
 
 
 
 
 
 
 

 

 التربية الرياضيةكلية/ 

 / رئيس مجلس قسم العاب القوى مكتب 

 

  ب القوىاالعجملس قسه  جتناعاحمضر 
  2017 /2016 العاو اجلامعي 272 رقه اجللسة

 صباحا 11ايشاعة  ىهاية االجتناع صباحا 10ايشاعة  بدء االجتناع 1/8/2017 التاريخ 

  َكس ادتُاع اعضاء ايكشِ – ايسياضيةنًية ايرتبية  إلجتناعمكاٌ ا

 

 :احلضـــــــــــــــــــــور

ألستاذ ( بسئاسة ا 272 عكدت اجلًشة زقِ ) 10متاّ ايشاعة  ىف ّ 2017 / 8 /1املوافل  ايجالثاء يوّ ىْ٘ فإ

 زئيص ايكشِ  وعضوز نٌ َٔ:  – ذلُد عٓرب ذلُد بالٍايدنتوز/ 

يِ" اجلًشة برنس "بشِ اهلل ايسمحٔ ايسح ذلُد عٓرب ذلُد بالٍ ايدنتوز/ األستاذ  افتتح ايشيد إلفتتاح :ا

سيادت٘ يعسض وَٓاقشة املوضوعات ايوازدة ظدوٍ  ثِ اْتكٌ قشِ أيعاب ايكوى وايرتحيب بايشادة أعضاء دلًص

 األعُاٍ.

 أواًل: املصـــادقات   
 بشإٔ ايتصديل عًى ذلضس اجلًشة ايشابكة  1/1

 ايشابلعات باجملًص ومت ايتصديل عًى املوض القرار:

 ثاىيًا: موضوعات اإلحاطة
 اخلطاب ايوازد بشإٔ دائزة االَري ْايف يالَٔ ايعسبى الستكباٍ ايرتشيحات  . 2/1

 متت اإلحاطة  :ايكساز

 اخلطاب ايوازد َٔ ايدزاسات ايعًيا بشإٔ ادساءات االعترازعٔ االشساف أو َٓاقشة االعاخ ايعًُية. 2/2

 الصفة االسه و
 عضوًا بهس ذلُد أمحد سالّأ . د َتفسغ /  1

 عضوًا أ . د / َصطفى َصطفى عًى عطوة 2

 عضوًا أ . د / عزة ذلُد عبد احلُيد ايعُسى 3

 عضوًا أ. د / إميإ إبساٖيِ َربوى ايشيشى 4

 عضوًا أ . ّ . د / عاطف سيد أمحد عبد ايفتاح 5

 عضوًا أ . ّ . د / ْباٍ أمحد بدز 6

 عضوًا ايتواب ايبٗواشىأ . ّ . د / ساىل عبد  7

 عضوًا ّ . د / أمحد عبد ايوٖاب خفادى 8

 عضوًا أَني سري اجملًص ّ . د / َسوى عبد ايكادز صكس 9

 عضوًا ّ . د / ذلُد عبد اجمليد ْبوى أبو دْيا 10
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 التربية الرياضيةكلية/ 

 / رئيس مجلس قسم العاب القوى مكتب 

 

 متت اإلحاطة :ايكساز

بعدّ تشذيٌ َوضوعات ايسسائٌ ايعًُية اال بعد استالّ خطاب َٔ ايدزاسات  اخلطاب ايوازد َٔ ايدزاسات ايعًيا 2/3

 ايعًيا بعدّ تهساز َوضوع ايسساية.

 متت اإلحاطة: ايكساز

 َٔ ايدزاسات ايعًيا بتعديٌ شسوط ايرتشيح جلائزة ايدوية ايتشذيعية . ايوازد اخلطاب 2/4

 متت اإلحاطة: ايكساز

   -: الدراسات العليا ثالجا :
اخلطاب ايوازد َٔ َهتب ايدزاسات ايعًيا بايهًية باْتٗاء املدة ايكاْوْية يًتشذيٌ يًطايب / أمحد أمحد عيشى فى  3/1

30/9/2017 

و نريو طًب َد يًعاّ ذلُد ايعُسى و أ.ّ.د/ ْباٍ امحد بدز ، بهتابة ايتكسيس ايشٓوى يًباحح إخطاز أ.د/عزة ايكساز: 

  االوٍ.

 : شئون أعضاء هيئة التدريس : رابعًا
، أستاذ امليهاْيو احليوية و عًوّ احلسنة ايسياضية بايكشِ  َصطفى َصطفى عًى عطوة/ أ.دايطًب املكدّ َٔ   4/1

 .طسم ايتدزيص و ايتدزيب و ايرتبية ايعًُيةيًُوافكة عًى ْكً٘ إىل قشِ ،

 . َٔ ايًذٓة ايعًُية يرتقى االساترة املوافكة عًى ْكٌ سيادت٘ بٓاءا عًى يكب٘ ايعًُى  ايكساز:

 خامسا: العالقات الثقافية :

5/1  

 القرار:

 ما يستجد مً أعنال
 احلادية عشر  الساعة اختتنت اجللسة يف متاو

 و 2012/  8/  1حتريرا فى : 

 

 رئيس جملس 
 قسه العاب القوى

 
 أ . د / حمند عيرب حمند بالل

 أمني سر
 القوىقسه العاب 
 

 د / مروى عبد القادر صقر


