/  5 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
 صباحا   11.30 نهاية االجتماع صباحا   10.00

 كلية التربية الرياضية –(  بمقر أعضاء هيئة التدريس بالقسم مبنى ) إلجتماعمكان ا

 ــــــــــور:الحضـــــــــــ

 282عقدت الجلسة رقم )،  صباحا   10.00تمام الساعة  ىف م 2018/  5/  5الموافق  السبت يوم ىنه فإ

 رئيس القسم  وبحضور كل من:  عبد الحميد العمرىمحمد عزة الدكتور/ ألستاذ ( برئاسة ا

 الوظيفة األســـــــــــــــــــــــــم م

 عضوا   مد سالمأ . د . متفرغ / بكر محمد أح 1

 عضوا   أ . د / محمد عنبر محمد بالل 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   أ . م . د / أحمد عبد الوهاب خفاجى 6

 عضوا   م . د / مروى عبد القادر صقر 7

 عضوا   م . د / محمد عبد المجيد نبوى أبو دنيا 8

 عضوا   م . د / أحمد حمدى عبد الخالق شرشر 9

  واعتذر عن الحضور :

 الوظيفة األســـــــــــــــــــــــــم م

 عضوا   أ. د / عاطف سيد أحمد عبد الفتاح 1

  وتغيب عن الحضور :

 الوظيفة األســـــــــــــــــــــــــم م

 عضوا   أ . د / مصطفى مصطفى على عطوة 1

الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم"   عبد الحميد العمرىمحمد عزة  الدكتور/األستاذ  ةالسيد تافتتح فتتاح :إلا

، وتم إسناد أمانة السر إلى األستاذ الدكتور / عاب القوى نظريات وتطبيقات القسم والترحيب بالسادة أعضاء مجلس 

لعرض ومناقشة  اسيادته تثم انتقلبر محمد بالل نظرا  إلعتذار أمين السر عن الحضور لهذه الجلسة . محمد عن

 الموضوعات الواردة بجدول األعمال.

   أوال : المصـــادقات 

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 التصديق على ما جاء بالجلسة السابقة  القرار:

 حاطةثانيا : موضوعات اإل
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دارة العامة للعالقات الثقافية بشأن املنح املقدمة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية للماجستير الخطاب الوارد من لا  2/1

 م . 2019/  2018وما بعد الدكتوراه  

 القرار: 
 
 إحيط املجلس علما

قيات واملؤتمرات بشأن التعاون املشترك بين جمهورية الخطاب الوارد من لادارة العامة للعالقات الثقافية وادارة الاتفا 2/2

 م .  2018مصر العربية وجمهورية جنوب افريقيا 

 القرار: 
 
 إحيط املجلس علما

الخطاب الوارد من لادارة العامة للعالقات الثقافية وادارة الاتفاقيات واملؤتمرات بشأن التعاون املشترك بين جمهورية  2/3

 م . 2020/  2018ة جنوب السودان مصر العربية وجمهوري

 القرار: 
 
 إحيط املجلس علما

الخطاب الوارد من لادارة العامة للعالقات الثقافية وادارة الاتفاقيات واملؤتمرات بشأن التعاون املشترك بين جمهورية  2/4

 مصر العربية وجمهورية موريتانيا .

 القرار: 
 
 إحيط املجلس علما

 -والطالب : شئون التعليم ثالثا :

م  2018م / 2017عادة تشكيل لجان املمتحنين فى الجلسات العملية للفصل الدراس ى الثانى بالقسم  للعام الجامعى إ 3/1

 للفرقة الرابعة بنات فى أختبار الجرى . 

 -تشكيل اللجان على النحو التالى :  املوافقة علىالقرار: 

 جلسات 3=  طالبة 14الفرقة الرابعة بنات الئحة قديمة 

 املمتحن الثالث املمتحن الثانى املمتحن ألاول  اللجنة

  عزة العمرى  محمد عنبر بكر سالم الجرى 
م  2018م / 2017تشكيل لجان املمتحنين فى الجلسات العملية للفصل الدراس ى الثانى بالقسم  للعام الجامعى اعادة  3/2

 للفرقة الرابعة بنين اختيارى ثانى العاب قوى .

 جلسات 1املوافقة على تشكيل الفرقة الرابعة  بنين أختيار ثانى  الئحة قديمة طالب واحد =   القرار :

 املمتحن الثالث املمتحن الثانى املمتحن ألاول  اللجنة

 عزة العمرى  محمد عنبر بكر سالم تحيكم

  عزة العمرى  محمد عنبر بكر سالم إدارة
م للفرقة  2018م / 2017تشكيل لجان املمتحنين فى الجلسات العملية للفصل الدراس ى الثانى بالقسم  للعام الجامعى  3/3

 الاولى بنين الئحة قديمة تخلفات العاب قوى .

 املوافقة على تشكيل لجان الفرقة الاولى بنين الئحة قديمة تخلفات العاب قوى  القرار :

  جلسة  14طالب =      70قديمة     الفرقة ألاولى  بنين الئحة 

 املمتحن الثالث املمتحن الثانى املمتحن ألاول  اللجنة

 عزة العمرى  بكر سالم محمد عنبر الجرى 

 عزة العمرى  بكر سالم محمد عنبر الوثب

  عزة العمرى  بكر سالم محمد عنبر الرمى
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م للفرقة  2018م / 2017الثانى بالقسم  للعام الجامعى  تشكيل لجان املمتحنين فى الجلسات العملية للفصل الدراس ى 3/4

 الثالثة بنين اختيارى ثانى العاب قوى تخلفات الئحة قديمة .

 جلسات 1املوافقة على تشكيل لجان الفرقة الثالثة  بنين أختيار ثانى تخلفات الئحة قديمة طالب واحد =   القرار :

 تحن الثالثاملم املمتحن الثانى املمتحن ألاول  اللجنة

 عزة العمرى  محمد عنبر بكر سالم تحيكم

  عزة العمرى  محمد عنبر بكر سالم إدارة
 م . ملواد التخلفات  2018م / 2017تشكيل لجان التصحيح لالمتحانات النظرية الفصل الدراس ى الثانى للعام الجامعى  3/5

  -املوافقة على تشكيل اللجان على النحو التالى :  القرار:

 املمتحن الرابع املمتحن الثالث املمتحن الثانى املمتحن ألاول  لفرقةا

 نبال بدر عاطف سيد أحمد عزة العمرى  محمد عنبر الاولى بنين تخلفات 

  أحمد شرشر سالى عبد التواب أيمان السيس ى بكر سالم ثالثة بنين أختيارى ثان تخلفات 
 -الدراسات العليا : : ا  رابع

ب الوارد من وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، لتسجيل رسالة املاجستير للباحث / محمود النادى بشأن الطال 4/1

م بعنوان " تأثير أستخدام  2018/  4/  28محمد عبد الصمد  . حيث أنه أنهى السمينار العام يوم السبت املوافق 

التحصيل املعرفى لبعض مسابقات مقرر العاب القوى استراتيجية خرائط املفاهيم ألالكترونية على ألاداء املهارى و 

 للمرحلة ألابتدائية " وتم إجراء التعديالت املطلوبة منه . 

  -املوافقة على أن تتكون هيئة ألاشراف من :  القرار:

 أ. د/ محمد عنبر محمد بالل . أستاذ العاب القوى بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوى بالكلية .

 حمدى عبد الخالق شرشر . مدرس بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوى بالكلية .م . د/ أحمد 

 ما يستجد من أعمال

شئون تعليم وطالب  1/  3اعتراض كل من السيد أ . م . د / أحمد عبد الوهاب خفاجى ، م . د / مروى عبد القادر صقر على البند 

م  2018م / 2017لية للفصل الدراس ى الثانى بالقسم للعام الجامعى عادة تشكيل لجان املمتحنين فى الجلسات العمالخاص بإ

( طالبة كونهم أعضاء لجنة املمتحنين والطالبات تم تسجيلهم غياب يوم  14للفرقة الرابعة بنات فى أختبار الجرى وعددهم ) 

 الاختبار ومرفق طى املجلس طلب بأسباب الاعتراض للسيدة أ . د / رئيس جلس القسم .

 إحيط المجلس علما  : ارالقر

 صباحا   والنصف الحاديةعشراختتمت الجلسة في تمام الساعة 

 م 2018/  5/  5تحريرا  فى : 
 

 

 

 

 

 

 رئيس مجلس 

 العاب القوىنظريات وتطبيقات قسم 

 

 عزة محمد عبد الحميد العمرىأ . د / 

 أمين سر

 العاب القوىنظريات وتطبيقات قسم 

 

 محمد عنبر محمد باللد / أ . 


