
 
 
 
 
 
 
 

 التربية الرياضيةكلية/ 

 / رئيس مجلس قسممكتب 

 لعاب القوى نظريات و ثطبيقات أ

 ب القوىالعىظزيات و تطبيقات أجملس قسه  جتناعاحمضز 
 2017/2018 العاو اجلامعي 275 رقه اجللسة

 ظٗسًا 2ايطاعة  ىهاية االجتناع صباسا 12ايطاعة  بدء االجتناع 5/21/1027 التاريخ 

 َكس ادتُاع اعطاء ايكطِ –نًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة إلجتناعمكاٌ ا

 :احلضـــــــــــــــــــــور

ألضتاذ ( بسئاضة ا275عكدت اجلًطة زقِ ) 12متاّ ايطاعة  ىفّ 5/12/2017املٛافل  ايجالثاء ّٜٛ ىْ٘ فإ

 زئٝظ ايكطِ  ٚعطٛز نٌ َٔ:  – ذلُد عٓرب ذلُد بالٍايدنتٛز/ 

 و أعتذر عً احلضور كال مً:

 

ِٝ" اجلًطة برنس "بطِ اهلل ايسمحٔ ايسس ذلُد عٓرب ذلُد بالٍ ايدنتٛز/ األضتاذ  افتتح ايطٝدإلفتتاح :ا

ثِ اْتكًطٝادت٘ يعسض َٚٓاقػة  أيعاب ايكٛىْعسٜات ٚ تطبٝكات قطِ  ٚايرتسٝب بايطادة أعطاء دلًظ

 املٛضٛعات ايٛازدة ظدٍٚ األعُاٍ.

 أواًل: املصـــادقات  
 بػإٔ ايتصدٜل عًى ذلطس اجلًطة ايطابكة  2/2

 .  عات باجملًظ ايطابلٛمت ايتصدٜل عًى املٛضالقزار:

 الصفة االسه و
 عطًٛا أ.د / بهس ذلُد ضالّ  1

 عطًٛا أ. د / إميإ إبساِٖٝ َربٚى ايطٝطى 2

 عطًٛا أ .  ّ . د / عاطف ضٝد أمحد عبد ايفتاح 3

 عطًٛا أ . ّ . د / ْباٍ أمحد بدز 4

 عطًٛا أ . ّ . د / ضاىل عبد ايتٛاب ايبٗٛاغى 5

 عطًٛا ّ . د / َسٚى عبد ايكادز صكس 6

 عطًٛا ايٖٛاب خفادىّ . د / أمحد عبد  7

 عطًٛا ّ . د / ذلُد عبد اجملٝد ْبٛى أبٛ دْٝا 8

 عطًٛا أمحد محدى عبد اخلايل غسغس ّ . د / 9

 الصفة االسه و
 عطًٛا أ . د / َصطفى َصطفى عًى عطٛة 1

 عطًٛا أـد/ عصة عبد احلُٝد ايعُسى 2
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 التربية الرياضيةكلية/ 

 / رئيس مجلس قسم مكتب 

 نظريات و ثطبيقات ألعاب القوى 

 ثاىيًا: موضوعات اإلحاطة
َبادزة بٓو املعسفة املصسى يتدعِٝ ايبشح ايعًُى ٚخاصة فى دلاٍ ايٓػس ايدٚىل َهاتبة زئٝظ اجلاَعة بػإٔ  2/1

 .  ألعاخ ايطادة أعطاء ٖٝئة ايتدزٜظ باجلاَعات املصسٜة َٔ خالٍ ٚسدة املهتبات ايسقُٝة 

 متت اإلساطة :ايكساز

 االدازة ايعالقات ايجكافٝة بػإٔ دٛائص ايدٚية ايتكدٜسٜة ٚايتػذٝعٝة .  اخلطاب ايٛازد َٔ  2/2

 :متت اإلساطةايكساز

بػإٔ َٓح يدزاضة ايدنتٛزاٙ فى اطاز االتفاقٝة املٛقعة َع داَعة اخلطاب ايٛازد َٔ األدازة ايعاَة يًعالقات ايجكافٝة  2/3

 .  َْٛرتٜاٍ

 :متت اإلساطةايكساز

َٔ األدازة ايعاَة يًدزاضات ايعًٝا ٚايعالقات ايجكافٝة بػإٔ تٛقٝع بسٚتٛنٍٛ ايًذٓة املػرتنة اخلطاب ايٛازد  2/4

 ى ٚايعًُى ٚايفٓى بسئاضة ايطٝدة د / ٚشٜسة األضتجُاز ٚايتعإٚ ايدٚىل .صسٜة ايسَٚاْٝة يًتعإٚ االقتصادامل

 :متت اإلساطةايكساز

يًدزاضات ايعًٝا ٚايعالقات ايجكافٝة بػإٔ ايصٝػة املكرتسة يًربٚتٛنٍٛ املٛقع َع اخلطاب ايٛازد َٔ األدازة ايعاَة  2/5

 اجلاْب ايربتػاىل .

 :متت اإلساطةايكساز

 : شئون التعليم و الطالب:ثالجا

أ.ّ.د/ محدى ذلُد عًى . أضتاذ ايعاب ايكٛى املطاعد  -نتٛز زئٝظ ايكطِ بأْتداب نٌ َٔ : دأقرتاح االضتاذ اي 3/1

بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة داَعة بٓٗا ، ٚ أ.ّ.د/ جنالء ايبدزى . أضتاذ ايعاب ايكٛى املطاعد بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة 

تطبٝل ايالئشة ٚىل بٓني ٚبٓات ٚفكًا يػسٚط يًبٓات باجلصٜسة داَعة سًٛإ . ٚذيو يألَتشاْات ايعًُٝة يًفسقة األ

 اجلدٜدة بايهًٝة .

 ايكساز : املٛافكة عًى األْتداب . 

ّ / 2017جلإ املُتشٓني فى اجلًطات ايعًُٝة عًى ايطادة أعطاء ٖٝئة ايتدزٜظ بايكطِ  يًعاّ اجلاَعى تػهٌٝ  3/2

2018 ّ 

  -تػهٌٝ ايًذإ عًى ايٓشٛ ايتاىل : مت  ايكساز:

 دًطة  87طايب =  435 ايفسقة األٚىل بٓني الئشة ددٜدة 

 املُتشٔ اخلاَظ املُتشٔ ايسابع املُتشٔ ايجايح املُتشٔ ايجاْى املُتشٔ األٍٚ ايًذٓة

 أمحد غسغس اميإ ايطٝطى عاطف ضٝد ذلُد عٓرب محدى ذلُد عًى اجلسى

 َسٚى صكس امحد خفادى ْباٍ بدز بهس ضالّ محدى ذلُد عًى ايٛثب

 ذلُد ابٛ دْٝا ضاىل عبد ايتٛاب عصة ايعُسى َصطفى عطٛة محدى ذلُد عًى ايسَى

 عصة ايعُسى عاطف ضٝد ذلُد عٓرب بهس ضالّ محدى ذلُد عًى ايػفٛى
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 التربية الرياضيةكلية/ 

 / رئيس مجلس قسم مكتب 

 نظريات و ثطبيقات ألعاب القوى 

 دًطة  40طايبة =  198 الئشة ددٜدة  بٓاتايفسقة األٚىل 

 املُتشٔ اخلاَظ املُتشٔ ايسابع املُتشٔ ايجايح املُتشٔ ايجاْى املُتشٔ األٍٚ ايًذٓة

 امحد غسغس ضاىل عبد ايتٛاب عصة ايعُسى اميإ ايطٝطى جنالء ايبدزى اجلسى

 ذلُد ابٛ دْٝا َسٚى صكس اميإ ايطٝطى َصطفى عطٛة جنالء ايبدزى ايٛثب

 َسٚى صكس أمحد غسغس ذلُد ابٛ دْٝا بهس ضالّ جنالء ايبدزى ايسَى

 ضاىل عبد ايتٛاب ْباٍ بدز عصة ايعُسى بهس ضالّ جنالء ايبدزى ايػفٛى

 دًطات 7طايبة =  34 باقٝات يإلعادة الئشة قدمية بٓاتايفسقة األٚىل 

 املُتشٔ ايجايح املُتشٔ ايجاْى املُتشٔ األٍٚ ايًذٓة

 أمحد غسغس ذلُد ابٛ دْٝا َسٚى صكس اجلسى

 ْباٍ بدز اميإ ايطٝطى َصطفى عطٛة ايٛثب

 ابٛ دْٝاذلُد  َسٚى صكس َصطفى عطٛة ايسَى

 دًطة 53طايب =  263 بٓني الئشة قدمية ايجاْٝةايفسقة 

 املُتشٔ ايجايح املُتشٔ ايجاْى املُتشٔ األٍٚ ايًذٓة

 عاطف ضٝد امسإ ايطٝطى ذلُد عٓرب اجلسى

 ْباٍ بدز َصطفى عطٛة ذلُد عٓرب ايٛثب

 امحد خفادى ضاىل عبد ايتٛاب َصطفى عطٛة ايسَى

 دًطة 24طايبة =  116 الئشة قدمية بٓات ايجايجةايفسقة 

 املُتشٔ ايجايح املُتشٔ ايجاْى املُتشٔ األٍٚ ايًذٓة

 أمحد خفادى عاطف ضٝد أميإ ايطٝطى اجلسى

 أمحد غسغس ذلُد ابٛ دْٝا أمحد خفادى ايٛثب

 َسٚى صكس امحد خفادى ْباٍ بدز ايسَى

 دًطات 2طايبة =  6 ختًفات الئشة قدمية بٓاتايفسقة األٚىل 

 املُتشٔ ايجايح املُتشٔ ايجاْى املُتشٔ األٍٚ ايًذٓة

 أمحد غسغس امحد خفادى َصطفى عطٛة اجلسى

 َسٚى صكس أمحد غسغس َصطفى عطٛة ايٛثب

 أمحد غسغس ْباٍ بدز َسٚى صكس ايسَى

 

 دًطات 1طايبة =  2 ختًفات الئشة قدمية بٓني ايجاْٝةايفسقة 

 املُتشٔ ايجايح ايجاْىاملُتشٔ  املُتشٔ األٍٚ ايًذٓة

 أمحد غسغس امحد خفادى َسٚى صكس اجلسى

 أمحد غسغس ْباٍ بدز َسٚى صكس ايٛثب

 أمحد غسغس ْباٍ بدز َسٚى صكس ايسَى
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 التربية الرياضيةكلية/ 

 / رئيس مجلس قسم مكتب 

 نظريات و ثطبيقات ألعاب القوى 

 دًطات 1طايبة =  1 ختًفات الئشة قدمية بٓات ايجايجةايفسقة 

 املُتشٔ ايجايح املُتشٔ ايجاْى املُتشٔ األٍٚ ايًذٓة

 أمحد غسغس ذلُد ابٛ دْٝا َسٚى صكس اجلسى

 أمحد غسغس ذلُد ابٛ دْٝا َسٚى صكس ايٛثب

 أمحد غسغس ذلُد ابٛ دْٝا َسٚى صكس ايسَى
 

 .ّ  2018ّ / 2017يًعاّ اجلاَعى  تػهٌٝ جلإ ايتصشٝح بايكطِ  3/3

  -مت ايتػهٌٝ عًى ايٓشٛ ايتاىل : :ايكساز

 املصشح األٍٚ األٍٚاملصشح  املصشح األٍٚ املصشح األٍٚ ايفسقة ّ

 أمحد غسغس ذلُد عٓرب بهس ضالّ عاطف ضٝد  أٚىل بٓني  1

 عاطف ضٝد ضاىل عبد ايتٛاب ْباٍ بدز اميإ ايطٝطى أٚىل بٓات الئشة ددٜدة 2

 ذلُد ابٛ دْٝا عصة ايعُسى َصطفى عطٛة بهس ضالّ أٚىل بٓات الئشة قدمية 3

 ضاىل عبد ايتٛاب بدز ْباٍ اميإ ايطٝطى ذلُد عٓرب ثاْٝة بٓني  4

 امحد خفادى َصطفى عطٛة َسٚى صكس عصة ايعُسى ثايجة بٓات 5
 

   -: رابعا :الدراسات العليا
تطذٌٝ عح املادطتري املكدّ َٔ ايباسح / أمحد أغسف ايبؼ . بعٓٛإ " بسْاَر تعًُٝى َكرتح باضتدداّ ايطبٛزة  4/1

 ايتفاعًٝة ٚأثسٙ عًى دٛاْب ايعًُٝة ايتعًُٝٝة يبعض َطابكات ايعاب ايكٛى يتالَٝر املسسًة اإلعدادٜة " . 

  -ٚتتهٕٛ جلٓة األغساف َٔ ايطادة : 

 بالٍ . أ.د/ ذلُد عٓرب ذلُد

 أ.ّ.د/ ضاىل عبد ايتٛاب ايبٗٛاغى .

 ٝد أبٛ ْٝا .ّ.د/ ذلُد عبد اجمل

 املٛفكة . :ايكساز

 خامسا : شئون أعضاء هيئة التدريس :
خفادى . بػإٔ تعني ضٝادت٘ أضتاذ َطاعد برات ايكطِ ٚايهًٝة ذلُد أمحد عبد ايٖٛاب د / .  ايطٝد ّ ايطًب املكدّ َٔ 5/1

ٚاجلاَعة ، سٝح ٚزد تكسٜس ايًذٓة ايعًُٝة ايدائُة يرتقى األضاترة ٚاالضاترة املطاعدٜٔ جلٓة اإلدازة ايسٜاضٝة ايدٚزة ايجاْٝة 

ٛصى ايًذٓة برتقٝة ايدنتٛز أمحد عبد ّ ، سٝح ت 2017/  10/  31املٛافل ّ باجلًطة املٓعكدة ّٜٛ ايجالثاء  2019 - 2016عػس 

 دزدة اضتاذ َطاعد برات ايكطِ ٚايهًٝة ٚاجلاَعة ، سٝح داء دلٌُ األْتاز ايعًُى يٝطادت٘ ٚقد . إىل  ايٖٛاب ذلُد خفادى

 .ْكطة  100( ْكطة َٔ  75.04ساش  عًى ) 

ة األضاترة ٚاألضاترة املطاعدٜٔ بايكطِ ٚبٓاء عًى بعد خًٛ اجملًظ َٔ ايطادة املدزضني بايكطِ ، أْعكد اجملًظ بايطاد ايكساز:

ايتكسٜس املكدّ َٔ ايًذٓة ايعًُٝة يرتقٝة االضاترة ٚاالضاترة املطاعدٜٔ جلٓة اإلدازة ايسٜاضٝة ، قسز اجملًظ املٛافكة ٜٚٛصى 

 ة ٚاجلاَعة .اجملًظ بتعني ايطٝد ايدنتٛز / أمحد عبد ايٖٛاب ذلُد خفادى . أضتاذ َطاعد . برات ايكطِ ٚايهًٝ
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 : العالقات الجقافية :سادسا

 بػإٔ اخلطاب ايٛازد َٔ إدازة ايعالقات ايجكافٝة بػإٔ تسغٝح أعطاء ٖٝئة ايتدزٜظ يٌٓٝ دائصة اجلاَعة يًتفٛم . 6/1

املؤمتس ايعًُى ايدٚىل  محد عبد ايفتاح . سٝح سصٌ ايبشح املكدّ َٔ ضٝادت٘ يألغرتاى فى تسغٝح أ.د/ عاطف ضٝد أ ايكساز: 

عح عًُى َٓػٛز  30ايجاْى يعًِ ايسٜاضة ٚايرى ْعُ٘ قطِ ايرتبٝة ايبدْٝة ٚايسٜاضة بهًٝة ايرتبٝة األضاضٝة بايهٜٛت  ، َٔ أفطٌ 

 .باملؤمتس 

طٔ بػإٔ اخلطاب ايٛازد َٔ إدازة ايعالقات ايجكافٝة بػإٔ تسغٝح أعطاء ٖٝئة ايتدزٜظ يٌٓٝ دائصة اجلاَعة اـش 6/2

 زضاية دنتٛزاٙ .

 ايكساز:  تسغٝح ّ.د/ أمحد محدى عبد اخلايل غسغس . 

ايطًب املكدّ َٔ ايطٝد ايدنتٛز / أمحد عبد ايٖٛاب خفادى .  املدزع بايكطِ  بػإٔ املٛافكة عًى سطٛز دٚزة  6/3

ٚايتأٌٖٝ يألعتُاد باجلاَعة تأٌٖٝ املسادعني اخلازدني ملؤضطات ايتعًِٝ ايعاىل ٚذيو مبكس َسنص ضُإ اجلٛدة 

 خالٍ غٗس دٜطُرب.

 ايكساز: املٛافكة .

ايطًب املكدّ َٔ ايطٝد ايدنتٛز / أمحد عبد ايٖٛاب خفادى .  املدزع بايكطِ  بػإٔ ايتكدّ يًشصٍٛ عًى دائصة  6/4

 بسائة األخرتاع َٔ اجلاَعة .

 .املٛافكة  ايكساز:

 ما يستجد مً أعنال
ّ ٚاخلاص بايطًب  2017/  11/  22مبذًظ ايهًٝة بتازٜذ  197غئٕٛ أعطاء ٖٝئة ايتدزٜظ يًذًطة زقِ  7/  3ٜػإٔ املٛضٛع زقِ  1/  7

املكدّ بػإٔ زغبة ايباسح / أْٛز ناٌَ ايطٝد شاٜد . احلاصٌ عًى دزدة دنتٛزاٙ ايفًطفة فى ايرتبٝة ايسٜاضٝة : ختصص تدزٜب 

 .تدزٜظ ايتطبٝكات ايعًُٝة بكطِ ْعسٜات ٚتطبٝكات ايعاب ايكٛى ) َتطٛع ( زٜاضى " يألْعُاّ يًُعاْٚة فى 

 . أعرتض نٌ َٔ ّ.د/ أمحد عبد ايٖٛاب خفادى ، ّٚ.د/ َسٚى عبد ايكادز صكس . يعدّ إدزاز املٛضٛع مبذًظ ايكطِ ايطابلايكساز : 

 الجاىية ظهزًا الساعة اختتنت اجللسة يف متاو

 و 2012/  12/  5حتزيزا فى : 

 

 رئيس جملس 
 لعاب القوىىظزيات وتطبيقات أ قسه

 
 حمند باللأ . د / حمند عيرب 

 أمني سز 
 لعاب القوىىظزيات وتطبيقات أقسه 

 
 أ.و.د/ عاطف سيد أمحد


