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 مكتب / رئيس قسه ىظزيات وتطبيقات العاب القوى
  ب القوىالعىظزيات و تطبيقات أجملس قسه  جتناعاحمضز 

 2017/2018 العاو اجلامعي 274 رقه اجللسة

 2/01/1107 التاريخ  صباحا 10اهطاعٞ  بدء االجتناع 2/01/1107 التاريخ 

 ًقس ادتٌاع اعطا١ اهقطٍ –كوٚٞ اهرتبٚٞ اهسٙاضٚٞ إلجتناعمكاٌ ا

 :احلضـــــــــــــــــــــور

ألضتاذ ( بس٢اضٞ ا 274 عقدت اجلوطٞ زقٍ ) 10متاَ اهطاعٞ  ٟفَ 2017 / 10 /3امل٘افق  اهجالثا١ َٙ٘ ُٟٕ فإ

 ز٢ٚظ اهقطٍ  ٗعط٘ز كى ًّ:  – ذلٌد عِرب ذلٌد بالياهدكت٘ز/ 

 أعتذر عً احلضور كال مً:و 

 

ٍٚ" اجلوطٞ بركس "بطٍ اهلل اهسمحّ اهسح ذلٌد عِرب ذلٌد بالي اهدكت٘ز/ األضتاذ  افتتح اهطٚد :إلفتتاح ا

ضٚادتٕ هعسض ًِٗاقػٞ  ثٍ اُتقى أهعاب اهق٠ُ٘ظسٙات ٗ تطبٚقات قطٍ  ٗاهرتحٚب باهطادٝ أعطا١ دلوظ

 امل٘ض٘عات اه٘ازدٝ ظدٗي األعٌاي.

 أواًل: املصـــادقات   
 بػأْ اهتصدٙق عوٟ ذلطس اجلوطٞ اهطابقٞ  0/0

 .  امل٘افقٞ القزار:

 الصفة االسه و
 عطً٘ا أ . د / عصٝ ذلٌد عبد احلٌٚد اهعٌس٠ 1

 عطً٘ا أ. د / إمياْ إبسآٍٚ ًربٗن اهطٚطٟ 2

 عطً٘ا . د / عاطف ضٚد أمحد عبد اهفتاح أ 3

 عطً٘ا أ . َ . د / ُباي أمحد بدز 4

 عطً٘ا أ . َ . د / ضاىل عبد اهت٘اب اهبٔ٘اغٟ 5

 عطً٘ا َ . د / أمحد عبد اه٘ٓاب خفادٟ 6

 عطً٘ا َ . د / ًس٠ٗ عبد اهقادز صقس 7

 عطً٘ا َ . د / ذلٌد عبد اجملٚد ُب٠٘ أب٘ دُٚا 8

 عطً٘ا أمحد محد٠ عبد اخلاهق غسغس َ . د / 9

 الصفة االسه و
 عطً٘ا أ . د ًتفسغ / بلس ذلٌد أمحد ضالَ 1

 عطً٘ا أ . د / ًصطفٟ ًصطفٟ عوٟ عط٘ٝ 2
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 ثاىيًا: موضوعات اإلحاطة
اهسٙاضٚٞ داًعٞ املؤمتس اهعوٌٟ اهدٗىل هلوٚٞ اهرتبٚٞ غص٘ص امللاتبٞ اه٘ازدٝ ًّ ًدٙس عاَ إدازٝ اهعالقات اهجقافٚٞ  2/1

 طِطا .

 متت اإلحاطٞ  :اهقساز

 –َ  2017احاطٞ اهطادٝ أعطا١ ٣ٚٓٞ اهتدزٙظ باهقطٍ املعِٚني بتدزٙظ املقسزات اهدزاضٚٞ هوفصى اهدزاضٟ االٗي  2/2

املقسز هوفسقٞ اهدزاضٚٞ ، ٗٙتٍ  فَ  بطسٗزٝ ٗضع زٗٙٞ ٗزضاهٞ اهلوٚٞ داخى احملت٠٘ اهِظس٠ ٗكرهم ت٘صٚ 2018

، ٙتٍ عسضٔا عوٟ اهدزاضٚٞ قبى ت٘شٙعٔا عوٟ اهطالبدٝ اهعوٌٚٞ املقسزٝ هوفسقٞ اعسض اهلتاب أٗ املركسٝ املقسزٝ أٗ امل

 ضتاذ اهدكت٘ز ز٢ٚظ اهقطٍ . اال

 متت اإلحاطٞ :اهقساز

 : شئون التعليم و الطالب:ثالجا

اخلطاب اه٘ازد ًّ قطٍ ُظسٙات ٗتطبٚقات طسق اهتدزٙظ ٗاهتدزٙب ٗاهرتبٚٞ اهعٌوٚٞ . بػأْ اُتداب كى ًّ  3/1

 َ.د/ًس٠ٗ صقس ، َ.د/ ذلٌد أب٘ دُٚا ، َ.د/ أمحد غسغس . ملادٝ اهتدزٙب املٚداُٟ . 

 . امل٘افقٞ مبا ال ٙتعازض ًع اجلدٗي اهدزاضٟ اهقساز:

اخلطاب اه٘ازد ًّ االدازٝ اهعاًٞ هػ٣ْ٘ اهتعوٍٚ ٗاهطالب ) إدازٝ غ٣ْ٘ اهدزاضٞ ( بػأْ تطبٚق اهال٢خٞ اهداخوٚٞ  3/2

ًّ  19َ .هتفطري ُص املادٝ  2018 –َ  2017اجلدٙدٝ عوٟ طالب اهفسقٞ األٗىل املطتذدّٙ أعتبازًا ًّ اهعاَ اجلاًعٟ 

 اهال٢خٞ اهداخوٚٞ اجلدٙدٝ .

 متت اإلحاطٞ اهقساز:

 –َ  2017هوعاَ اجلاًعٟ  باهقطٍ  اهل٣ٚٞ املعا٣ُٚٓٞٗٞ اهتدزٙظ ٗبػأْ ت٘شٙع اجلداٗي اهدزاضٚٞ عوٟ اهطادٝ أعطا١  3/3

2018  . َ 

 مت ت٘شٙع اجلداٗي اهدزاضٚٞ عوٟ أعطا١ اهقطٍ ًٗ٘افاٝ األضتاذ اهدكت٘ز ٗكوٚى اهلوٚٞ هوتعوٍٚ ٗاهطالب باجلداٗي. اهقساز:

   -: الدراسات العليا رابعا :
ملسحوٞ اهدزاضات اهعوٚا هوعاَ اخلطاب اه٘ازد ًّ أ . د / ٗكٚى اهلوٚٞ هودزاضات اهعوٚا ٗاهبخ٘خ بػأْ اخلطٞ اهدزاضٚٞ  4/1

 .2018َ –َ 2017اجلاًعٟ 

 طٞ اهدزاضٚٞ عوٟ أعطا١ اهقطٍ .اخل: تٍِ ت٘شٙع اهقساز 

 تلوٚف اهطادٝ أألضاترٝ ًِطقٟ ًقسزات ًسحوٞ اهدزاضات اهعوٚا ب٘ضع ت٘صٚف املقسزات اخلاصٞ بطٚادتٍٔ . 4/2

َ ًّٗ  2017/  10/  15: مت ت٘شٙع املقسزات اهدزاضٚٞ ٗتلوٚف اهطادٝ أضاترٝ امل٘اد ب٘ضع ت٘صٚف املقسز فٟ ً٘عد أقصاٖ اهقساز 

 ٙعترب ًعترز غّ تدزٙظ املقسز . ٙتدوف عّ ٓر امل٘عد

عوٟ اخلطاب اه٘ازد ًّ أ.د/ ٗكٚى اهلوٚٞ هودزاضات اهعوٚا ٗاهبخح بػأْ أعداد قا٢ٌٞ باهلتب املطو٘بٞ هوقطٍ بِا١  4/3

 ًّ اهقا٢ٌٞ املسفقٞ .

 10/  7بإعدادقا٢ٌٞ باهلتب املطو٘بٞ فٟ ً٘عد أقصاٖ ذلٌد أب٘ دُٚا . َ.د/  ،عبد اهت٘اب  تلوٚف كى ًّ أ.َ.د/ ضاىل: هقساز ا

 /2017 . َ 
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 َ .  2018 –َ  2017تلوٚف االضتاذ اهدكت٘ز / عاطف ضٚد أمحد . ًسغد أكادميٟ باهقطٍ هوعاَ اجلاًعٟ  4/4

 : امل٘افقٞ .اهقساز 

 شئون أعضاء هيئة التدريس : خامسا :
زفع اهطوب املقدَ ًّ االضتاذ اهدكت٘ز ز٢ٚظ قطٍ ُظسٙات ٗتطبٚقات اهعاب اهق٠٘ إىل األضتاذ اهدكت٘ز عٌٚد  5/1

 ًعٚدّٙ .  2ًعٚدات  ،  3اهلوٚٞ بػأْ احتٚادات اهقطٍ هتعني عدد 

 . امل٘افقٞ  اهقساز:

 

 : العالقات الجقافية :سادسا

 اهدٗهٛ اهعوٌٛ أضتاذ اهعاب اهق٠٘ . هألغرتان فٟ املؤمتساهطوب املقدَ ًّ  أ . د / عاطف ضٚد أمحد عبد اهفتاح  .  6/1
 اهعاًٞ هو٣ٚٔٞ اهتابع االضاضٚٞ اهرتبٚٞ بلوٚٞ ٗاهسٙاضٞ اهبدُٚٞ قطٍ اهرتبٚٞ ِٙظٌٕ اهسٙاضٞ ، ٗاهرٜ هعوَ٘ اهجاُٛ

 فٟ اهفرتٝ ًّ  )ٗاملِافطٞ املٌازضٞ بني اهعسبٚٞ اهسٙاضٞ ٗاقع( :بعِ٘اْ اهل٘ٙت، ٗاهتدزٙب  بدٗهٞ اهتطبٚقٛ هوتعوٍٚ
 Prediction Of Race Walking Performance In Terms Of"  ببخح بعِ٘اْ 2017َأكت٘بس     31 – 28

Some Biomechanics Variables " 

 املؤمتس . تهٚااع، ًع تقدٍٙ تقسٙس عّ فامل٘افقٞ  اهقساز:

حط٘ز ٘دٕ ًّ أ.د/ ز٢ٚظ اهقطٍ إىل كى ًّ أ.د/ عصٝ اهعٌس٠ ، أ.د/ عاطف ضٚد . بػأْ عسض تقسٙس عّ اخلطاب امل 6/2

احملاضسّٙ اهدٗهٚني فٟ املطت٠٘ األٗي مبسكص اهتٌِٚٞ االقوٌٟٚ اهتابع هالحتاد اهدٗىل ألهعاب اهق٠٘  فٟ  دٗزٝ صقى

 .2017ضبتٌرب  22إىل  18اهفرتٝ ًّ 

 . مت عسض اهتقسٙس  اهقساز:

 ما يستجد مً أعنال
اهعاب اهق٠٘ . هألغرتان فٟ  ًدزع بقطٍ ُظسٙات ٗتطبٚقات.   أمحد عبد اه٘ٓاب خفادٟ. د / َ اهطوب املقدَ ًّ   7/1

 االضاضٚٞ اهرتبٚٞ بلوٚٞ ٗاهسٙاضٞ اهبدُٚٞ قطٍ اهرتبٚٞ ِٙظٌٕ اهسٙاضٞ ، ٗاهرٜ هعوَ٘ اهجاُٛ اهدٗهٛ اهعوٌٛ املؤمتس

 املٌازضٞ بني اهعسبٚٞ اهسٙاضٞ ٗاقع( :بعِ٘اْ اهل٘ٙت، ٗاهتدزٙب  بدٗهٞ اهتطبٚقٛ هوتعوٍٚ اهعاًٞ هو٣ٚٔٞ اهتابع

 اهدزدٞ املعٚازٙٞ املطوقٞ ألختباز اهػد املعدي "  ببخح بعِ٘اْ 2017َأكت٘بس     31 – 28 فٟ اهفرتٝ ًّ  )ٗاملِافطٞ

 تهٚااعتقدٍٙ تقسٙس عّ ف ٗ،عوٟ أْ ٙلْ٘ عوٟ ُفقتٕ اخلاصٞ ، ٗاضتلٌاي األٗزاق ًع إدازٝ اهعالقات اهجقافٚٞ  امل٘افقٞ  اهقساز:

 املؤمتس .
قب٘ي طالب اهدزاضات اهعوٚا املوتخقْ٘ باهتدصصات اخلاصٞ باهقطٍ تف٘ٙض أ.د/ ز٢ٚظ دلوظ اهقطٍ فٟ بػأْ  7/2

 اهعوٌٟ .

 : امل٘افقٞ .اهقساز 
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هطالب بػأْ ا( داًعٞ ًدِٙٞ اهطادات . بِات  –تطبٚق اهال٢خٞ اجلدٙدٝ كوٚٞ اهرتبٚٞ اهسٙاضٚٞ ) بِني بػأْ  7/3

 اه٘افدّٙ ٙقرتح اهقطٍ إدسا١ األتٟ : 

 ذلاضسات ًلجفٞ عٌوٚٞ ُٗظسٙٞ .إدسا١  – 1

 أًتخاُات تع٘ٙطٚٞ عٌوٚٞ ُٗظسٙٞ .إدسا١  – 2

 أٗزاق دزاضٚٞ عّ طسٙق اهربٙد االهلرتُٟٗ املؤضطٟ . تقدٍٙ  – 3

 مبا حيقق اهتذاٗش عّ اضتلٌاي ُطب اهػٚاب املطو٘بٞ .ٗذهم 

 : امل٘افقٞ ٗزفع األًس هوذِٞ اهتعوٍٚ ٗدلوظ اهلوٚٞ . اهقساز 

 احلادية عشز  الساعة اختتنت اجللسة يف متاو0

 و 2017/  10/  3حتزيزا فى : 

 

 رئيس جملس 
 لعاب القوىىظزيات وتطبيقات أ قسه

 
 عيرب حمند باللأ . د / حمند 

 أمني سز 
 لعاب القوىىظزيات وتطبيقات أقسه 

 
 أ.و.د/ عاطف سيد أمحد


