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 : وقد غاب عن المجلس

 وقد استهل رئيس المجلس بـ بسم هللا الرحمن الرحيم ، والترحيب بالسادة أعضاء المجلس ثم شرع سيادته فى مناقشة موضوعات الجلسة .
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   :المصادقة على محضر أجتماع الجلسة السابقة

 قسم العاب القوى  اسم االجتماع

  كود االجتماع  261 رقم االجتماع

  60/60/6600 تاريخ االجتماع
بدء 

 االجتماع

 11الساعة :

 صباحا  

نهاية 

 االجتماع

 9/6/2116 الساعة :

3:25:35 PM 

 مكتب رئيس القسم مكان االجتماع

      



 

 الموضوع األول :   1/  1

 المصادقة على ما جاء بالجلسة السابقة 

 القرار: الموافقة. 

   :شئون أعضاء هيئة التدريس

 

 الموضوع الثانى :   1/  2

الطلب المقدم من الدكتورة / غادة يوسف بشان تعين سيادته فى درجة أستاذ مساعد . 

حيث ورد تقرير اللجنة العلمية لترقية األساتذة وااللساتذة المساعدين وأنها قد أجتازت 

 متطلبات الترقى لدرجة أستاذ مساعد بذات القسم وذات الكلية .

 القرار: الموافقة. 

بعد خبو المجلس من السادة المدرسين اتخذ القارار بالموافقة على تعين سيادتها بدرجة استاذ مساعد بذات 

 القسم وذات الكلية

   :العالقات الثقافية

 

 الموضوع الثامن :   1/  3

ى . الرياضة جزء الطلب المقدم من د / أحمد خفاجى بشأن االشتراك فى المؤتمر الدول

م بمدينة شرم الشيخ ببحث  2116/  11/  3 - 1منتظم من نمط الحياة فى الفترة من 

 بعنوان

The absolute norm degree for push-ups tests for track and field 

athletes 

  

 القرار: الموافقة. 

   :شئون التعليم والطالب

 

 الموضوع السادس:   1/  4

 م . 2112 -م  2116بشأن الخطة الدراسية للعام الدراسى 

 القرار: الموافقة. 

 الفرقة األولى بنات



 د / مروى صقر –د / سالى عبد التواب  –د / عزة العمرى 

 الفرقة الثانية بنين

 م م/ محمد ابو دنيا –م. م/احمد شرشر  –د / عاطف سيد  –د / محمد عنبر 

 الفرقة الثالثة بنات

 د / نبال بدر –د / ايمان السيسى 

 الفرقة الثالثة بنين

 د / احمد خفاجى. –مصطفى عطوة 

 الفرقة الرابعة بنين اختيارى اول وثان العاب قوى

   م.م/ محمد ابو دنيا  –د / بكر محمد سالم 

  

   :الدراسات العليا

 

 الموضوع الثالث :   1/  5

الخطاب الوارد من إدارة الدراسات العليا والبحوث الغاء قيد الباحثة والء مجدى . وذلك 

 الستنفاذ مرات الرسوب باالمتحانات التحريرية بمرحلة الماجستير .

 تم االحاطة. القرار: 

 الموضوع الرابع :   2/  5

الطلب المقدم من الباحث / محمد عبد المجيد أبو دنيا . بشأن منح سيادته درجة دكوراه 

 الفلسفة فى التربية الرياضية . حيث تم مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من سيادته .

 ار: الموافقة. القر

  

م  4102اغسطس  42حيث تمت مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث محمد عبد المجيد نبوى ابو دنيا بتاريخ 
 واستكمل متطلبات منح درجة الدكتوراه . بناء على الخطاب الموارد من الدراسات العليا .  –

 

 الموضوع الخامس :   3/  5



 محمد كمال عبد العال بديربشأن تسجيل مشروع بحث ماجستير للباحث 

 القرار: الموافقة. 

  

البحث المقدم من الباحث / محمد كمال عبد العال بدير . لتسجيل بحث ماجستير بعنوان " دراسة تحليلية 
 والقدرات البدنية والمستوى الرقمى لالعبى المركب "  actn 3للتنوع الجينى لجين 

  

 على ان تتكون لجنة االشراف من :

 ا.د/حمدة عبده عاصم 

 ا.د / محمد عنبر محمد بالل 

 ا.د/ عاطف سيد أحمد 

 الموضوع السابع :   4/  5

 م . 2112 -م  2116بشأن الخطة البحثية للقسم للعام الدراسى 

 القرار: تم االحاطة. 

 

 

 


