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 كلية التربية الرياضية 
قسم نظريات وتطبيقات العاب  مجلس مكتب / رئيس

 القوى

 
 

 :الحضــــــــــور

( 279عقدت الجلسة رقم )صباحاً  10تمام الساعة  ىف م 6/2/2018الموافق  الثالثاء يوم ىنه فإ
 رئيس القسم  وبحضور كل من:  – محمد عنبر محمد باللالدكتور/ ألستاذ برئاسة ا

 و أعتذر عن الحضور كال من:

 
 
 

  : إلفتتاحا
يم" الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرح محمد عنبر محمد بالل الدكتور/ األستاذ  افتتح السيد

سيادته لعرض ومناقشة  ثم انتقل ألعاب القوىنظريات و تطبيقات قسم  والترحيب بالسادة أعضاء مجلس
 الموضوعات الواردة بجدول األعمال.

 لعاب القوىنظريات و تطبيقات أمجلس قسم  جتماعامحضر 

 2017/2018 العام الجامعي 279 رقم الجلسة
 ظهراً  12الساعة  نهاية االجتماع صباحا 10الساعة  بدء االجتماع 6/2/2018 التاريخ 

 مقر اجتماع اعضاء القسم –كلية التربية الرياضية إلجتماعمكان ا

 الصفة االسم م

 عضوا   سالم أحمد أ. د / بكر محمد  1

 عضوا   أ. د / إيمان إبراهيم مبروك السيسى 2

 عضوا  وأمين السر أ. د / عاطف سيد أحمد عبد الفتاح 3

 عضوا   أ . م . د / نبال أحمد بدر 4

 عضوا   أ . م . د / سالى عبد التواب البهواشى 5

 عضوا   أ. م . د / أحمد عبد الوهاب خفاجى 6

 عضوا   . د / مروى عبد القادر صقرم  7

 عضوا   م . د / أحمد حمدى عبد الخالق شرشر 8

 الصفة االسم م

 عضوا   أ . د / مصطفى مصطفى على عطوة 1

 عضوا   أ ـ د/ عزة محمد عبد الحميد العمرى 2

 عضوا   م . د / محمد عبد المجيد نبوى أبو دنيا 3



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SQ0000000F101201:نموذج رقم 
 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 
   

 كلية التربية الرياضية 
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 أوالً: المصـــادقات  

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1 / 1

  -: فيما عدا .  عات بالمجلس السابقوتم التصديق على الموض القرار:
القائم  –د/ عاطف سيد أحمد  الخطة الدراسية . تعديل أستاذ مادة الفرقة األولى بنين الئحة جديدة أ. أوالً :

 د/ أحمد حمدى شرشر ، و م / أحمد أشرف البش .  م. ، بالتدريس
القائم   – باللمحمد  د/ محمد عنبر أ. أستاذ المادة  ويتم أضافة أستاذ مادة الفرقة األولى بنين الئحة قديمة

 د / محمد عبد المجيد أبو دنيا . التدريس م .
 

 تم إضافة مواد تصحيح كاألتى :  لكوكذ: ثانياً 

 مصحح رابع مصحح ثالث مصحح ثانى مصحح أول الدراسيةمقرر الفرقة  م

1 
 د / نبال بدر د / إيمان السيسى أولى بنات ) تخلفات (

د / سالى عبد 
 التواب

 د / مروى صقر

 د / محمد أبو دنيا د / أحمد شرشر د / بكر سالم د / محمد عنبر ثانية بنين ) تخلفات ( 2

 د / أحمد خفاجى د / مصطفى عطوة د / عاطف سيد  العمرىد / عزة  ثالثة بنات ) تخلفات ( 3

الطلب المقدم من السيد الدكتور / أحمد عبد الوهاب خفاجى لحضور مؤتمر لندن الدولى ثالثاً : عدم المصادقة على 
م والمشاركة  2018فبراير  17 – 15" علوم الرياضة والتكنولوجيا فى العصر الرقمى " والمنعقد فى الفترة من 

حيث تم  " The absolute norm for jumping , throwing and running events"  بعنوان  ببحث 

وأعترض كل من أ.م.د/ أحمد عبد الوهاب ( .  199بالجلسة رقم )  2018اير نرفض الموضوع فى مجلس الكلية لشهر ي

 الموضوع ثالثا  ، ومرفق مذكرة بأسباب األعتراض .خفاجى . ، م.د/ مروى عبد القادر صقر . على 

 ثانياً: موضوعات اإلحاطة

الشتراك لالخطاب الوارد من وزارة الشباب بشأن العالقات الثقافية العامة الخطاب الوارد من  االدارة  1 / 2
 5/  11إلى  5علوم الرياضة الحديثة بين الواقع والمأمول فى الفترة من عن فى المؤتمر العلمى الدولى 

 . م  والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالمركز األولمبى بالمعادى  2018 /

  تمت اإلحاطة :القرار

المؤتمر الدولى الثالث للعلوم األساسية والتطبيقية االدارة العالقات الثقافية بشأن  الخطاب الوارد من  2 / 2
 . بمدينة غزة  2018مارس  20 – 19فى الفترة من  غزة  –والذى تنظمه جامعة األزهر 

 تمت اإلحاطة :القرار

ومى للبحث العلمى تحت عنوان المؤتمر القبشأن دارة العامة للعالقات الثقافية الخطاب الوارد من اإل 3 / 2
  م .  2018/  3/  19إطالق طاقات المصريين والذى تنظمه وزارة التعليم العالى يوم االثنين الموافق 

 تمت اإلحاطة :القرار

لى الرابع للتعليم والتدريب فى المعرض الدودارة العامة العالقات الثقافية بشأن الخطاب الوارد من اإل 4 / 2
 . والذى تنظمه مؤسسة االهرام م  2/3/2018وحتى  28/2/2018الفترة من 

 تمت اإلحاطة :القرار

 تفعيل البرنامج التنفيذى بيندارة العامة للدراسات العليا والعالقات الثقافية بشأن الخطاب الوارد من اإل 5 / 2
 .م  2018 – م 2016جمهورية مصر العربية والجمهورية الجابونية 
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 تمت اإلحاطة :القرار

 بشأن تفعيل البرنامج التنفيذى بيندارة العامة للدراسات العليا والعالقات الثقافية الخطاب الوارد من اإل 6 / 2
 م  . 2020 –م  2017جمهورية مصر العربية والجمهورية الموريتانية 

 تمت اإلحاطة :القرار

دارة العامة للدراسات العليا والعالقات الثقافية بشأن تقديم المساعدات إلى كلية الخطاب الوارد من اإل 7 / 2
 التربية الرياضية جامعة بوجمبورا ببورندى . 

 تمت اإلحاطة :القرار

2 / 
8 

تعزيز العالقات بين مصر دارة العامة للدراسات العليا والعالقات الثقافية بشأن الخطاب الوارد من اإل
 .  وغانا

  تمت اإلحاطة . :القرار

ك فى أى فعاليات ادارة العامة للدراسات العليا والعالقات الثقافية بشأن عدم اإلشترالخطاب الوارد من اإل 9 / 2
 تنظم بدولة قطر قبل أخطار مجلس الوزراء .

 تمت اإلحاطة . :القرار

 2 / 
10 

فى حالة التعاون مع أى دارة العامة للدراسات العليا والعالقات الثقافية بشأن الخطاب الوارد من اإل
 .سفارات أوهيئات أو جهات أجنبية أخطار العالقات الثقافية إلجراء التنسيق مع الجهات المختصة

 تمت اإلحاطة . :القرار

 

 التعليم و الطالب:ثالثا: شئون 

 3 / 
1 

د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن ترشيح أعضاء هيئة التدريس والهيئة  الخطاب الوارد من أ.
الدورات التى تنظمها وزارة التعليم العالى بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية فى  المعاونة لحضور

د/ محمد عبد المجيد أبو  م ، حيث تم ترشيح كل من م. 2/2018/  14م إلى 10/2/2018الفترة من 
 د/ أحمد حمدى شرشر ، م/ أحمد أشرف البش .  م.    دنيا ،

  . العلم واإلحاطة القرار :

 

  االنتهاء من تسجيل جداول المحاضرات الخاصة بهم . التنبيه على السادة أعضاء القسم 2 / 3

  .تم التنبيه واالحاطة القرار :

التنبيه على السادة أساتذة المقررات للفصل الدراسى األول من االنتهاء من إعداد تقرير المقررات فور   3/  3
 إعالن نتائج االمتحانات .

  .التنبيه واالحاطةتم  القرار :

 توصيف المقررات .من االنتهاء من إعداد  الثانىالتنبيه على السادة أساتذة المقررات للفصل الدراسى  4/  3

  .تم التنبيه واالحاطة القرار :

  -: رابعا :الدراسات العليا

تحديد منسق  العليا والبحوث بشأنبشأن الكتاب الوارد من السيد االستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات  1/  4
لكل برنامج بمراحل الدراسات العليا وكذلك تحديد مرشد أكاديمى من السادة االساتذة أو االساتذة 

  المساعدين بالقسم .
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 ترشيح كل من السادة : القرار :
 أ . م . د / سالى عبد التواب البهواشى           ) منسقاً للقسم  (

 أحمد عبد الفتاح             ) مرشد أكاديمى للقسم (أ . د / عاطف سيد 

تحديد أعداد  بشأن الكتاب الوارد من السيد االستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن 2/  4
  الطالب لفتح مقرر دراسى بالقسم بالفصل الدراسى الثانى .

  طالب واحد فأكثر .الموافقة على فتح مقرر دراسى بعدد  القرار :

موافاة  بشأن الكتاب الوارد من السيد االستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن 3/  4
  سيادته بتوصيف البرنامج والمقررات المفعلة بالقسم .

  .تم التنبيه واالحاطة القرار :

 

 خامسا : شئون أعضاء هيئة التدريس :

الطلب المقدم من أ. د / عاطف سيد أحمد عبد الفتاح  . بشأن الموافقة على عمله مستشارا  علميا  بمركز  5/1
 ( إلستشارات ، فى غير أوقات العمل الرسمية .  A B Sأيه بى أس ) 

 الموافقة . القرار:

عبد المجيد أبو دنيا الخطاب الوارد من االتحاد المصرى الرياضى للمكفوفين بشأن تفرغ م. د/ محمد  5/2
إلى  6/2فى الفترة من  لالشتراك فى دورة تحكيم لكرة الهدف للمكفوفين وأعتباره فى مهمة قومية

 .  م 12/2/2018

 الموافقة . القرار:

بشأن عدم الموافقة على أنتداب أ.م.د/ أحمد عبد الوهاب خفاجى . للعمل بكنترول كلية التربية جامعة  5/3
 لتجاهله القسم العلمى الذى ينتمى إليه وعدم تقديم طلب لألنتداب له .مدينة السادات 

رفض أنتداب السيد أ.م.د/ أحمد عبد الوهاب خفاجى للعمل بكنترول كلية التربية جامعة مدينة السادات  : أوالً 
 القسم  .ذ الموافقة من مجلس انتداب إلى االستاذ الدكتور / رئيس القسم ألتخحيث أنه لم يتقدم بطلب األ

 ً رفع األمر إلى االستاذ الدكتور / عميد الكلية . ألتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة . فيما بدر من أ.م.د/   : ثانيا
أحمد عبد الوهاب خفاجى . وتجاهله للقسم العلمى الذى يتنتمى إليه ، علما بأن القسم يساند أعضاء هيئة التدريس 

عاليات فألعضاء القسم المشاركة والمساهمة فى األنشطة وال بالقسم فى االرتقاء بالمستوى العلمى والبحثى ويتيح
االشتراك فى المؤتمرات من سسات المختلفة الكلية والجامعة والجامعات االخرى  والهيئات والمؤالمختلفة فى 

قسم الالكلية والجامعة دون أن يؤثر سلباُ على القسم و ات الداخلية والخارجية ، بما يتفق مع خطةروالندوات والدو
 الكلية أو الجامعة . و

بالغة فى حق األستاذ الدكتور / محمد  ءةبشأن ما بدر من أ.م.د/ أحمد عبد الوهاب خفاجى . من إسا 5/4
. وذكر لكليةالعليا لدارة اإلوكذا عنبر محمد بالل . رئيس قسم نظريات وتطبيقات العاب القوى . 

لم يحدث جملة وتفصيال " فى شكوى مقدمة إلى معالى  أ.د/ محمد عنبرأسمه " ونقل كالم عن لسان 
دون أن يراعى التقاليد واألعراف والقواعد القانونية  مباشرة. رئيس الجامعة  األستاذ الدكتور /

المنظمة للتقدم بشكوى فى حق رئيس القسم وعميد الكلية ، كذا استخدام بعض األلفاظ والعبارات 
ن على اإلدارة الكلية وإلى هيبة ومكانة األستاذ الجامعى ، وتطعن بالشكوى المقدمة تسئ إلى القائمي

 فى شرف ونزاهة القائمين على إدارة الكلية . 

 القرار : 
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عالقة القسم بإدارات على . والتى قد تؤثر  خفاجىعبد الوهاب .م.د/ أحمد ة التى بدرت من أرفض االساء : أوالً 
تتعامل مع القسم من منطلق أنه قسم مثير للمشاكل ، علما بأن إدارة الكلية الكلية المختلفة ، مما يجعلها وأقسام 

، يس بالقسمتقدم كل الدعم إلى القسم للمساهمة فى االرتقاء بالعملية التعليمية ومستوى وكفاءة أعضاء هيئة التدر
ت الداخلية والخارجية ، اربداية من أرسال البعثات الداخلية والخارجية واالشتراك فى المؤتمرات والندوات والدو

 الكلية والجامعة .القسم وبما يتفق مع خطة 
 ً ألتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة .  ،رئيس مجلس الكلية . رفع األمر إلى االستاذ الدكتور / عميد الكلية   : ثانيا

 وذلك حفاظا  على هيبة القسم وهيبة ومكانة األستاذ الجامعى .

 الثقافية :سادسا: العالقات 

 

 

 ً  : وحدة ضمان الجودة واالعتماد: سابعا

بشأن مخاطبة السيد األستاذ الدكتور / مدير وحدة ضمان الجودة بالتعاون مع السيد األستاذ الدكتور /  7/1
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بعقد ورشة عمل فى كيفية تصميم البرامج والمقررات لمرحلة 

صباحا  بقاعة  10.30م فى تمام الساعة  2018/  2/  10الدراسات العليا وذلك يوم السبت الموافق 
 المناقشات بالدور الثالث . 

  .تم التنبيه واالحاطة القرار :

 ما يستجد من أعمال

أ.م.د/ أحمد عبد الوهاب خفاجى . بشأن األعتراض على المجلس الطارئ الخاص الطلب المقدم من  8/1
وقوانين تنظيم الجامعات بشكوى األستاذ الدكتور / مصطفى عطوة . ضد عميد الكلية لمخالفته لقواعد 

 والقواعد والقوانين المنظمة للجامعة

 تمت اإلحاطة :القرار

 ظهراً عشر الثانية  الساعة تمام ىاختتمت الجلسة فحيث لم يستجد من أعمال 

 م 2018/  2/  6تحريرا فى : 

 

 رئيس مجلس 
 لعاب القوىنظريات وتطبيقات أ قسم

 
 أ . د / محمد عنبر محمد بالل

 أمين سر 
 لعاب القوىأنظريات وتطبيقات قسم 

 أ.د/ عاطف سيد أحمد


