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  ب القوىاالعمجلس قسم  جتماعامحضر 

   م 2017 /م 2016 العام الجامعي 268 رقم الجلسة

 م 2017/  4/  4 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
 بعد الظهر 2.30 نهاية االجتماع ظهرا   12.00

 كلية التربية الرياضية –مقر أعضاء هيئة التدريس بالقسم مبنى ) أ ( االدارى  إلجتماعمكان ا

 ــــــــــــــــــــور:الحضـ

 268سة رقم )عقدت الجل،   ا  ظهر 12.00تمام الساعة  ىف م 2017/  4/  4الموافق  الثالثاء يوم ىنه فإ

 رئيس القسم  وبحضور كل من:  محمد عنبر محمد باللالدكتور/ ألستاذ ( برئاسة ا

 

 الوظيفة األســـــــــــــــــــــــــم م

 عضوا   محمد أحمد سالمأ . د . متفرغ / بكر  1

 عضوا   أ . د / مصطفى مصطفى على عطوة 2

 عضوا   أ . د / عزة محمد عبد الحميد العمرى 3

 عضوا   أ . د / إيمان إبراهيم مبروك السيسى 4

 عضوا   أ . م . د / عاطف سيد أحمد عبد الجواد 5

 عضوا   أ . م . د / نبال أحمد بدر 6

 عضوا   فاجىم . د / أحمد عبد الوهاب خ 7

 م . د / مروى عبد القادر صقر 8
عضوا  أمين سر 

 المجلس

 عضوا   م . د / محمد عبد المجيد نبوى أبو دنيا 9

  واعتذر عن الحضور :

 الوظيفة األســـــــــــــــــــــــــم م

 عضوا   أ . م . د / سالى عبد التواب البهواشى 1

حيم" رحمن الرالجلسة بذكر "بسم هللا ال محمد عنبر محمد بالل  ر/الدكتواألستاذ  افتتح السيد فتتاح :إلا

لواردة سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات ا ثم انتقلقسم العاب القوى والترحيب بالسادة أعضاء مجلس 

 بجدول األعمال.

 

   أوال : المصـــادقات 

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 مصادقة القرار:

 : موضوعات اإلحاطةثانيا  

 المكاتبات الواردة من مكتب  السيد أ . د / رئيس الجامعة . 2/1

 إحيط المجلس علما  : القرار
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 المكاتبات الواردة من مكتب السيد أ . د / نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث . 2/2 

 إحيط المجلس علما   القرار:

 سيد أ . د / عميد الكلية .المكاتبات الواردة من مكتب ال 2/3

 إحيط المجلس علما   القرار:

 المكاتبات الواردة من مكتب السيد أ . د / وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث . 2/4

 إحيط المجلس علما   القرار:

 ئة .المكاتبات الواردة من مكتب السيد أ . د / وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البي 2/5

 إحيط المجلس علما   القرار:

 المكاتبات الواردة من مكتب السيد أ . د / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب . 2/6

 إحيط المجلس علما   القرار:

 المكاتبات الواردة من مكتب السيد أ . د / مدير وحدة ضمان الجودة . 2/7

 .إحيط المجلس علما   القرار:

 اردة من مكتب السيد أ . د / مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات .المكاتبات الو 2/8

 . إحيط المجلس علما   القرار:

 -شئون التعليم والطالب : ثالثا :

 باراتبشأن الطلب المقدم من السيدة أ . م . د / سالى عبد التواب البهواشى بخصوص تطبيق بعض االخت 3/1

يُعتد به كأحد  م كتقويم أسبوعى 2017/  2016للفصل الدراسى الثانى االلكترونية على طالبات الفرقة الثانية 

 وسائل تقويم الطالبة خالل الفصل الدراسى ويحسب درجاته من ضمن درجات أعمال السنة . 

  الموافقة على الطلب باعتباره وسيلة للتعليم و ليس كوسيلة تقويم القرار:

 -العالقات الثقافية :رابعا: 

انها وبيدته بخصوص تسجيل أبحاث سياالسيد أ . م . د / عاطف سيد أحمد عبد الفتاح مقدم من الطلب ال 4/1

 كالتالى :
 تاريخ النشر عناوين االبحاث م

1 

كيلو متر مشى  20االختالفات الميكانيكية بين الالعبين المصريين والالعبين الدوليين فى سباق 

 . )دراسة مقارنة(للرجال 

A Comparative study biomechanical differences between Egyptian 

and international race walkers 20 km men 

2015 

2 
قدرات سنوات ( على تنمية بعض ال 7:  5تأثير إستخدام مسابقات العاب القوى لألطفال ) 

 حركية ( . –اإلدراكية ) الحس 
2016 

3 
عة اضية جامالري لطالب كلية التربية قة الحواجزمسابتأثير استخدام الموديول التعليمى على تعلم 

 مدينة السادات .
2016 

4 
Analyses Study for some variables of Stride and performance for 

Race Walking 

 ومستوى األداء لالعبى المشى دراسة تحليلية لبعض المتغيرات الخطوة 

2016 

5 
لعالى اوثب مسابقة ال ىف ىمستوى األداء والتحصيل المعرفتأثير استخدام التعلم البنائي على 

 لدى طالب كلية التربية الرياضية .
2017 

6 
PREDICTION OF RACE WALKING PERFORMANCE IN 

TERMS OF SOME BIOMECHANICS VARIABLES 

 التنبؤ بمستوى األداء فى سباق المشى من خالل بعض المتغيرات البيوميكانيكية

2017 

 
الموافقة على تسجيل أبحاث سيادته حيث إنها ضمن الخطة البحثية للقسم . ومخاطبة العالقات الثقافية التخاذ  رار:الق
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   Google scholarالالزم مع إلتزام سيادته بتسجيل بياناته على  

 /سيدة د لمن ا تم عقد ندوة بخصوص الندوة التعريفية لبرامج الفولبرايت والمقامة بكلية الطب البيطرى 4/2

لى يئة عمروى صقر و السيد د / أحمد خفاجى ممثلى القسم لحضور تلك الندوة ونشر ثقافة وفكر اله

 أعضاء القسم . 

يفية كقديم و ألقيت الندوة و شملت استعراض البرامج الممولة من الهيئة و المتستفيدين منها و شروط الت القرار:

 كذلك الرد على أسئلة السادة الحاضرين. رايت .ببرنامج هيئة فولب االتصال بأعضاء الهيئة

 الختراع ،اءة ابناءا على موافقة مجلس الكلية على ترشيح السيد الدكتور/ أحمد عبد الوهاب خفاجى لجائزة بر 4/3

بول بارات القالخت اقترح المجلس اقامة ندوة تعريفية  عن البرنامج االلكترونى الخاص بتقييم الطالب المتقدمين

  ة التربية الرياضيةبكلي

 جتمعمعلى إقامة الندوة بالكلية مع التنسيق مع وكيل الكلية لشئون بيئة و خدمة موافقة القسم القرار: 

 -الدراسات العليا : : خامسا  

لمسجلين ااحثين متابعة التقارير السنوية الخاصة بالببتكليف السيدة الدكتورة / مروى عبد القادر صقر  5/1

ة متابعتيفاءها من السادة أعضاء هيئة التدريس المشرفين على الرسائل الخاصة بهم وبالقسم واس

 إنهاء التقارير مع قسم الدراسات العليا بالكلية .

 تمت االحاطة القرار:

 -شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة : : سادسا  

 المنتج  جودة لرفع الرياضية لتربيةا بكليات العملية االقسام فى المناهج تقويم فلسفة" ندوةتم عقد  6/1

. وذلك يوم الثالثاء الموافق  عطوة على مصطفى مصطفى / د . أ إلقاء ." العالى فى التعليم  )الطالب(

م وقد شرفنا بالحضور نخبة من السادة أعضاء هيئة التدريس باألقسام العلمية بالكلية  2017/  3/  28

 ية األولى . وممثلى عن بعض الطالب للمرحلة الجامع

 تم االلتزام بتعليمات ومعايير عقد الندوات ، وقد تم صياغة التوصيات التالية : القرار:

 االهتمام باالطالع على الالئحة الداخلية للكلية لجميع االقسام. .1

 يفضل أن يستمد القسم العلمى تطبيقاته العملية من المقررات الدراسية النظرى.  .2

ى م العملكل مقرر دراسى نظرى ليتم تحويله الى مهارة تطبيقية فى القساختيار موضوع او اكثر من  .3

 فى كل فرقة على حدى و كل فصل دراسى على حدى.

 تعميم الفلسفة فى وضع المناهج على االقسام العملية بالكلية  .4

ل يقوم القسم العملى بوضع توصيف مقرراته بعد توصيف مقررات االقسام النظرية بهدف استغال .5

 المطروحة العداد مقررات متكاملة  الفسلفة

6 

/2 

لغات لميزة الدعوة المقدمة للسيدة أ . د / عزة محمد عبد الحميد العمرى من المدرسة الرسمية المت 

 بخصوص تحديد موعد من سيادتها إللقاء ندوة عن السمنة والنحافة .

 لدراسى بالكلية .    الموافقة على إلقاء المحاضرة فى غير أوقات جدول سيادتها ا القرار:

 سابعا  : شئون أعضاء هيئة التدريس :

 ال يوجد موضوعات 7/1

  القرار:

 ثامنا: وحدة ضمان الجودة :

عن  لجودةاالعرض المقدم من السيد أ . م . د / عاطف سيد أحمد عبد الفتاح منسق القسم بوحدة ضمان  8/1

 بالكلية .  م بوحدة ضمان الجودة 2017/  4/  1افق ما تم مناقشته بالجلسة المنعقدة يوم السبت المو

 تم العرض  القرار:
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 ظهرابعد  الثانية والنصفاختتمت الجلسة في تمام الساعة وما لم يستجد من أعمال 

 م 2017/  4/  4تحريرا  فى : 
 

 

 

 

 

 

 رئيس مجلس 

 قسم العاب القوى
 

 
 أ . د / محمد عنبر محمد بالل

 أمين سر

 قسم العاب القوى

 
 د / مروى عبد القادر صقر


