
 
 
 
 
 
 
 

  

 التربية الرياضيةكلية/ 

 / رئيس مجلس قسم العاب القوى مكتب 

 
 

  ب القوىاالعجملس قسم  جتماعاحمضر 
 2017/  2016 العام اجلامعي 266 رقم اجللسة

 الثانية ظهرا نهاية االجتماع احلادية عشر صباحا بدء االجتماع  م 2017 / 2 /7 التاريخ 

 كلية الرتبية الرياضية -قسم العاب القوى  مكان اإلجتماع

 احلضــــــــــــور:
(  266 عقدت اجللسة رقم )صباحًا احلادية عشر  متام الساعة ىف م 2017 / 2 /7املوافق  الثالثاء يوم ىنه فإ

 رئيس القسم  وحبضور كل من:  حممد عنرب حممد باللالدكتور/ ألستاذ برئاسة ا

  واعتذر عن احلضور :

  عن احلضور : وتغيب 

اجللسة بذكر "بسم اهلل الرمحن الرحيم"  حممد عنرب حممد بالل  الدكتور/األستاذ  افتتح السيد تفتتا  :إلا

سيادتهم حبلول الفصل الدراسى الثانى متمنيًا هلم  وتهنئةسم العاب القوى قوالرتحيب بالسادة أعضاء جملس 

 / مروى عبد القادر دالسيدة  عاطف سيد أمحد أمانة اجمللس إلعتذار/  دومت تكليف السيد .  مزيد من التوفيق

 سيادته لعرض ومناقشة املوضوعات الواردة جبدول األعمال. ثم انتقل. عن احلضور اليوم صقر 

   أواًل: املصـــادقات 
 بشأن التصديق على حمضر اجللسة السابقة  1/1

  ادقةصاملالقرار: 

 الوظيفة االسم م
 عضوًا أ . د متفرغ / بكر حممد أمحد سالم 1

 عضوًا أ . د / عزة حممد عبد احلميد العمرى 2

 عضوًا أمحد عبد الفتاح أ . م . د / عاطف سيد 3

 عضوًا أ . م . د / ساىل عبد التواب البهواشى 4

 عضوًا م . د / حممد عبد اجمليد نبوى أبو دنيا 5

 الوظيفة االسم م
 عضوًا أ . د / مصطفى مصطفى على عطوة 1

 عضوًا . د / إميان إبراهيم مربوك السيسىأ  2

 عضوًا أ . م . د / نبال أمحد بدر 3

 أمني سر اجمللس عضوًا ادر صقرم.د/ مروى عبد الق 4

 الوظيفة االسم م
 عضوًا م . د / أمحد عبد الوهاب خفاجى 1
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 ثانيًا: موضوعات اإلحاطة
 مكتب  السيد أ . د / رئيس اجلامعة .املكاتبات الواردة من  2/1

 أحيط اجمللس علماالقرار: 
 املكاتبات الواردة من مكتب السيد أ . د / نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا والبحوث . 2/2

 أحيط اجمللس علما القرار:
 وحدة ضمان اجلودة د / مدير السيد أ . الواردة من بات املكات 2/3

 أحيط اجمللس علما القرار:
 للدراسات العليا والبحوث . وكيل الكلية. د /  السيد أ املكاتبات الواردة من مكتب 2/4

 أحيط اجمللس علما القرار:
  -شئون التعليم والطالب : ثالثا :

 م . 2017م /  2016اجلامعى  اخلطة الدراسية للفصل الدراسى الثانى للعام 3/1

 مت توزيع اخلطة الدراسية كما يلى : القرار:

  د محدى شرشر  م./أمحد أشرفم.م/ أمح –أ.م.د/ عاطف سيد أمحد  –الفرقة األوىل بنني : أ.د/ حممد عنرب 

 الفرقة الثانية بنات : أ.م/ عزة العمرى . أ.م.د/ ساىل عد التواب . م.د/ مروى صقر 

 ة الرابعة بنات : أ.د/ اميان السيسى . أ.م.د/ نبال بدر . الفرق

 أمحد خفاجى .: أ.د/ مصطفى عطوة .م.د/  ) اختياريات ( الفرقة الثالثة بنني

  : أ.د/ بكر سالم . م.د/ حممد أبو دنيا .) اختياريات (الفرقة الرابعة بنني 
 لثانى .اجلداول الدراسية للسادة أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة عن الفصل الدراسى ا 3/2

 د / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب، ويتم اعتمادها وإحاطة السيد أ . أعضاء القسم التوزيع على مت  القرار:

 .بنسخة من اجلداول 
 رابعة بنات ( . –ثانية بنات  –توصيف املقررات للفرق الدراسية ) أوىل بنني  3/3

 . هتكليف السادة أساتذة الفرق الدراسية املختلفة لتقديم توصيف املقرر الدراسى خالل أسبوع من تارخيمت  القرار:
بتجهيز املادة العلمية حبيث يتضمن احملتوى العلمى رؤية ورسالة الكلية  قرراتساتذة املف السادة أتكلي 3/4

 . ويتضمن توصيف املقرر قبل احملتوى العلمى للكتاب
  مت العلم واإلحاطة . القرار:
 -العالقات الثقاتفية :رابعا: 

  تسجيل احباث بعنوان  عاطف سيد أمحد عبد الفتاح .الطلب املقدم من السيد الدكتور /  4/1

Life skills for athletics students 
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-Eباستخدام أسلوب  لقفز بالزانة لطالب كلية الرتبية الرياضيةل ىالبحث بعنوان " بناء أختبار معرفو

Learning " التعلم عن ُبعد  . 
  البحثية للقسم . ةاخلطافقة حيث أنها ضمن وامل تمت القرار:

"فلسفة تقويم املناهج فى االقسام العملية بكليات الرتبية الرياضية لرفع جودة املنتج )الطالب( فى  ندوة  4/2

 إلقاء أ . د / مصطفى مصطفى على عطوة .  التعليم العاىل ".

  احملاضر .السيد الدكتور مت ألغاء الندوة لعدم تواجد  القرار:
باملؤمتر " كمستمع " د / عزة حممد عبد احلميد العمرى بشأن مشاركتها املقدم من السيدة أ . الطلب  4/3

كلية الرتبية الرياضية للبنني -العربية لتطوير الرياضة للبحث العلمى رؤية مستقبلية   العلمى الرابع

 .م . مبدينة شرم الشيخ  2017فرباير  25 – 22ن " فى الفرتة مجامعة الزقازيق 

 املوافقة . القرار:
 -خامسًا: الدراسات العليا :

حممد مربوك عبد الفتاح مسلم وعنوانه " التحليل الزمنى لباحث / سجيل مشروع إطار حبث املاجستري لت 5/1

وتأثريه على مستوى األداء املهارى توزيع الوحدة التعليمية الصغرى  فى قة الوثب الثالثى كأساسملساب

يوم مشروع إطار حبثه فى سيمنار القسم املنعقد  مبناقشة، حيث قام الباحث  "لتالميذ املرحلة الثانوية 

 :شراف هيئة اإلم . ومت اقرتاح  2017/  1/  22م . والسيمنار العام بتاريخ  2017/  1/  3الثالثاء املوافق 

. أستاذ امليكانيكا احليوية وعلوم احلركة بقسم العاب القوى بكلية أ . د / مصطفى مصطفى على عطوة .

 جامعة مدينة السادات. –الرتبية الرياضية 

 أستاذ مساعد بقسم طرق التدريس والتدريب والرتبية العملية بالكلية د/ رحاب عادل عراقى جبل ..م . . أ 

 جامعة مدينة السادات –مدرس بقسم العاب القوى بكلية الرتبية الرياضية  د / أمحد عبد الوهاب خفاجى .

 . وافقةامل :القرار

 -شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة : : سادسًا
 . متابعة ما مت خبصوص بروتوكول التعاون اخلاصة بقسم ألعاب القوى واالحتاد املصرى اللعاب القوى 6/1

بشأن  ع وتنمية البيئة ، وأ.د/ مدير مركز اخلدمة العامةمد/ وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتخماطبة أ. :القرار

 .تفاقية متابعة ما مت تنفيذه فى اإل
 : شئون أعضاء هيئة التدريس: بعًاسا
ن إحتياجات متابعة الطلب املقدم من السيد أ . د / حممد عنرب حممد بالل رئيس جملس القسم بشأ 7/1

م استعدادًا ملتطلبات تطبيق  2018/  2017( معيدات للعام اجلامعى 3( معيدين و )2القسم بتكليف عدد )

 الكلية بنظاميها )القديم واحلديث ( . تىالئح
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 اجلامعة .بحتياجات جلنة اإلجمللس الكلية وورفع األمر  املوافقةالقرار:
 ما استجد من أعمال :سابعًا : 

 ال يوجد 7/1
 الثانية ظهرامتام الساعة  ىاختتمت اجللسة تف 

 
 م 2017/  2/  7حتريرًا فى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQ0000000F101206 رقم:نموذج   

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار )    

 رئيس جملس 
 قسم العاب القوى

 

 
 رب حممد باللأ . د / حممد عن

 أمني سر
 قسم العاب القوى

 
 

 عاطف سيد أمحد د / 


