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 محضر اجتماع مجلس قسم نظريات و تطبيقات ألعاب القوى   
 

2019/2020 العام الجامعي   311 رقم الجلسة  
4/8/2020 التاريخ  مساء     30.9الساعة   بدء االجتماع   مساء  15.10الساعة نهاية االجتماع    

إلجتماع مكان ا  On Line Join Zoom Meetin   - https://us04web.zoom.us/j/71235041207?pwd=ZWN5eHVnMlNHbGtkVzVFTlRXT3FsUT09 

 
( برئاسة األستاذ الدكتور/  311عقدت الجلسة رقم )  9.30ة  فى تمام الساعم     8/2020/ 4الموافق    الثالثاءإنه فى يوم  

 :بالعرض على مجلس القسم  رئيس القسم     – عزة محمد عبد الحميد العمرى  
 

 الحضور : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أواًل : المصادقة على الجلسة السابقة : 
1/1  .  المصادقة على الجلسة السابقة بشأن  

 لمصادقة على ما جاء بالجلسة السابقة .ا القرار:
 موضوعات اإلحاطةثانيًا: 

 م .   2021  –  2020المجلس األعلى للجامعات بتطبيق التعليم الهجين خالل العام الجامعى بشأن قرار  2/1
 م .  2021  –  2020القرار : تم عرض الموضوع على مجلس القسم للعلم واألسترشاد به خالل العام الجامعى 

 ثالثا: شئون التعليم و الطالب: 
   -:الدراسات العليا :رابعا 

 بشأن أعتماد التقارير السنوية للباحثين األتى أسمائهم :    1/ 4

 الصفة  االسم م
 عضواً  أ.د / بكر محمد سالم  1
 عضواً  ر محمد باللب أ.د / محمد عن 2
 عضواً  أ.د / إيمان إبراهيم مبروك السيسى  3
4 
 

 عضوًا وأمينًا للسر   الفتاحأ.د /  عاطف سيد أحمد عبد  
 عضواً  أ.م.د / نبال أحمد بدر  5
 عضواً  م.د / محمد عبد المجيد نبوى أبو دنيا  6
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 .   آية عصمت زكي الجريسي  – 1
 .  مروه محمد عبد الظاهر بسيوني – 2
 .  بسام صابر عبد الجواد العبد  – 3
 . دينا مجدي محمد حجاج – 4
 .  أسماء أحمد السيد عبد الهادي – 5

 .  الستكمال االجراءات المطلوبة أعتماد التقارير ومخاطبة إدارة الدراسات العليا والبحوث  على الموافقة القرار : 
 بعنوان :  و ( بحث لسيادتها وه  1. بشأن تسجيل عدد )  نبال أحمد بدرالطلب المقدم من أ.م.د/  2/  4

 مكان النشر  تاريخ قبول النشر نوعة عنوان البحث 
تأثير اختالف نمط التغذية الراجعة )الفورية 

 المؤجلة (على تعلم مسابقة الوثب الطويل  –
وعلوم  2020 فردى البدنية  للتربية  العلمية  المجلة 

 الرياضة .جامعة حلوان 
 

القرار : الموافقة حيث أنه ضمن الخطة البحثية للقسم ، وورفع األمر إلى لجنة الدراسات العليا وإدارة الدرسات العليا الستكمال باقى  
 اإلجراءات . 

 بعنوان :  و ( بحث لسيادتها وه  1الطلب المقدم من أ.م.د/ غادة يوسف عبد الرحمن . بشأن تسجيل عدد )  3/  4
 مكان النشر  تاريخ قبول النشر نوعة عنوان البحث 

لتقويم بعض األنحرافات   فاعلية برنامج أرشادى 
السلوكية ألطفال دور الرعاية من خالل مسابقات  

 قوى لالعاب ا

النفسية     2019/    12/    5 فردى للعلوم  الدولية  المجلة 
 والتربوية 

 
لجنة الدراسات العليا وإدارة الدرسات العليا الستكمال باقى    وورفع األمر إلى  حيث أنه ضمن الخطة البحثية للقسم ،  القرار : الموافقة

 . اإلجراءات  
 الترم الثانى والترم الرابع . 2020أعتماد تشكيل لجان األمتحانات الشفوية ولجان التصحيح للدراسات العليا دورة الربيع    4/3

الترم الثانى   2020الشفوية ولجان التصحيح للدراسات العليا دورة الربيع  أعتماد تشكيل لجان األمتحانات  على  القرار : الموافقة  
 والترم الرابع . 

 تشكيل اللجنة العملية بالقسم :    4/4
 الموافقة على أن تشكل اللجنة من : القرار :  

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

 أ.د/ عزة محمد العمرى . 
 لسيسى . أ.د/ إيمان إبراهيم ا

 أ.د/ عاطف سيد أحمد . 
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 رئيس مجلس  
 قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى 

العمرى عزةأ.د.   
 أ . د / عزة محمد عبدالحميد العمرى 

.   مروه محمد عبد الظاهر بسيوني كم للباحثة /  مناقشة والحبشأن تشكيل لجنة ال  أ.د/ عزة محمد العمرى .الطلب المقدم من    4/5
تأثير برنامج تدريبي على مستوى بعض المتغيرات البدنيه والفسيولوجيه والمستوى الرقمى فى فترة رسالة الماجستير بعنوان "  ى  ف

 على أن تتكون اللجنة من : "    ات دفع الجلهئالطمث لناش
 أ.د/ عزة محمد عبد الحميد العمرى 

 م السيسى أ.د/ إيمان إبراهي
 شيرين محمد خيري االتربيم.د /  أ.

 ل باقى اإلجراءات . مادراسات العليا ولجنة الدراسات العليا أستكإدارة الفع الموضوضع إلى  القرار : الموافقة على التشكيل ور 
 خامسا : شئون أعضاء هيئة التدريس : 

 سادسا: العالقات الثقافية :
 : بشأن البرنامج التنفيذى لالتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بالروسيا .  6/1

القرار : تم العرض على مجلس القسم على أن يتم دراسة كيفية االستفادة منها فى مجاالت التربية الرياضية عامة والعاب القوى 
 خاصة . 

 : سابعًا : خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
 .  بالقسمتشكيل لجنة أداب وأخالقيات المهنة المقدم من أ.د/ عزة العمرى . بشأن قتراح األ  7/1

 .ألتخاذ الالزم  وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة الموافقة ورفع األمر إلى القرار : 
 ما يستجد من أعمال

 
 

 
 
 
 
 
 

مجلس    أمين سر   
 قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى 

عاطف سيد أمحدأ.د.   
عاطف سيد أحمد أ.د/   


