
 
  
 
 
 
 

 
 رئيس مجلس قسم العاب القوى / مكتب 

 
  العب القوىمجلس قسم  جتماعامحضر 

  2700 /2702 العام الجامعي 207 رقم الجلسة

  نهاية االجتماع 07الساعة  بدء االجتماع 2/2/2700 التاريخ 

 كلية التربية الرياضية –مقر أعضاء هيئة التدريس بالقسم  مكان الإلجتماع

 

 

 :الحضـــــــــــــــــــــور

ألستاذ برئاسة ا(  207 )عقدت الجلسة رقم  07في تمام الساعة  م 2700 / 2 /2الموافق  الثالثاء نه في يومإ

 :رئيس القسم  وبحضور كل من  – محمد عنبر محمد بالل/ الدكتور

 

  :واعتذر عن الحضور 

 

 

" يمبسم هللا الرحمن الرح"الجلسة بذكر  محمد عنبر محمد بالل / الدكتوراألستاذ  افتتح السيد :فتتا  إلا

مناقشة الموضوعات الواردة سيادته لعرض و ثم انتقل قسم ألعاب القوى والترحيب بالسادة أعضاء مجلس

 .بجدول األعمال

 

 

 

 الصفة االسم م

 عضوا   مصطفى مصطفى على عطوة/ د . أ  0

 عضوا   عزة محمد عبد الحميد العمرى/ د . أ  2

 عضوا   إيمان إبراهيم مبروك السيسى/ د  .أ  3

 عضوا   عاطف سيد أحمد عبد الفتاح/ د . م . أ  4

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

 أمين سير المجلسعضوا   مروى عبد القادر صقر/ د . م  2

 الوظيفة االسم م

 عضوا   بكر محمد أحمد سالم/ د متفرغ . أ  1

 عضوا   نبال أحمد بدر/ د . م . أ  2

 عضوا   أحمد عبد الوهاب خفاجى/ د . م  3

 عضوا   محمد عبد المجيد نبوى أبو دنيا/ د . م  4
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   المصـــادقات: أوالا  

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  0/0

 التصديق على الموضعات بالمجلس السابقتم : القرار

 موضوعات اإلحاطة: ثانياا 

 .وزير التعليم العالى و البحث العلمى / د.خطاب أ 2/0

 أحيط أعضاء المجلس علما :القرار

 .الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث  2/2

 أحيط أعضاء المجلس علما :القرار

 .الوارد من إدراة أمانة المجالس بشأن قرار مجلس العمداءالخطاب  2/3

 أحيط أعضاء المجلس علما: القرار

 .الخطاب الوارد من النقابة العامة للتأهيل الحركى و إصابات المالعب 2/4

 أحيط أعضاء المجلس علما: القرار

   -:شئون التعليم والطالب  :ثالثا 

3/0 
الفرقة الثالثة  –أولى بنين   –رابعة بنات   –ثانية بنات ) إعتماد نتائج االختبارات العملية للفرق الدراسية 

( تخلفات ثالثة بنين -تخلفات أولى بنين  –الفرقة الرابعة تخصص أول وثانى بنين  -تخصص أول و ثانى بنين
 .م 2700/  2702للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  

 الموافقة و االعتماد : رارالق

3/2 
الفرقة الثالثة تخصص  –أولى بنين   –رابعة بنات   –ثانية بنات ) إعتماد درجات أعمال السنة للفرق الدراسية 

 2700/  2702للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  (  الفرقة الرابعة تخصص أول وثانى بنين -أول و ثانى بنين
 .م

 الموافقة و االعتماد : القرار

3/3 
توصيف مقررات الفرق الدراسية األربعة بنين و بنات ،تبعا لنظام الالئحة الجديدة التي تقرر العمل بها بداية من 

 2700/2702العام الدراسى 

 إرجاء توصيف المقررات لمجلس القسم القادم  : القرار

 أن لجنة تصحيح االختبار النظرى لتخلفات أولى بنين بش 3/4

 :يتم تكليف السادة االتى أسماؤهم : القرار
 بكر محمد سالم / د.أ
 إيمان إبراهيم مبروك السيسى/ د.أ
 البهواشىسالى عبد التواب / د.م.أ
 خفاجى عبد الوهاب أحمد./ د

3/5 
 Kh heptathlonأحمد  عبد الوهاب خفاجى  بخصوص تطبيق البرنامج االلكترونى ./ الطلب المقدم من د

scring table   لحساب نقاط مسابقة السباعى لتقييم طالب تخصص اول و  تانى العاب قوى الفرقة الثالثة للعام
 2700/ 2702الدراسى 

 العرض على مجلس الكلية للتعميم :القرار
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 -:العالقات الثقافية : رابعا

4/0 

 :مروى عبد القادر محمد صقر ، لتسجيل عناوين األبحاث التالية / الطلب المقدم من د
 " البصمة المهارية لالداء الحركى"  -
 "التحليل الزمنى لمسابقة إطاحة المطرقة "  -
 "عبات في المستوى العالمىدراسة مقارنة لنتائج العبات مسابقة السباعى المصريات بنتائج الال"  -

 .الموافقة على التسجيل حيث أن االبحاث متفقة مع الخطة البحثية للقسم : القرار

4/2 

 :أحمد عبد الوهاب خفاجى ، لتسجيل عناوين األبحاث التالية / الطلب المقدم من د
 "ألعاب القوى نسب مساهمة المراحل الفنية لمسابقات الوثب و عالقتها بالمستوى الرقمى في "-
 "تقييم األداء المهارى لناشئى رمى الرمح "  -
 "تقييم األداء المهارى لناشئى قذف القرص"  -
 ".الدرجة المعيارية المطلقة الختبار الشد المعدل "  -
 التحليل الزمنى لمسابقة دفع الجلة كأساس في توزيع الوحدة التعليمية الصغرى و تأثيره على األداء المهارى"  -

 "لطلبة كلية التربية الرياضية 
 "المعالجة النظرية لمعيارية تقييم العبى المسابقات المركبة "  -
 ("دراسة تحليلية )جداول احتساب نقاط المسابقات المركبة "  -
 "المعيار التناسبى أسلوب مبتكره الحتساب نقاط المسابقات المركبة "  -

- “ The proportional norm to modify the IAAF scoring table for combined events" 
-“ The anthropometric characteristic of the Egyptian society comparing with the 

standard” 

 .الموافقة على التسجيل حيث أن االبحاث متفقة مع الخطة البحثية للقسم  :القرار

 -:الدراسات العليا  :خامساا 

5/0 
و الذى ينص  04/5/2700بتاريخ ( 9)العامة للدراسات العليا و البحوث بشأن قرار مجلسها رقم خطاب اإلدارة 

عدم الموافقة على تسجيل األبحاث بعد االنتهاء منها و لكن يتم تسجيل عنوان البحث قبل البدء فيه و ذلك " على 
 "بعد استيفاء االعتمادات الالزمة من مجلس القسم و مجلس الكلية 

نة الدارسات العليا و ن قرار لجأبالفعل من القرار حيث استثناء االبحاث المسجلة فى هذا المجلس و التى تمت  :القرار
 .04/5/2700البحوث صدر بتاريخ 

5/2 
أحمد حمدى شرشر المدرس المساعد بالقسم لمنحه درجة دكتوراه الفلسفة في التربية / الطلب المقدم السيد

إنتقاء طالبات المدارس الرياضية وفقا لبعض القدرات البدنية والجسمية "  المقدمة بعنوانالرسالة الرياضية عن 
 . 2700/ 2/5و الذى تمت مناقشته بتاريخ " الخاصة لمسابقات العاب القوى 

 الموافقة بعد استكمال القارير الفردية و الجماعية  :القرار

5/3 
عن الرسالة محمد مصطفى عبده شلبى ، لمنحه درجة الماجستير فى التربة الرياضية / الطلب المقدم من السيد

تأثير برنامج تدريبى مقترح باستخدام التدريب البليومترى و البالستى لتنمية القدرة االنفجارية و " المقدمة بعنوان 
 .24/9/2702بتاريخ  التى تمت مناقشته"  المستوى الرقمى لناشئى دفع الجلة

 .ء من جميع اوراق المنح بإدارة الدراسات العليا بالكليةو االنتها الموافقة بعد استكمال القارير الفردية و الجماعية :القرار
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5/4 
تكليف السادة األساتذة بالقسم باالنتهاء من وضع األسئلة و نماذج االجابة و تسليمها لكنتروالت الدراسات العليا و 

 .االنتهاء من التصحيح 

 العلم و اإلحاطة  :القرار

 -:شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة : سادساا 

  

 

 :شئون أعضاء هيئة التدريس :  سابعاا 

0/0 
غادة يوسف عبد الرحمن أحمد لتجديد إعارتها للعام السادس بجامعة حفر الباطن بالمملكة / د.م.الطلب المقدم من أ
 .العربية السعودية

 الموافقة :القرار

0/2 
التربية الرياضية جامعة  عزة محمد عبد الحميد العمرى ، للموافقة على نقلها إلى كلية/ د.الطلب المقدم من أ

 .المنوفية 

 .القسم ليس لديه مانع بعد أخذ موافقات الجهة المناظرة: القرار

 :دة ضمان الجودة وح:  ثامنا

 فى المناهج تقويم فلسفة" ندوة فى ضوء الخطاب الوارد من وحدة ضمان الجودة بكلية التربية الرياضية بِشأن توصيات

 مصطفى مصطفى / د . أ إلقاء ." العالى ى التعليمف  )الطالب( المنتج  جودة لرفع الرياضية التربية بكليات العملية االقسام

 .م 2700/  3/  22وذلك يوم الثالثاء الموافق .  عطوة على

 .تعميم داخل القسم و مخاطبة مدير وحدة الجودة لالستفاده منها فى لتوصيف مقررات االقسام العملية بالكليةال :القرار

 

 الثانية عشرة الساعة اختتمت الجلسة في تماموحيث أنه لم يستجد من أعمال  

 

 م 2700/  2/ 2: تحريراا فى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمين سر

 قسم العاب القوى

 
 مروى عبد القادر صقر/ د 

 رئيس مجلس 
 قسم العاب القوى

 
 محمد عنبر محمد بالل/ د . أ 

 


