
 
 
 
 
 
 
 

التربية الرياضية كلية/    

رئيس مجلس قسم  /مكتب   

 نظريات و تطبيقات ألعاب القوى 
 

 محضر ا جتماع مجلس قسم نظريات و تطبيقات ألعاب القوى 
530 رقم الجلسة  2019/2020 العام الجامعي    

2020/  4/  5 التاريخ   صباحا  30.10الساعة   بدء االجتماع   ظهرا    3011.الساعة   نهاية االجتماع    
إلجتماع مكان ا   (  On Line)   ) عن بعد ( التواصل من خالل الفيديو التفاعلي  

( برئاسة 305عقدت الجلسة رقم )  10.30ة  فى تمام الساعم     5/4/2020الموافق    االحدإنه فى يوم  
 : بالعرض على مجلس القسم رئيس القسم    –األستاذ الدكتور/ عزة محمد عبد الحميد العمرى 

 
 
 
 
 
 
 
 

 وتغيب عن االجتماع : 
 
 
 

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

 .السابقة  ة ما جاء بالجلس التصديق على القرار:
 ثانيا : موضوعات اإلحاطة

 م . 2025م /  2020بشأن الموافقة على تحديث الرؤية والرسالة الخاصة بالكلية   2/1
 . لرؤية ورسالة الكلية مخاطبة االستاذ الدكتور مدير وحدة الجودة بالكلية بما توصل إليه القسم من اقتراح القرار : 

أ.م.د/ سالى   –  أ.د/ عزة العمرى  – تشكيل لجنة المراجعة الداخلية للقسم على أن تشكل من أ.د/ محمد عنبر بشأن  2/2
 .م . / عبد هللا على جمعة  – م.د/ محمد عبد المجيد ابو دنيا   – عبد التواب 

 .  تشكيل لجنة المراجعة الداخلية للقسممخاطبة االستاذ الدكتور مدير وحدة الجودة بالكلية بالقرار : 

 الصفة  االسم م
 عضوا   أ.د / بكر محمد سالم  1
 عضوا   ر محمد باللبمحمد عنأ.د /   2
 عضوا   أ.د / إيمان إبراهيم مبروك السيسى  3
 عضوا  وأمينا  للسر   أ.د /  عاطف سيد أحمد عبد الفتاح 4
 عضوا   أ.م.د / نبال أحمد بدر  5
 عضوا   أ.م.د / سالى عبد التواب البهواشى   6
 عضوا   م.د / محمد عبد المجيد نبوى أبو دنيا 7
 عضوا   أحمد حمدى عبد الخالق شرشر م.د /   8

 الصفة  االسم م
 عضوا   أ.د / مصطفى مصطفى على عطوة   1
 عضوا   أ.م.د / أحمد عبد الوهاب خفاجى 2
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 ثالثا: شئون التعليم و الطالب:
: بشأن متابعة السادة أعضاء القسم اساتذة المقررات الدراسية للفرق المختلفة على تصميم المقررات الكترونيا  3/1

لمتابعة الدراسة عن بعد بما يتناسب قرارات تعليق الدراسة لتفشى فيروس كورونا واالعتماد على التعليم عن بعد 
 خالل هذه الفترة . 

اساتذة المواد بمتابعة تنفيذ المقررات الدراسية الكترونيا ومتابعة وحدة تكنولوجيا المعلومات   القرار : التنبية على السادة
 بالكلية . 

   -رابعا :الدراسات العليا :
فى التربية   الماجستير. والمقيد بمرحلة  خالد مصطفى أحمد الكيالنىتسجيل رسالة الماجستير للباحث /  بشأن 4/1

برنامج تدريبى مائى لتقوية عضالت الظهر وتأثيره على مستوى األداء  بعنوان " . م  2018الرياضية بدورة الخريف 
   -" على ان تتكون لجنة االشراف من :   المهارى لناشئ الوثب العالى 

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

 عبد الحليم يوسف عبد العليمأ.د/ 
 يا الستكمال االوراق المطلوبة . لومتابعة إدارة الدراسات العل  يتشك: الموافقة على الالقرار

بشأن اعداد نموذج الدراسات العليا والخاص ببيانات أعضاء هيئة التدريس والباحثين والمقررات الدراسية عن الفصل   4/2
 م .   2020 –م   2019الدراسى الثانى والرابع والخامس للعام الجامعى 

القرار : تم إعداد النموذج واستكمال البيانات وفقا  لخطة الدراسات العليا بالقسم للفصل الدراسى الثانى والرابعة والخامس  
 م .   2020 – م  2019للعام الجامعى  

 خامسا : شئون أعضاء هيئة التدريس :
 سادسا: العالقات الثقافية :

 ث الخاصة بـ أ.م.د/ نبال أحمد بدر .  بعنوان : ابشأن تسجيل االبح  6/1
 أثر إستخدام التعلم لإلتقان على تطوير الرضا الحركى ومستوى األداء فى إطاحة المطرقة . –  1
تأثير استخدام اسلوب االحتواء على بعض المتغيرات البدنية ومستوى التحصيل المعرفى ومستوى األداء فى مسابقة الوثب  – 2

 العالى .
م موانع لطلبة كلية التربية   3000جرى  تأثير برنامج تعليمى باستخدام نموذج التعلم البنائى على دافعية االنجاز وتعلم سباق    –  3

 نة السادات .الرياضية جامعة مدي
 

 القرار : الموافقة ومتابعة استكمال األوراق المطلوبة مع إدارة العالقات الثقافية .  
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 رئيس مجلس  
 قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى 
 أ . د / عزة محمد عبدالحميد العمرى 

 ث الخاصة بـ م.د/ محمد عبد المجيد أبو دنيا . بعنوان : ابشأن تسجيل االبح  6/2
 وتأثيره على تعليم مهارة الوثب الطويل .  ءالدمج بين الصم واألسويا –  1
 فاعلية الكتيب االلكترونى التفاعلى على تعلم مهارة الوثب العالى .    –  2

 القرار : الموافقة ومتابعة استكمال األوراق المطلوبة مع إدارة العالقات الثقافية .  
 بعنوان : أحمد حمدى عبد الخالق شرشر .  ث الخاصة بـ م.د/  ابشأن تسجيل االبح  6/3
فاعلية برنامج تدريبى لتنمية العتبة الفارقة الالهوائية وأثره على االرتقاء ببعض القدرات البدنية والفسيولوجية والبيوكيميائية  – 1

 متر .   800والمستوى الرقمى لالعبى  
نفسية وتحمل السرعة برنامج تدريبى باستخدام مسافات أقل وشدة أعلى بمعلوماتية السرعة الحرجة لتعزيز اللياقة القلبية الت – 2

 سنة .   16متر جرى تحت   3000ة  بقوالمستوى الرقمى لناشئات مسا
ى باالسلوب المتقاطع على تنمية قدرات التحمل وبعض وظائف الجهاز التنفسى ومستوى اإلنجاز  ر تخدام التدريب الفتأثر اس – 3

 متر .   400الرقمى لعدائى 
 القرار : الموافقة ومتابعة استكمال األوراق المطلوبة مع إدارة العالقات الثقافية .  

 :سابعا  : خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
 ما يستجد من أعمال

ثالثية لفحص رسالة الدكتوراه  تشكيل لجنة / محمود محمد عيد جاد الشامى . بشأن  م.مالطلب المقدم من السيد  5/1
الفلسفة فى التربية  دكتوراه منح سيادته درجة حيث تم يذات القسم والكلية ، تعيين سيادته مدرس و الخاصة بسيادته 

   م .4/2020/ 7بتاريخ  عة م رار رئيس الجابق ة بنها عاممن جالرياضية 
 القرار : تشكيل لجنة ثالثية لفحص الرسالة المقدمة من سيادته على أن تتكون اللجنة من :  

 أ.د / بكر محمد سالم .  – 1
 أ.د/ عزة محمد عبد الحميد العمرى .  – 2
 .  ايمان ابراهيم السيسى  أ.د/ – 3

 . اتدجامعة مدينة السابكلية التربية الرياضية  عاب القوى بقسم نظريات وتطبيقات ال وتعيين سيادته مدرسا  
 

مجلس    أمين سر   
 قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى 

عاطف سيد أحمد أ.د/   


