
 
 
 
 
 
 
 

 كلية/ التربية الرياضية

 مكتب / رئيس مجلس قسم
 نظريات و تطبيقات ألعاب القوى

 

 محضر اجتماع مجلس قسم نظريات و تطبيقات ألعاب القوى

 2017/2018 العام الجامعي 280 رقم الجلسة
 ظهرا   12الساعة  نهاية االجتماع صباحا 10الساعة  بدء االجتماع 6/3/2018 التاريخ 

 مقر اجتماع اعضاء القسم –كلية التربية الرياضية مكان اإلجتماع

 الحضـــــــــــــــــــــور:

( برئاسة األستاذ 280عقدت الجلسة رقم ) 10م  فى تمام الساعة 6/3/2018إنه فى يوم الثالثاء الموافق 

 رئيس القسم  وبحضور كل من:  –الدكتور/ محمد عنبر محمد بالل 
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افتتح السيد األستاذ الدكتور/ محمد عنبر محمد بالل  الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب اح :

بالسادة أعضاء مجلس قسم نظريات و تطبيقات ألعاب القوى ثم انتقل سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات 

 الواردة بجدول األعمال.

 أوال : المصـــادقات  

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة . 1/1

داخل محضر المجلس  5/4،  5/3المصادقة ، وقد أعترض أ.م.د/ أحمد عبد الوهاب خفاجى على أدراج بند  القرار:

لعدم السماح للسيد الدكتور / أحمد عبد الوهاب خفاجى . بالرد بحجة أن البندين خاصين بمجلس األساتذة وال عالقة 

،  5/3ساتذة المساعدين بهما ، كما أعترضت الدكتورة / مروى عبد القادر صقر . على أدراج البند رقم للمدرسين واأل

 تفصيال  ويكتفى بتقديم مذكرة مرفقة من رئيس القسم بالمحضر وتصويت مجلس االساتذة .  5/4

 ثانيا : موضوعات اإلحاطة
الخطاب الوارد من  االدارة العامة العالقات الثقافية بشأن الخطاب الوارد من المجلس االعلى للجامعات  2/1

 بخصوص التعاون مع معهد حنوب افريقيا للشئون الدولية    . 

 الصفة االسم م

 عضوا   أ. د / بكر محمد سالم  1

 عضوا   أ . د / مصطفى مصطفى على عطوة 2

 عضوا   أ. د / إيمان إبراهيم مبروك السيسى 3

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

 عضوا   أ . م . د / نبال أحمد بدر 5

 عضوا   أ . م . د / سالى عبد التواب البهواشى 6

 عضوا   أ. م . د / أحمد عبد الوهاب خفاجى 7

 عضوا   م . د / مروى عبد القادر صقر 8

 عضوا   م . د / محمد عبد المجيد نبوى أبو دنيا 9

 عضوا   م . د / أحمد حمدى عبد الخالق شرشر 10

 الصفة االسم م

 عضوا   أ ـ د/ عزة عبد الحميد العمرى 1
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 القرار: تمت اإلحاطة 

الخطاب الوارد من  االدارة العامة العالقات الثقافية بشأن المؤتمر الدولى الرابع  لكلية التربية بعنوان التعليم  2/2

 وتحديات القرن الحادى والعشرين  . 

 القرار: تمت اإلحاطة

ر السنوية الخطاب الوارد من األدارة العامة للعالقات الثقافية بشأن التنبية بضرورة الحصول على التقاري 2/3

 لطالب الدراسات العليا قبل شهر ديسمبر من كل عام .  

 القرار: تمت اإلحاطة

الخطاب الوارد من األدارة العامة العالقات الثقافية بشأن تفعيل التعاون من جمهورية موريتانيا فى  2/4

 التخصصات ذات اإلحتياج  .

 القرار: تمت اإلحاطة

الخطاب الوارد من  االدارة العامة العالقات الثقافية بشأن الخطاب الوارد من المجلس االعلى للجامعات  2/5

 بخصوص التعاون مع جامعة هومبلدت   .

 القرار: تمت اإلحاطة

 ثالثا: شئون التعليم و الطالب:

  

 

   -رابعا :الدراسات العليا :

 بشأن أعتماد التقارير السنوية للباحثين المسجلين بمرحلة الماجسنير وهم :  4/1

 أحمد عبد الرسول عيسى .  -

 وائل رشاد حامد .  -

 محمد كمال بدير .  -

 مروة محمد الظاهر . -

 على عبد المنعم حمامة .  -

 تم توزيع التقارير على السادة المشرفين إلعداد التقارير .  القرار

 دكتوراه (  –ماجستير  –أعتماد توصيف المقررات لمرحلة الدراسات العليا ) دبلوم  4/2

 الموافقة .  القرار

مناقشة مشروع بحث الماجستير المقدم من الباحث / اسالم ابراهيم رشاد أبو حصوه . وموضوعة " استخدام  4/3

 األردوينو فى تقدير تغير إيقاعات الجرى لالعبى المضمار فى العاب القوى " 

تم مناقشة اإلطار وهو ضمن الخطة البحثية للقسم ، ورفع األمر االستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا  القرار

 والبحوث لعقد السمينار العام .



 
 
 
 
 
 
 
 

3  /3 
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 م  2018اعتماد الخطة الدراسية لدورة ربيع  4/4

 الموافقة 

الطلب المقدم من الباحثة / منال رزق زكى الجعار بشأن أعفائها من حضور أمتحان بعض المقررات حيث  4/5

 أنها قد حضرت مقررات مماثلة بكلية التربية الرياضية جامعة األسكندرية . 

 وافق مجلس القسم من أستكمال الطالبة المذكورة المقررات التالية التالية :  -القرار : 

 التحليل الفنى للمنافسات فى رياضة التخصص . 602ع . ق . 

 قراءات فى برامج التدريب لرياضة التخصص . 603ع . ق . 

 تطبيقات فى برامج التدريب بمجال التخصص .  606ع . ق . 

 خامسا : شئون أعضاء هيئة التدريس :

الطلب المقدم أ.د/ بكر محمد سالم  . بشأن الموافقة على أنتداب سيادته للتدريس بكلية التربية الرياضية جامعة  5/1

 م ، ليوم واحد أسبوعيا  .  2018 –م  2017بنها خالل الفصل الدراسة الثانى للعام الجامعى 

 الموافقة .  -القرار : 

 سادسا: العالقات الثقافية :

 

 ما يستجد من أعمال

 اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا  

 م 2018/  3/  6تحريرا فى : 

 

 رئيس مجلس 
 قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى

 
 أ . د / محمد عنبر محمد بالل

 أمين سر 
 قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى

 
 أ.د/ عاطف سيد أحمد


