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 محضر اجتماع مجلس قسم نظريات و تطبيقات ألعاب القوى  
2019/2020 العام الجامعي  312 رقم الجلسة  
1/9/2020 التاريخ  صباحا     00.10الساعة  بدء االجتماع  صباحا   30.10الساعة نهاية االجتماع   

إلجتماعمكان ا الساداتكلية التربية الرياضية جامعة مدينة    
 

( برئاسة 312عقدت الجلسة رقم ) صباحا   10.00ة فى تمام الساعم   1/9/2020الموافق  الثالثاءإنه فى يوم 
 :بالعرض على مجلس القسم رئيس القسم    –األستاذ الدكتور/ عزة محمد عبد الحميد العمرى 

 الحضور : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واعتذر عن الحضور 
 
 
 

 وتغيب عن الحضور 
 
 
 
 

ببدء العام  المؤقر ثم تهنئة المجلس" الرحيم الرحمن اهلل بسم" بذكر الجلسة عزة محمد العمرى /ةالدكتور  ستاذاأل تافتتح
 بجدول الواردة الموضوعات ومناقشة لعرض اسيادته تانتقل ثمالجدد  المجلس أعضاء بالسادة الترحيبالدراسى الجديد و 

 .اآلعمال

 الصفة االسم م
 رئيس مجلس القسم عزة محمد عبد الحميد العمرى أ.د/  1
 عضوا   أ.د / بكر محمد سالم  2
 عضوا   ر محمد باللبأ.د / محمد عن 3
4 
 

 عضوا   أ.د /  عاطف سيد أحمد عبد الفتاح
 عضوا   أ.م.د / نبال أحمد بدر 5
 عضوا   أ.م.د/ سالى عبد التواب البهواشى 6
 عضوا   نبوى أبو دنيام.د / محمد عبد المجيد  7
 عضوا   م.د/ أحمد حمدى عبد الخالق شرشر 8
 عضوا   م.د/ محمود محد عيد جاد الشامى 9

 الصفة االسم م
 عضوا   أ.د / إيمان إبراهيم مبروك السيسى 1
 عضوا   م.د/ عالء الدين عاطف األفندى 2

 الصفة االسم م
 عضوا   أ.د/ مصطفى عطوة 1
 عضوا   أ.م.د/ أحمد عبد التواب خفاجى 2
 عضوا   م.د/ مروى عبد القادر صقر 3
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 رئيس مجلس 
 قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى

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

 م 2020سبتمبر نظريات وتطبيقات العاب القوى . مجلس قسم جدول أعمال 
 أوال  : المصادقة على الجلسة السابقة :

1/1  . المصادقة على الجلسة السابقة بشأن  
 لمصادقة على ما جاء بالجلسة السابقة .ا القرار:

 ثانيا : موضوعات اإلحاطة
من بين م  2021 – 2020 أنتخاب أمين سر مجلس قسم نظريات وتطبيقات العاب القوى للعام الجامعىبشأن  2/1

 الحاضرين لهذه الجلسة .
 أبودنيا نبوى محمد عبد المجيدالسيد الدكتور / وقد ترشح لهذا المنصب القرار : تم عرض الموضوع على مجلس القسم 

. وقد وافق الحضور على أختيار سيادته أمينا  سر مجلس قسم نظريات وتطبيقات العاب القوى خالل العام الجامعى 
 . م2021 – 2020

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

 بعنوان :  و( بحث لسيادتها وه 1الطلب المقدم من أ.م.د/ غادة يوسف عبد الرحمن . بشأن تسجيل عدد )  1/  4
 مكان النشر تاريخ قبول النشر نوعة عنوان البحث

تأثير تطوير بعض القدرات التوافقية الخاصة على 
مستوى األنجاز الرقمى لمتسابقات إطاحة 

 المطرقة

سيناء لعلوم الرياضة تصدرها مجلة   2017 /29/10 فردى
 كلية التربية الرياضية جامعة العريش

 
دارة الدرسات العليا الستكمال باقى  القرار : الموافقة حيث أنه ضمن الخطة البحثية للقسم ، وورفع األمر إلى لجنة الدراسات العليا وا 

 اإلجراءات . 
 خامسا : شئون أعضاء هيئة التدريس :

 العالقات الثقافية :سادسا: 
 :سابعا  : خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 ما يستجد من أعمال
 

 
 
 

مجلس  أمين سر   
 قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى

محمد ابودنيا.د. م  
محمد عبد المجيد نبوى ابودنيا.د/ م  


