
 
 
 
 
 
 
 

 التربية الرياضيةكلية/ 

 رئيس مجلس قسم /مكتب 

 نظريات و تطبيقات ألعاب القوى 

 

 ب القوىالعنظريات و تطبيقات أجتماع مجلس قسم محضر ا
 2017/2018 العام الجامعي 281 رقم الجلسة
 ظهرا   3الساعة  نهاية االجتماع صباحا 12الساعة  بدء االجتماع 3/4/2018 التاريخ 

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

( برئاسة 281عقدت الجلسة رقم ) 12تمام الساعة  فى م  3/4/2018الموافق  الثالثاء يوم نه فىإ
 رئيس القسم  وبحضور كل من:  –عبد الحميد العمرى  محمدعزة األستاذ الدكتور/ 

 و أعتذر عن الحضور كال من:

الجلسة بذكر "بسم اهلل الرحمن عزة محمد عبد الحميد العمرى  . الدكتور/ األستاذ  السيدافتتح إلفتتاح :ا
لعرض  اسيادتهت ثم انتق ألعاب القوىنظريات و تطبيقات يم" والترحيب بالسادة أعضاء مجلس قسم الرح

 ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.

 أوال : المصـــادقات  
 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 السابقة .  ةما جاء بالجلس التصديق على القرار:
 

 الصفة االسم م
 عضوا   أ.د / بكر محمد سالم  1
 عضوا   أ . د / مصطفى مصطفى على عطوة 2
 عضوا  وأمين السر أ . د / عاطف سيد أحمد عبد الفتاح 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   مروى عبد القادر صقرم . د /  7
 عضوا   م . د / محمد عبد المجيد نبوى أبو دنيا 8
 عضوا   م . د / أحمد حمدى عبد الخالق شرشر 9

 الصفة االسم م
 عضوا   أ.د / محمد عنير محمد بالل  1
 عضوا   أ. د / إيمان إبراهيم مبروك السيسى 2
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 ثانيا : موضوعات اإلحاطة
الخطاب الوارد من األدارة العامة للعالقات الثقافية وادارة االتفاقيات والمؤتمرات بشأن التعاون المشترك بين  2/1

 م . 2020/  2018لألعوام جمهورية مصر العربية وجمهورية بالروس 
   أحيط المجلس علما  .  :القرار

الخطاب الوارد من األدارة العامة للعالقات الثقافية وادارة االتفاقيات والمؤتمرات بشأن التعاون المشترك بين  2/2
 م . 2020/  2018جمهورية مصر العربية وجمهورية صربيا لألعوام 

   أحيط المجلس علما  . القرار: 
التبادل االكاديمى بين الخطاب الوارد من األدارة العامة للعالقات الثقافية وادارة االتفاقيات والمؤتمرات بشأن  2/3

 .الجامعة وجامعة نيروبى بكينيا 
   أحيط المجلس علما  . القرار: 

السيد الستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأن المؤتمر الخطاب الوارد من  2/4
 .م  2018ابريل  18 – 16السنوى السادس عشر لمركز تعليم الكبار جامعة عين شمس فى الفترة ن 

   أحيط المجلس علما  . القرار: 
 ثالثا: شئون التعليم و الطالب:

. أستاذ العاب القوى بكلية  محمد السيد برهومةأ.د/  -أقتراح االستاذ الدكتور رئيس القسم بأنتداب كل من :  3/1
ورئيس قسم نظريات وتطبيقات . أستاذ العاب القوى  ليلى عبد الباقى، و أ.د/  المنياالتربية الرياضية جامعة 

بالجزيرة جامعة حلوان . وذلك لألمتحانات العملية  بكلية التربية الرياضية للبناتمسابقات الميدان والمضمار 
م وفقا  لشروط تطبيق الالئحة  2018م / 2017للفرقة األولى بنين وبنات للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

 الجديدة بالكلية.
   المزافقة على أنتداب سيادتهم ويتم مخاطبتهم عن طريق أ.د/ رئيس القسم . القرار : 

 م 2018م / 2017تشكيل لجان الممتحنين فى الجلسات العملية للفصل الدراسى الثانى بالقسم  للعام الجامعى  3/2
 -القرار: تم تشكيل اللجان على النحو التالى : 

 جلسة 121طالب =  603الفرقة األولى بنين الئحة جديدة  
 الممتحن الخامس الرابعالممتحن  الممتحن الثالث الممتحن الثانى الممتحن األول اللجنة
 أحمد شرشر محمد أبو دنيا أيمان السيسى عاطف سيد أحمد محمد السيد برهومة الجرى
 محمد أبو دنيا نبال أحمد بدر عزة العمرى بكر سالم محمد السيد برهومة الوثب
 سالى عبد التواب نبال أحمد بدر أيمان السيسى عزة العمرى محمد السيد برهومة الرمى

 أحمد شرشر سالى عبد التواب عاطف سيد أحمد بكر سالم محمد السيد برهومة الشفوى
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 جلسة 45طالبة =  218الفرقة األولى بنات الئحة جديدة  
 الممتحن الخامس الممتحن الرابع الممتحن الثالث الممتحن الثانى الممتحن األول اللجنة
 أحمد شرشر محمد أبو دنيا السيسىأيمان  عاطف سيد أحمد ليلى عبد الباقى الجرى
 محمد أبو دنيا نبال أحمد بدر عزة العمرى بكر سالم ليلى عبد الباقى الوثب
 سالى عبد التواب نبال أحمد بدر أيمان السيسى عزة العمرى ليلى عبد الباقى الرمى

 أحمد شرشر سالى عبد التواب عاطف سيد أحمد بكر سالم ليلى عبد الباقى الشفوى
 جلسة  14  طالب =    70    بنين الئحة قديمة  األولى الفرقة 

 الممتحن الثالث الممتحن الثانى الممتحن األول اللجنة
 عاطف سيد أحمد بكر سالم محمد عنبر الجرى
 سالى عبد التواب بكر سالم محمد عنبر الوثب
 عزة العمرى بكر سالم محمد عنبر الرمى
 جلسات 35طالبة =  175الفرقة الثانية بنات الئحة قديمة 

 الممتحن الثالث الممتحن الثانى الممتحن األول اللجنة
 مروى صقر أحمد خفاجى مصطفى عطوة الجرى
 ايمان السيسى نبال احمد بدر محمد عنبر الوثب
 ايمان السيسى نبال احمد بدر محمد عنبر الرمى

 جلسة 18طالبة =  89بنات الئحة قديمة  الرابعةالفرقة 
 الممتحن الثالث الممتحن الثانى الممتحن األول اللجنة
 مروى صقر أحمد خفاجى مصطفى عطوة الجرى
 مروى صقر عزة العمرى محمد عنبر الوثب
 مروى صقر عزة العمرى محمد عنبر الرمى

 جلسات 4  طالب =   17 الئحة قديمة  بنين أختيار أول  الثالثة الفرقة 
 الممتحن الثالث الممتحن الثانى الممتحن األول اللجنة
 محمد أبو دنيا بكر سالم محمد عنبر تدريب
 محمد أبو دنيا بكر سالم محمد عنبر تعليم

 أحمد شرشر بكر سالم محمد عنبر تحيكم
 أحمد شرشر بكر سالم محمد عنبر إدارة
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 جلسات  7 طالب =   31الفرقة الثالثة  بنين أختيار ثانى  الئحة قديمة  
 الممتحن الثالث الممتحن الثانى الممتحن األول اللجنة
 محمد أبو دنيا بكر سالم محمد عنبر تحيكم

 أحمد شرشر بكر سالم محمد عنبر إدارة
 جلسات 2طالب =    6الفرقة الرابعة  بنين أختيار أول  الئحة قديمة  

 الممتحن الثالث الممتحن الثانى الممتحن األول اللجنة
 مروى صقر أحمد خفاجى مصطفى عطوة تدريب
 مروى صقر أحمد خفاجى مصطفى عطوة تعليم

 مروى صقر أحمد خفاجى مصطفى عطوة تحيكم
 مروى صقر أحمد خفاجى مصطفى عطوة إدارة

 
 جلسات  3طالب =     13الفرقة الرابعة  بنين أختيار ثانى  الئحة قديمة 

 الممتحن الثالث الممتحن الثانى الممتحن األول اللجنة
 مروى صقر أحمد خفاجى مصطفى عطوة تحيكم

  مروى صقر أحمد خفاجى مصطفى عطوة إدارة
 م . 2018م / 2017الثانى للعام الجامعى الفصل الدراسى النظرية لألمتحانات لجان التصحيح تشكيل  3/3

  -القرار: تم تشكيل اللجان على النحو التالى : 
 

 الممتحن الرابع الممتحن الثالث الممتحن الثانى الممتحن األول الفرقة
 محمد أبو دنيا أحمد شرشر سالى عبد التواب عاطف سيد أحمد  الئحة جديدة  االولى بنين

 ايمان السيسي عزة العمرى نبال أحمد بدر محمد عنبر ولى بنين الئحة قديمة األ 
 محمد أبو دنيا أحمد شرشر سالى عبد التواب عاطف سيد أحمد  أولى بنات الئحة جديدة

 بكر سالم عزة العمرى نبال أحمد بدر أيمان السيسى الئحة جديدةثانية بنات 
 مروى صقر بكر سالم محمد عنبر عزة العمرى الئحة جديدة رابعة بنات

 محمد عنبر عاطف سيد أحمد محمد أبو دنيا بكر سالم ثالثة بنين أختيارى اول
 أيمان السيسى سالى عبد التواب أحمد شرشر بكر سالم ثالثة بنين أختيارى ثان
 عزة العمرى مروى صقر أحمد خفاجى مصطفى عطوة رابعة بنين أختيارى اول

 مروى صقر أحمد خفاجى بكر سالم مصطفى عطوة ثان رابعة بنين أختيارى
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 م . 2018م / 2017تشكيل لجنة التظلمات  . وذلك لألمتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  3/4
  -المرافقة على تشكيل لجنة التظلمات على أن تتكون من : القرار : 

 أ.د/ بكر محمد سالم .
 .أ. د / محمد عنبر محمد بالل 

 أ.د/ عزة محمد عبد الحميد العمرى . 
   -رابعا :الدراسات العليا :

عبد أحمد  /قشة والحكم للباحث الطلب المقدم من أ.د / عزة محمد عبد الحميد العمرى . بشأن تشكيل لجنة المنا 4/1
فاعلية برنامج تعليمى باستخدام االلعاب الرسول عيسى . لنيل درجة الماجستير فى التربية الرياضية بعنوان " 

 " . التمهيدية للتغلب على صعوبات التعلم لناشئى القفز بالزانة 
  -لجمة المناقشة والحكم من السادة االساتذة : الموافقة على التشكيل على أن تتكون  القرار:

 الرياضية للبنين جامعة حلوان .أ. د / أبو المكارم عبيد أبو الحمد . أستاذ العاب القوى بكلية التربية 
 أ . د / عزة محمد عبد الحميد العمرى.أستاذ ورئيس قسم نظريات وتطبيقات العاب القوى كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات. 

 ينة السادات.قسم نظريات وتطبيقات العاب القوى كلية التربية الرياضية جامعة مدمساعد بأ . م . د / نبال أحمد بدر . أستاذ 
قسم نظريات وتطبيقات العاب القوى كلية التربية الرياضية جامعة مدينة مساعد ب. أستاذ  سالى عبد التواب البهواشىأ . م . د / 

 السادات.
 تأثير محمود النادى محمد عبد الصمد . والمقيد بمرحلة الماجستير بعنوان "  /بشأن عقد سمنار القسم للباحث  4/2

والتحصيل المعرفى لمقرر العاب القوى  المهارى ءعلى األدا خرائط المفاهيم األلكترونية ةاستخدام استراتيج
 .للمرحلة األبتدائية " 

 الموافقة مع رفع الموضوع إلى االستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث إلجراء السمنار العام .  القرار:
الخطاب الوارد من أدارة الدراسات العليا بشأن المقترحات وضوابط قبول الطالب الحاصلين على درجة  4/3

 البكالوريوس / الليسانس بنظام التعليم المفتروح للتقدم للقيد بالدرسات العليا : 
 تطبق شروط الالئحة الداخلية للكلية بهذا الشأن أن وجد ويكتفى بعمل دبلومة فقط . القرار:

 خامسا : شئون أعضاء هيئة التدريس :
عن جامعة مدينة السادات لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس م 1/4/2018بتاريخ بشأن األعالم الصادر  5/1

لسنة  49والهيئة المعاونة بالتعيين وذلك من خريجى الجامعات الحكومية المصرية الخاضعة ألحكام القانون رقم 
 .كلية التربية الرياضية/بنين.مدرس مساعد العاب قوى)وثب عالى( –ثانيا  ب  م والذى جاء ما نصه فى الفقرة 1972

م 21/3/2018( بتاريخ 610الغاء األعالن نظرا  لصدزر قرار معالى األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة برقم) القرار:
 ( معيدة بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوى .1( معيد وعدد)2بتكليف عدد)



 
 
 
 
 
 
 

 

6 /7 
 

 التربية الرياضيةكلية/ 

 رئيس مجلس قسم  /مكتب 

 تطبيقات ألعاب القوى نظريات و 

 

 سادسا: العالقات الثقافية :
 ما يستجد من أعمال

بشأن ما بدر من أ.د/ مصطفى على عطوة . من أساءة فى حق مجلس وأعضاء قسم نظريات وتطبيقات العاب  7/1
م تلفظ األستاذ الدكتور /  2018/  4/  3، لما حدث أثناء أنعقاد مجلس القسم يوم الثالثاء الموافق القوى 

قسم ليس لقراراتهم لزمة وأن مصطفى عطوة . بألفاظ تسئ ألعضاء ومجلس القسم حيث ذكر أن أعضاء مجلس ال
القسم موجه من أدارة الكلية وأن رئيسة القسم تأخذ أوامرها من إدارة الكلية لتوجيه القسم ، كما أنه وجه كالمًا لرئيسة 
القسم أن تفعل ما تراه ولو تحولنى للتحقيق لو أستطاعت وأن التحقيق ال يصل إلى شئ ، كما نحيط سيادتكم علمًا 

مرة األولي لمثل هذه التصرفات ، لذا نرجوا من سيادتكم أتخاذ الالزم نحو ما بدر من أ.د/ مصطفى بانها ليست ال
عطوة . تجاه أعضاء القسم ، كما نرجوا أستبعادة من حضور جلسات مجلس القسم نظرًا لألساءة البالغة والمستمرة 

 تجاه أعضاء القسم .
تجاه أعضاء . عطوة مصطفى على أتخاذ الالزم نحو ما بدر من أ.د/ مصطفى رفع األمر لمجلس الكلية ألتخاذ القرار: 

، القسم ، كما نرجوا أستبعادة من حضور جلسات مجلس القسم نظرا  لألساءة البالغة والمستمرة تجاه أعضاء القسم 
 . ليست المرة األولي لمثل هذه التصرفاتأنها  ثحي
بشأن ما بدر من أ.م.د/ أحمد عبد الوهاب خفاجى . أثناء أنعقاد مجلس قسم نظريات وتطبيقات العاب القوى ،  7/2

أ.م.د / أحمد عبد الوهاب ، حيث تلفظ  م 2018/  4/  3يوم الثالثاء الموافق ، وكذلك بعد أنتهاء الجلسة 
حيث وجه كالمه إلى السادة الزميالت  أثناء أنعقاد مجلس القسم. بألفاظ تسئ ألعضاء ومجلس القسم .خفاجى

أ.م.د/ نبال أحمد بدر ، وأ.م.د/ سالى عبد التواب البهواشى ، أنهم يشاركون فى سياسات الكلية وقال " أنهم يطبلون 
كما أنه قام بعد أنتهاء المجلس وتوقيع بعض أعضاء المجلس وأنصرافهم بأخذ مضبطة المجلس  إلدارة الكلية " ،

بعض العبارات إلى المضبطة بخط يده وعندما طلبنا منه الخروج من مكان أنعقاد المجلس لغلق اضاف ، بالعنف 
بأخذ سيادته قام و الغرفة قال أنه لن يخرج وبعد خروجه قال لو أغلقنا الباب لألنصراف سوف يكسر المكتب ، 

نرجوا من سيادتكم  ذا، لتصرفات المضبة وأنصرف . كما نحيط سيادتكم علمًا بانها ليست المرة األولي لمثل هذه ال
أتخاذ الالزم نحو ما بدر من أ.م . د/ أحمد عبد الوهاب خفاجى .  تجاه أعضاء القسم ، كما نرجوا أستبعادة من 
حضور جلسات مجلس القسم نظرًا لألساءة البالغة والمستمرة تجاه أعضاء القسم وأخذ أوراق مهمة خاصة بمجلس 

 القسم .
تجاه أعضاء .  أحمد عبد الوهاب خفاجىد/ م.أتخاذ الالزم نحو ما بدر من أ.لمجلس الكلية ألتخاذ  رفع األمرالقرار: 

، القسم ، كما نرجوا أستبعادة من حضور جلسات مجلس القسم نظرا  لألساءة البالغة والمستمرة تجاه أعضاء القسم 
 . لمثل هذه التصرفاتليست المرة األولي ، حيق أنها وأخذ أوراق مهمة خاصة بمجلس القسم 

بشأن الطالب الوارد من وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، لتسجيل رسالة الماجستير للباحث / اسالم ابراهيم  7/3
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 التربية الرياضيةكلية/ 

 رئيس مجلس قسم  /مكتب 

 تطبيقات ألعاب القوى نظريات و 

 

م بعنوان " استخدام  2018/  3/  31رشاد أبو حصوة . حيث أنه أنها السمينار العام يوم السبت الموافق 
 ير تغير إيقاعات الجرى لالعبى المضمار فى ألعاب القوى " وتم إجراء التعديالت المطلوبة منه . دينو فى تقو االرد

  -الموافقة على أن تتكون هيئة األشراف من : القرار: 
 أ.د/ مصطفى مصطفى على عطوة . 

 أ.م.د/ أحمد عبد الوهاب خفاجى .
 م.د/ مروى عبد القادر صقر .

 ظهرا   الثالثة الساعة اختتمت الجلسة في تمام

 م 2018/  4/  3تحريرا فى : 

 

 رئيس مجلس 
 وتطبيقات ألعاب القوىقسم نظريات 

 
 أ . د / عزة محمد عبدالحميد العمرى

 أمين سر 
 قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى

 
 أ.د/ عاطف سيد أحمد


