
 
 
 
 
 
 

 

 التربية الرياضية/ كلية

 رئيس مجلس قسم/ مكتب 

 لعاب القوىنظريات و تطبيقات أ

 

 ب القوىالعنظريات و تطبيقات أمجلس قسم  جتماعامحضر 

 5027/5028 العام الجامعي 572 رقم الجلسة

 ظهرًا 5الساعة  االجتماعنهاية  صباحا 22الساعة  بدء االجتماع 7/11/1017 التاريخ 

 مقر اجتماع اعضاء القسم –كلية الرتبية الرياضية إلجتماعمكان ا

 :الحضـــــــــــــــــــــور

ألستاذ برئاسة ا( 572)عقدت اجللسة رقم  22متام الساعة  ىفم 7/22/5027املوافق  الثالثاء يوم ىنه فإ

 :رئيس القسم  وحبضور كل من  – حممد عنرب حممد بالل/ الدكتور

 :و أعتذر عن الحضور كال من

" يمبسم اهلل الرمحن الرح"اجللسة بذكر  حممد عنرب حممد بالل / الدكتوراألستاذ  افتتح السيد:إلفتتاح ا

.  عاطف سيد أمحد/ د.، وتهنئة السيد أ ألعاب القوىنظريات و تطبيقات قسم  والرتحيب بالسادة أعضاء جملس

توفيقهما مبؤمتر الكويت وحصوهلما على أفضل أحباث علمية لى ع .خفاجى  د عبد الوهابأمح/ د.والسيد  م

 .سيادته لعرض ومناقشة املوضوعات الواردة جبدول األعمال ثم انتقل . مشاركة فى املرمتر 

 المصـــادقات  : أواًل

 بشأن التصديق على حمضر اجللسة السابقة  1/1

فى الفقرة األخرية والتى تنص على (  7/  3) مع تعديل نص البند .  عات باجمللس السابقومت التصديق على املوض:القرار

نسب الغياب املقررة ضور وباحللتصبح وذلك مبا حيقق االلتزام " وذلك  حيقق التجاوز عن استكمال نسب الغياب املطلوبة "

 " . عن الفرتة املشار إليها 

 الصفة االسم م

 عضوًا مصطفى مصطفى على عطوة/ د . أ  2

 عضوًا إميان إبراهيم مربوك السيسى/ د . أ 5

 ر اجمللسني سمأ عاطف سيد أمحد عبد الفتاح/ د .  أ 3

 عضوًا نبال أمحد بدر/ د . م . أ  4

 عضوًا ساىل عبد التواب البهواشى/ د . م . أ  2

 عضوًا مروى عبد القادر صقر/ د . م  6

 عضوًا أمحد عبد الوهاب خفاجى/ د . م  7

 عضوًا حممد عبد اجمليد نبوى أبو دنيا/ د . م  8

 عضوًا أمحد محدى عبد اخلالق شرشر /د . م  9

 الصفة االسم م

 عضوًا بكر حممد سالم / د .أ 2

 عضوًا العمرىعزة عبد احلميد  5
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 موضوعات اإلحاطة: ثانيًا

 STDFمكاتبة نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا بشأن إمتاع جملس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية   5/2

 . بشأن حتديث قاعدة بيانات السادة حمكمى املشروعات البحثية 

 متت اإلحاطة :القرار

موافاة قطاع الشئون الثقافية والبعثات باملستندات اخلاصة بالسادة  مكاتبة نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا بشأن 5/5

 .معاونى أعضاء هيئة التدريس لعرضها على اللجنة التنفيذية للبعثات قبل سفر العضو العتماد اجازاته الدراسية 

 متت اإلحاطة:القرار

اخلطاب الوارد من األدارة العامة للعالقات الثقافية وادارة االتفاقيات واملؤمترات بشأن الربنامج التنفيذى للتعاون فى  5/3

جمال التعليم العاىل بني وزارتى التعليم العاىل والبحث العلمي جبمهورية مصر العربية ومجهورية الصومات 

 . م  5050/  5027الفدرالية لألعوام 

 متت اإلحاطة:القرار

اخلطاب الوارد من األدارة العامة للدراسات العليا والعالقات الثقافية بشأن توقيع بروتوكول اللجنة املشرتكة  5/4

 .وزيرة األستثمار والتعاون الدوىل / املصرية الرومانية للتعاون االقتصاجى والعلمى والفنى برئاسة السيدة د 

 متت اإلحاطة:القرار

مدير عام املنظمة العربية للتنمية االدارية بشأن اعتزام املنظمة عقد مؤمتر حتت عنوان / كتاب االستاذ الدكتور  5/2

 .م بالقاهرة 5027/  25/  25،  22أمناط جديدة للتنمية االقتصادية يومى  –الشراكة بني احلكومة والقطاع اخلاص "

 متت اإلحاطة:القرار

 .م  5028العربية للعلوم والتكنولوجية والنقل البحري بشأن عقد مؤمترها الدوىل السابع لعام مكاتبة األكادميية  5/6

 متت اإلحاطة:القرار

رئيس اجلامعة على استمارة تقييم السادة أعضاء هيئة التدريس / د.مكاتبة إدارة أمانة اجملالس بشأن تأكيد السيد أ 5/7

رئيس اجلامعة / د.عميد الكلية ورفعها للسيد أ/ د.رئيس القسم والسيد ـ/ د.أاملعاونة واعتمادها من السيد واهليئة 

وذلك ملتابعة اداء السادة أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة وحصر كامل األنشطة وعالقة هذا ببدل اجلامعة 

 .ر لصرف بدل اجلامعة أيام أسبوعيًا حسب قرار رئيس اجلمهورية الصاد 4وااللتزام باحلضور %  500وبدل اجلودة  

 متت اإلحاطة:القرار

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن ابداء الرأى حنو تطوير التعاون العلمي بني / د.مكاتبة السيد أ 5/8

 . اجلامعات املصرية واجلامعات الباكستانية 

 املوافقة

 .أعتماد شعار القسم  5/9

 . م لقسباة كاتبات اخلاصملا ىلع يمةمعتواملوافقة على الشعار 
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 :شئون التعليم و الطالب: ثالثا

 م 5028/ م 5027توزيع اجلداول الدراسية على السادة أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة بالقسم  للعام اجلامعة  3/2

 .اجلداول  مت توزيع :القرار

/ بنني ) الدراسية املختلفة الكتاب اجلامعى أو توفري املصادر واملراجع الالزمة على طالب الفرق توزيع التأكيد على  3/5

 ( .بنات 

 متت اإلحاطة:القرار

   -: الدراسات العليا:رابعا 

 تكليف السادة األساتذة منسقى مقررات مرحلة الدراسات العليا بوضع توصيف املقررات اخلاصة بسيادتهم  4/2

 متت اإلحاطة:القرار

للدراسات العليا والبحوث بشأن مراعاة عدم األنفراد باالشراف العلمى وكيل الكلية / د.اخلطاب الوارد من السيد أ 4/5

وكذلك التعاون بني األقسام العلمية فى االشراف واملناقشة تطبيقا ( دكتوراه / ماجستري ) على الرسائل العلمية 

 .ملبدأ التوزيع العادل لنصاب االشراف وتطبيقا ملعايري اجلودة 

 متت اإلحاطة:القرار

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن الساعات املكتبية لكل عضو هيئة تدريس / د.اخلطاب الوارد من السيد أ 4/3

 ( . أستاذ  –استاذ مساعد  –مدرس ) بالقسم 

  .م لقساب ةبتكملا تاعاسلاب ايعلا تاساردلل ةيلكلا ليكو /د.أ ديسلا ةبطاخمو متت اإلحاطة:القرار

أمساء طالب الدراسات العليا بالقسم  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن/ د.اخلطاب الوارد من السيد أ 4/4

 . بدرجة املاجستري والدكتوراه   5028/  5027املقيدين بدورة اخلريف 

 .مت توجيه اخلطاب للسادة أسانذة املواد املكلفني بالتدريس : القرار 

 :شئون أعضاء هيئة التدريس : خامسا 

، ( أول الدفعة ) دينا جمدى حممد حجاج / رئيس القسم بشأن املوافقة على طلب ندب السادة / د   .السيد أ الطلب املقدم من 2/2

للمعاونة فى ( سابع الدفعة ) ، أيه عصمت اجلريسى ( ثانى الدفعة ) سام صابر العبد ب، ( خامس الدفعة ) ان حافظ هالل إمي

 م حتت أشراف أساتذة املقررات ندبا تطوعيا بناءا على طلبهم  5028/  5027تدريس اجلانب التطبيقى ملقررات العاب القوى للعام 

. 

 .  على الندب خالل الفصل الدراسى قابل للتجديد مع وضع معايري باالتفاق مع وحدة متابعة اخلرجينياملوافقة :القرار

بشأن املوافقة على حضور دورة تأهيل املدرس بالقسم   . محدى شرشر أمحد  /الطلب املقدم من السيد الدكتور  2/5

املراجعني اخلارجني ملؤسسات التعليم العاىل وذلك مبقر مركز ضمان اجلودة والتأهيل لألعتماد باجلامعة خالل 

 .( أسابيع  3أيام أسبوعيا على مدار  3) شهر نوفمرب 

 .املوافقة : القرار 

للتدريس . بكر حممد سالم / د .اخلطاب الوارد من كلية الرتبية الرياضية جامعة بنها خبصوص ندب السيد أ 2/3

 ( يوما واحدا اسبوعيا ) ملرحلة البكالوريوس 
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 .مبا ال يتعارض مع اجلدول الدراسى لسيادته املوافقة :القرار

 :العالقات الثقافية : سادسا

بشأن توضيح ما مت فى املؤمتر العلمى الدوىل الثانى لعلم   عاطف سيد أمحد عبد الفتاح /د .عقد ندوة  بالقسم من أ 6/2

 .الرياضة والذى نظمه قسم الرتبية البدنية والرياضة بكلية الرتبية األساسية بالكويت  

 . م  5027/  22/  7مت عقد الندوة يوم : القرار

أمحد عبد الوهاب خفاجى   بشأن توضيح ما مت فى املؤمتر العلمى الدوىل الثانى لعلم الرياضة / د .عقد ندوة  بالقسم من م 6/5

 .والذى نظمه قسم الرتبية البدنية والرياضة بكلية الرتبية األساسية بالكويت  

 .م   5027/  22/  7مت عقد الندوة يوم : القرار

 ما يستجد من أعمال

 .لعقد مؤمتر علمى للقسم خالل الفصل الدراسى الثانى  التخطيط  2/  7

 .مع تشكيل جلنة لإلعداد للمؤمتر وخماطبة اجلهات املعنية املوافقة : القرار 

برنامج تعليمى مقرتح باستخدام " ملشروع حبث املاجستري بعنوان . أمحد اشرف حممد البش / عقد سيمنار قسم للباحث م  5/  7

 " .ةأثره على جوانب العملية التعليمية لبعض مسابقات العاب القوى لتالميذ املرحلة اإلعدادية  السبورة التفاعلية

 .ة مع رفع اإلطار للسيمنار العام قفاوامل: القرار 

املدرس بالقسم  بشأن املوافقة على حضور دورة تأهيل .   ايند وبأ ديجملا دبع دمحم/ الطلب املقدم من السيد الدكتور  3/  7

خلارجني ملؤسسات التعليم العاىل وذلك مبقر مركز ضمان اجلودة والتأهيل لألعتماد باجلامعة خالل شهر املراجعني ا

 ( .أسابيع  3أيام أسبوعيا على مدار  3) نوفمرب 

 .املوافقة : القرار 

 الثانية ظهرًا الساعة تماماختتمت الجلسة في 

 م 1017/  11/  7: تحريرا فى 

 

 رئيس جملس 
 لعاب القوىنظريات وتطبيقات أ قسم

 
 حممد عنرب حممد بالل/ د . أ 

 أمني سر 
 لعاب القوىنظريات وتطبيقات أقسم 

 
 عاطف سيد أمحد/ د.أ


