
 
 
 
 
 
 
 

 التربية الرياضيةكلية/ 

 / رئيس مجلس قسم العاب القوى مكتب 

  ب القوىاالعجملس قسم  جتماعاحمضر 
  6102 /6102 العام اجلامعي 629 رقم اجللسة

 صباحا 00الساعة  نهاية االجتماع صباحا 01الساعة  بدء االجتماع 6/5/1027 التاريخ 

  مقر اجتماع اعضاء القسم – كلية الرتبية الرياضية إلجتماعمكان ا

 

 

 :احلضـــــــــــــــــــــور

ألستاذ ( برئاسة ا 629 عقدت اجللسة رقم ) 01متام الساعة  ىف م 6102 / 5 /2املوافق  الثالثاء يوم ىنه فإ

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

  واعتذر عن احلضور :

 

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

سيادته لعرض ومناقشة املوضوعات الواردة جبدول  ثم انتقل قسم ألعاب القوى والرتحيب بالسادة أعضاء جملس

 األعمال.

 أواًل: املصـــادقات   
 بشأن التصديق على حمضر اجللسة السابقة  2/2

 عات باجمللس السابقومت التصديق على املوض القرار:

 الصفة االسم م
 عضوًا أ . د متفرغ / بكر حممد أمحد سالم 0

 عضوًا أ . د / عزة حممد عبد احلميد العمرى 6

 عضوًا م . د / أمحد عبد الوهاب خفاجى 3

 عضوًا أمني سري اجمللس م . د / مروى عبد القادر صقر 4

 عضوًا أبو دنيام . د / حممد عبد اجمليد نبوى  5

 الصفة االسم م
 عضوًا أ . د / مصطفى مصطفى على عطوة 0

 عضوًا أ. د / إميان إبراهيم مربوك السيسى 6

 عضوًا أ . م . د / عاطف سيد أمحد عبد الفتاح 3

 عضوًا أ . م . د / نبال أمحد بدر 4

 عضوًا أ . م . د / ساىل عبد التواب البهواشى 5



 
 
 
 
 
 
 

 

SQ0000000F101206 رقم:نموذج   

 م17/9/1026(  2/0اإلصدار ) 

 التربية الرياضيةكلية/ 

 / رئيس مجلس قسم العاب القوى مكتب 

 ثانيًا: موضوعات اإلحاطة
 اخلطاب الوارد من السيد أ . د / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث . 1/2

 أحيط أعضاء اجمللس علما :القرار

 باجلامعة املعلومات بشأن مشروع التدريب على تكنولوجيا املعلوماتاخلطاب الوارد من وحدة تكنولوجيا  1/1

 أحيط اجمللس علما :القرار

   -شئون التعليم والطالب : ثالثا :
) أوىل بنني /ثانية ورابعة بنات/ ختصصات أول و ثانى بنني ( للفصل تشكيل جلان االختبارات العملية للفرق الدراسية  3/2

 م 6102م /  6102 الدراسى  الثانى

 -( جلسة :21بنني : عدد اجللسات ) الفرقة األوىلالقرار: 

 عضو ثالث عضو ثانى عضو أول املسابقة

 اميان السيسى حممد عنرب بكر سالم  اجلرى

 ساىل عبد التواب عزة العمرى عاطف سيد أمحد الرمي

 نبال بدر أمحد خفاجى مصطفى عطوة الوثب
 

 -( جلسة : 62بنات : عدد اجللسات )  الثانيةالفرقة 

 عضو ثالث عضو ثانى عضو أول املسابقة

 حممد أبو دنيا  ساىل عبد التواب عاطف سيد أمحد اجلرى

 حممد أبو دنيا مروى صقر نيبال بدر الرمي

 حممد أبو دنيا مروى صقر اميان السيسي الوثب
 
 -( جلسة :61بنات : عدد اجللسات ) الرابعة الفرقة 

 عضو ثالث عضو ثانى عضو أول املسابقة

 أمحد خفاجى عزة العمرى مصطفى عطوة اجلرى

 مروى صقر حممد أبو دنيا بكر سالم الرمي

 مروى صقر عزة العمرى حممد عنرب الوثب
 

 -( جلسة:0ختصص أول الفرقة الثالثة بنني : عدد اجللسات )

 عضو ثالث عضو ثانى عضو أول املسابقة

 مروى صقر ساىل عبد التواب مصطفى عطوة تعليم ال

 مروى صقر ساىل عبد التواب مصطفى عطوة تدريبال



 
 
 
 
 
 
 

 

SQ0000000F101206 رقم:نموذج   

 م17/9/1026(  2/0اإلصدار ) 

 التربية الرياضيةكلية/ 

 / رئيس مجلس قسم العاب القوى مكتب 

 مروى صقر ساىل عبد التواب حممد أبو دنيا  التحكيم 

 مروى صقر نيبال بدر حممد أبو دنيا  اإلدارة
 

 -( جلسة:3الفرقة الثالثة بنني : عدد اجللسات ) ثانى ختصص

 عضو ثالث ثانىعضو  عضو أول املسابقة

 اميان السيسي عاطف سيد امحد بكر سالم اجلرى

 سالي عبد التواب نيبال بدر امحد خفاجي الرمى
 

 -( جلسة:6بنني : عدد اجللسات ) الرابعة ختصص أول الفرقة

 عضو ثالث عضو ثانى عضو أول املسابقة

 عاطف سيد أمحد نبال بدر إميان السيسى تعليم

 عاطف سيد أمحد نبال بدر إميان السيسى تدريب

 عاطف سيد أمحد نبال بدر إميان السيسى إدارة

 حممد أبو دنيا مروى صقر  عزة العمرى حتكيم
 

 -( جلسة:4بنني : عدد اجللسات ) لرابعةالفرقة ا ثانى ختصص

 عضو ثالث عضو ثانى عضو أول املسابقة

 نبال بدر  عاطف سيد أمحد عزة العمرى التعليم

 ساىل عبد التواب إميان السيسى  عزة العمرى تدريبال
 

 -( جلسة:0ختلفات ختصص أول الفرقة الثالثة بنني : عدد اجللسات ) 

 عضو ثالث عضو ثانى عضو أول املسابقة

 مروى صقر ساىل عبد التواب حممد عنرب تدريبال

 مروى صقر ساىل عبد التواب حممد عنرب تعليمال

 مروى صقر عبد التواب ساىل إميان السيسى  اإلدارة

 مروى صقر ساىل عبد التواب عاطف سيد أمحد  التحكيم 
 

) أوىل بنني /ثانية ورابعة بنات/ ختصصات أول و ثانى بنني ( للفصل تشكيل جلان التصحيح لالختبارات النظرية  3/6

 م . 6102م /  6102 الدراسى  الثانى

 مت التشكيل على النحو التاىل :القرار: 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

SQ0000000F101206 رقم:نموذج   

 م17/9/1026(  2/0اإلصدار ) 

 التربية الرياضيةكلية/ 

 / رئيس مجلس قسم العاب القوى مكتب 

 عضو رابع عضو ثالث عضو ثانى عضو أول الفرقة الدراسية

 د / حممد أبو دنيا د / إميان السيسى د / عاطف سيد د / حممد عنرب بنني األوىل

 د / حممد أبو دنيا د / مروى صقر د / ساىل عبد التواب د / عزة العمرى بنات الثانية

 د / حممد عنرب / عزة العمرى د د / نبال أمحد بدر د / إميان السيسى بنات الرابعة

ختصص أول ثالثة 

 بنني
 د/أمحد خفاجى د / ساىل عبد التواب د/مصطفى عطوة د/بكر حممد سالم

ختصص ثانى  

 ثالثة بنني
 د/أمحد خفاجى د / ساىل عبد التواب د/مصطفى عطوة د/بكر حممد سالم

ختصص أول رابعة 

 بنني
 د / مروى صقر سيدد / عاطف  د/مصطفى عطوة د/بكر حممد سالم

ختصص ثانى 

 رابعة بنني
 د/أمحد خفاجى د / عاطف سيد د/مصطفى عطوة د/بكر حممد سالم

ختلفات ختصص 

 أول ثالثة بنني
 د/أمحد خفاجى د / نبال أمحد بدر د / إميان السيسى د / حممد عنرب

 
ختصصات أول و ثانى بنني ( للفصل الدراسى  ) أوىل بنني /ثانية ورابعة بنات/ تكليف وضع االمتحانات النظرية  3/3

 م . 6102م /  6102 الثانى

 مت تكليف السادة األتى امساءهم لوضع االمتحانات: القرار: 

 بنني لوضع امتحان الفرقة األوىل   حممد عنرب حممد باللأ.د/ 

 بنات الثانية لوضع امتحان الفرقة عزة حممد عبد احلميد العمرىأ . د / 

 بنات الرابعةلوضع امتحان الفرقة  إميان إبراهيم مربوك السيسى أ. د /

 أ.د/ مصطفى مصطفى عطوة لوضع امتحان ختصص أول و ثانى الفرقة الثالثة بنني 

 أ.د/ بكر حممد سالم بوضع امتحان ختصص اول و ثانى الفرقة الرابعة بنني

تشكيل جلنة تظلمات لبحث ما قد يطرأ من تظلمات خاصة بنتائج االختبارات العملية والنظرية للفرق الدراسية  3/4

 م . 6102م /  6102)أوىل بنني /ثانية ورابعة بنات/ ختصصات أول و ثانى بنني ( للفصل الدراسى  الثانى 

 القرار: يتوىل جلنة التظلمات كال من :
 أمحد سالمأ . د متفرغ / بكر حممد 

 حممد عنرب حممد باللأ . د / 

  إميان إبراهيم السيسىأ . د / 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

SQ0000000F101206 رقم:نموذج   

 م17/9/1026(  2/0اإلصدار ) 

 التربية الرياضيةكلية/ 

 / رئيس مجلس قسم العاب القوى مكتب 

 : شئون أعضاء هيئة التدريس : رابعًا
 باجلامعة اخلطاب الوارد من وحدة تكنولوجيا املعلومات بشأن مشروع التدريب على تكنولوجيا املعلومات 4/0

 د/أمحد خفاجى ، د/مروى صقر، د/حممد أبو دنيا، د/ أمحدشرشر.أ.م.د/ عاطف سيد أمحد ،  ترشيح كال من : القرار:

 ما يستجد من أعمال
 احلادية عشر  الساعة اختتمت اجللسة يف متام

 م 7102/  5/  6حتريرا فى : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس جملس 
 قسم العاب القوى

 
 أ . د / حممد عنرب حممد بالل

 أمني سر
 قسم العاب القوى

 
 صقرد / مروى عبد القادر 


