
 
 
 
 
 
 
 

الرياضية التربية كلية/    

رئيس مجلس قسم  /مكتب   

 نظريات و تطبيقات ألعاب القوى 
 

 محضر ا جتماع مجلس قسم نظريات و تطبيقات ألعاب القوى 
2019/2020 العام الجامعي   830 رقم الجلسة   

2020/ 6 /1 التاريخ   صباحا   00.11الساعة   بدء االجتماع   ظهرا    20.11الساعة   نهاية االجتماع    

إلجتماع مكان ا  On Line Join Zoom Meeting 
https://us04web.zoom.us/j/4048469480?pwd=ckdsZWlFWjNZMUFwTlk1c3V4L0xTdz0 

( 308عقدت الجلسة رقم ) 11.00ة فى تمام الساعم   1/6/2020الموافق  األثنينإنه فى يوم 
 :بالعرض على مجلس القسم رئيس القسم    –برئاسة األستاذ الدكتور/ عزة محمد عبد الحميد العمرى 

 
 
 
 
 
 
 

 وتغيب عن االجتماع : 
 
 
 
 
 
 

 أوال : المصـــادقات  
1/1  بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  

 السابقة  ة ما جاء بالجلس التصديق على القرار:
 ثانيا : موضوعات اإلحاطة

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

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

 عضوا  وأمينا  للسر   أ.د /  عاطف سيد أحمد عبد الفتاح
 عضوا   أ.م.د / نبال أحمد بدر  5
 عضوا   م.د / محمد عبد المجيد نبوى أبو دنيا 6
 عضوا   م.د / أحمد حمدى عبد الخالق شرشر  7

 الصفة  االسم م
 عضوا   أ.د / مصطفى مصطفى على عطوة   1
 عضوا   أ.م.د / سالى عبد التواب البهواشى   2
 عضوا   أ.م.د / أحمد عبد الوهاب خفاجى 3



 
 
 
 
 
 
 
 

 

التربية الرياضية كلية/    

رئيس مجلس قسم   /مكتب   

 نظريات و تطبيقات ألعاب القوى 
 

 رئيس مجلس  
 قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى 

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

 خامسا : شئون أعضاء هيئة التدريس :
الطلب المقدم من أ.م.د/ غادة يوسف عبد الرحمن . بشأن تجديد التعاقد مع سيادتها بجامعة حفر الباطن بشأن    5/1

 م ، وذلك للعام التاسع .  15/9/2021وحتى م   16/9/2020أعتبارًا من 
 .الستكمال االوراق المطلوبة  التدريسأعضاء هيئة ة و التواصل مع إدارة شئون الموافقالقرار : 

 سادسا: العالقات الثقافية :
 ث الخاصة بـ أ.م.د/ نبال أحمد بدر .  بعنوان : ابشأن تسجيل االبح 6/1
برنامج تعليمى بإستخدام التعلم النقال وتأثيره على مستوى اآلداء واإلنجاز الرقمى لدي الطالبات فى مسابقة  – 1

 . دفع الجلة
 . المستقبل الرياضى لدى متسابقى العاب القوى )دراسة مقارنة (قلق  - 2

 القرار : الموافقة ومتابعة استكمال األوراق المطلوبة مع إدارة العالقات الثقافية .  
 :سابعا  : خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 ما يستجد من أعمال
 

مجلس    أمين سر   
 قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى 

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


