
 
 
 
 
 
 
 

 التربية الرياضيةكلية/ 

 رئيس مجلس قسم /مكتب 

 لعاب القوى نظريات و تطبيقات أ

 

 ب القوىالعنظريات و تطبيقات أجملس قسم  جتماعاحمضر 
 2017/2018 العام اجلامعي 273 رقم اجللسة

 صباحا 11الساعة  نهاية االجتماع صباحا 10الساعة  بدء االجتماع 5/9/2017 التاريخ 

 مقر اجتماع اعضاء القسم –كلية الرتبية الرياضية إلجتماعمكان ا

 :احلضـــــــــــــــــــــور

ألستاذ ( برئاسة ا273عقدت اجللسة رقم ) 10متام الساعة  ىفم 5/9/2017املوافق  الثالثاء يوم ىنه فإ

 رئيس القسم  وحبضور كل من:  – حممد عنرب حممد باللالدكتور/ 

و 

 احلضور كال من:أعتذر عن 

يم" اجللسة بذكر "بسم اهلل الرمحن الرح حممد عنرب حممد بالل الدكتور/ األستاذ  السيدافتتح إلفتتاح :ا

ثم انتقلسيادته لعرض ومناقشة  ألعاب القوىنظريات و تطبيقات قسم  والرتحيب بالسادة أعضاء جملس

 املوضوعات الواردة جبدول األعمال.

 أواًل: املصـــادقات  
 بشأن التصديق على حمضر اجللسة السابقة  1/1

وخبصوص الطلب املقدم من أ.د/ مصطفى عطوة . بشأن نقل سيادته  عات باجمللس السابقومت التصديق على املوضالقرار:

 3/1البند (  2( صفحة )  194إىل قسم طرق التدريس والتدريب والرتبية العملية . بناء على قرار جملس الكلية رقم ) 

 األرجاء ملزيد من الدراسة . شئون أعضاء التدريس . 

 الصفة االسم م
 عضوًا بكر حممد أمحد سالم /أ . د متفرغ  1

 عضوًا أ . د / مصطفى مصطفى على عطوة 2

 عضوًا أ . د / عزة حممد عبد احلميد العمرى 3

 عضوًا أ .  م . د / عاطف سيد أمحد عبد الفتاح 4

 عضوًا م . د / أمحد عبد الوهاب خفاجى 5

 عضوًا أمحد محدى عبد اخلالق شرشر م . د / 6

 الصفة االسم م
 عضوًا أ. د / إميان إبراهيم مربوك السيسى 1

 عضوًا أ . م . د / نبال أمحد بدر 2

 عضوًا أ . م . د / ساىل عبد التواب البهواشى 3

 عضوًا م . د / مروى عبد القادر صقر 4

 عضوًا م . د / حممد عبد اجمليد نبوى أبو دنيا 5
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 التربية الرياضيةكلية/ 

 رئيس مجلس قسم  /مكتب 

 نظريات و تطبيقات ألعاب القوى 

 
 

 ثانيًا: موضوعات اإلحاطة
 رئيس اجلامعة بشان موعد أسبوع شباب اجلامعات احلادى عشر .اإلخطار الوارد من  2/1

 متت اإلحاطة :القرار

اتفاقية معهد الدراسات التنموية التابع لكلية العلوم خبصوص املكاتبة الواردة من مدير عام إدارة العالقات الثقافية  2/2

 االنسانية جبامعة نريوبى .

 متت اإلحاطة:القرار

 : شئون التعليم و الطالب:ثالثا

 . 2017/2018اجلامعى الدراسى  اعتماد اخلطة الدراسية للقسم للعام  3/1

 مت توزيع اخلطة الدراية كما يلى :  القرار:

 م.د/ أمحد شرشر . –م.د/ أمحد خفاجى  –الفرقة االوىل بنني الئحة جديدة : أ.م.د/ عاطف سيد أمحد 

 أ.م.د/ ساىل عبد التواب. –أ.م.د/ نبال بدر  –الفرقة األوىل بنات الئحة جديدة : أ.د/ اميان السيسى 

 أ.م.د/ ساىل عبد التواب. –أ.م.د/ نبال بدر  –الفرقة األوىل بنات الئحة قدمية :  أ.د/ اميان السيسى 

 م.د/ حممد ابو دنيا . –الفرقة الثانية بنني الئحة قدمية : أ.د/ حممد عنرب 

 الفرقة الثالثة بنات الئحة قدمية : أ.د/ عزة العمرى . م.د/ مروى صقر .

 م.د/ حممد أبو دنيا . –الفرقة الثالثة بنني أختيارى أول وثانى العاب قوى : أ.د/ بكر سالم 

 م.د/ أمحد خفاجى . –أ.د/ مصطفى عطوة رقة الرابعة بنني أختيارى أول وثانى العاب قوى :  الف

، و للفصل الدراسى األولاخلاصة بالفرق الدراسية األوىل نظام قديم و جديد و الثانية بنني اعتماد توصيف املقررات  3/2

الدراسيني األول و الثانى للعام اجلامعى مقررات الفرق الثالثة و الرابعة بنني ختصص ألعاب قوى للفصلني 

2017/2018. 

 أعتماد توصيف املقرراتالقرار:

اعتماد توصيف املقررات اخلاصة بالفرق الدراسية األوىل نظام قديم و جديد و الثالثة بنات للفصل الدراسى األول  3/3

 .2017/2018للعام اجلامعى 

 أعتماد توصيف املقرراتالقرار:

   -: :الدراسات العليارابعا 
الطلب ملقدم من  السيد أ.د/ حممد عنرب حممد بالل القرتاح جلنة املناقشة و احلكم لبحث املاجستري املقدم من الباحثة  4/1

آالء أمحد عبد اهلل دبركى الفرماوى ، بعنوان " تأثري برنامج مقرتح باستخدام التدريبات الباليستية على القدرة  /

 املستوى الرقمى لناشئات الوثب الثالثى". حتت اشراف السادة :العضلية و 

كلية  -ألعاب القوى قسم نظريات و تطبيقات أستاذ ألعاب القوى ورئيس  أ . د / حممد عنرب حممد بالل

 جامعة مدينة السادات . -الرتبية الرياضية  

كلية الرتبية  -األستاذ املساعد بقسم نظريات و تطبيقات ألعاب القوى  أ.م.د/ عاطف سيد أمحد          

 جامعة مدينة السادات. -الرياضية 
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 رئيس مجلس قسم  /مكتب 
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 تشكيل جلنة املناقشة و احلكم من األساتذة :القرار:

لية الرتبية ك -طبيقات ألعاب القوى نظريات و تأستاذ ألعاب القوى املتفرغ بقسم  مأ . د / بكرحممد أمحد سال 

 لسادات . ) مناقشًا (اجامعة مدينة -الرياضية  

كلية الرتبية   -ألعاب القوى قسم نظريات و تطبيقات أستاذ ألعاب القوى ورئيس  حممد عنرب حممد باللأ . د / 

 جامعة مدينة السادات . ) مشرفًا ورئيسًا (-الرياضية  

 –أستاذ تدريب ألعاب القوى بقسم نظريات و تطبيقات مسابقات امليدان و املضمار  أ.د/ حممد حممد أمحد الضهراوى 

 جامعة الزقازيق )مناقشا(. –كلية الرتبية الرياضية للبنني 

كلية الرتبية  -األستاذ املساعد بقسم نظريات و تطبيقات ألعاب القوى أ.م.د/ عاطف سيد أمحد          

 ( جامعة مدينة السادات. ) مشرفًا-الرياضية 

 شئون أعضاء هيئة التدريس :خامسا : 

األستاذ املساعد بالقسم للتعيني بدرجة أستاذ ألعاب القوى بالقسم و   د / عاطف سيد أمحد عبد الفتاحالطلب املقدم من   5/1

 بناءا على تقرير اللجنة العلمية للرياضة املدرسية .واجلامعة الكلية 

 املوافقة على تعيني سيادته أستاذ العاب القوى بالقسم والكلية واجلامعة . القرار:

 الطلب املقدم من د/ أمحد عبد الوهاب خفاجى املدرس بالقسم  لرفع انتاجه العلمى للرتقى لدرجة أستاذ مساعد. 5/2

 املوافقة .القرار:

 : العالقات الثقافية :سادسا

األستاذ املساعد حلضور دورة صقل احملاضرين الدوليني فى املستوى   عاطف سيد أمحد عبد الفتاحد / الطلب املقدم من  أ.م. 6/1

 .2017سبتمرب  22إىل  18األول مبركز التنمية االقليمى التابع لالحتاد الدوىل أللعاب القوى  فى الفرتة من 

 املوافقة . القرار:

العمرى  حلضور دورة صقل احملاضرين الدوليني فى املستوى األول  مبركز عزه حممد عبد احلميد د / الطلب املقدم من  أ. 6/2

 .2017سبتمرب  22إىل  18التنمية االقليمى التابع لالحتاد الدوىل أللعاب القوى فى الفرتة من 

 املوافقة . القرار:

 

 ما يستجد من أعمال
 احلادية عشر الساعة اختتمت اجللسة يف متام0

 م 2017/  9/  5حتريرا فى : 

 

 رئيس جملس 
 لعاب القوىنظريات وتطبيقات أ قسم

 
 عنرب حممد باللأ . د / حممد 

 أمني سرقائم بأعمال  
 لعاب القوىنظريات وتطبيقات أقسم 

 
 أ.م.د/ عاطف سيد أمحد


