
 
 
 
 
 
 
 

التربية الرياضيةكلية/   

رئيس مجلس قسم /مكتب   

 نظريات و تطبيقات ألعاب القوى 
 

 محضر اجتماع مجلس قسم نظريات و تطبيقات ألعاب القوى
7201/8201 العام الجامعي 289 رقم الجلسة  

4/12/2018 التاريخ  صباحا 12.30الساعة  بدء االجتماع  ظهرا   12.30الساعة  نهاية االجتماع   
إلجتماعمكان ا مقر اجتماع اعضاء القسم –كلية التربية الرياضية   

( 289عقدت الجلسة رقم ) 12.30فى تمام الساعة م   4/12/2018الموافق  الثالثاءإنه فى يوم 
 رئيس القسم  وبحضور كل من:  –برئاسة األستاذ الدكتور/ عزة محمد عبد الحميد العمرى 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

 م . د / أحمد حمدى عبد الخالق شرشرواعتذر عن الحضور 
 
الجلسة بذكر "بسم اهلل الرحمن عزة محمد عبد الحميد العمرى  . الدكتور/ األستاذ  افتتح السيدإلفتتاح :او 

 . ألعاب القوىنظريات و تطبيقات يم" والترحيب بالسادة أعضاء مجلس قسم الرح
 أوال : المصـــادقات  

1/1  بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  
 السابقة .  ةما جاء بالجلس التصديق على القرار:
 موضوعات اإلحاطةثانيا : 

2/1 اتفاقية التعاون بين جمهورية مصر العربية الخطاب الوارد من األدارة العامة للعالقات الثقافية بشأن  
 . وحمهورية السودان بشأن اقتراح بنود جديدة .

 العاب القوى .عامة وقسم نظريات وتطبيقات علما مع فتح أفاق جديدة فى مجال التربية الرياضية المجلس  أحيط :القرار

 الصفة االسم م
 عضوا   أ.د / بكر محمد سالم  1
 عضوا   أ.د / مصطفى مصطفى على عطوة 2
 عضوا   محمد عنير محمد بالل  أ.د /  3
 عضوا   أ.د / إيمان إبراهيم مبروك السيسى 4
 عضوا  وأمينا  للسر  أ.د /  عاطف سيد أحمد عبد الفتاح 5
 عضوا   أ.م.د / نبال أحمد بدر 6
 عضوا   عبد التواب البهواشىأ.م.د / سالى  7
 عضوا   أ.م.د / أحمد عبد الوهاب خفاجى 8
 عضوا   م.د / مروى عبد القادر صقر 9

 عضوا   م.د / محمد عبد المجيد نبوى أبو دنيا 10
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2/2 اتفاقية التعاون بين جمهورية مصر العربية الخطاب الوارد من األدارة العامة للعالقات الثقافية بشأن  
 وحمهورية الهند  بشأن اقتراح بنود جديدة لألتفاقية المبرمه . 

 نظريات وتطبيقات العاب القوى .أحيط المجلس علما مع فتح أفاق جديدة فى مجال التربية الرياضية عامة وقسم القرار: 
2/3 التعاون المشترك بين الخطاب الوارد من األدارة العامة للعالقات الثقافية وادارة االتفاقيات والمؤتمرات بشأن  

 . أستونيا جمهورية مصر العربية وجمهورية 
 وقسم نظريات وتطبيقات العاب القوى .أحيط المجلس علما مع فتح أفاق جديدة فى مجال التربية الرياضية عامة القرار: 

2/4 األدارة العامة للعالقات الثقافية وادارة االتفاقيات والمؤتمرات بشأن التعاون المشترك بين الخطاب الوارد من  
 . تنزانيا جمهورية مصر العربية وجمهورية 

 عامة وقسم نظريات وتطبيقات العاب القوى .أحيط المجلس علما مع فتح أفاق جديدة فى مجال التربية الرياضية القرار: 
 ثالثا: شئون التعليم و الطالب:

3/1  م 2019/  م 2018للعام الجامعى  األولتشكيل لجان الممتحنين فى الجلسات العملية للفصل الدراسى  
ثانية بنات ( الئحة جديدة  ، والفرقة الدراسية ثانية  –ثانية بنين  –أولى بنات  –للفرق الدراسية ) أولى بنين 

 بنين الئحة قديمة ، والفرقة الدراسية ثالثة بنات الئحة قديمة . 
-:  القرار: تم تشكيل اللجان على النحو التالى  

 جلسة 97=  485جلسات العملى للفرقة أولى بنين عدد الطالب 

 عضو خامس رابععضو  عضو ثالث عضو ثانى  عضو أول  اللجان

 د محمد أبو دنيا د مروى صقر د أحمد خفاجى د مصطفى عطوة د بكر سالم جرى

 د محمد أبو دنيا د مروى صقر د أحمد خفاجى د مصطفى عطوة د بكر سالم وثب

 د محمد الدكرورى د أحمد شرشر د عاطف سيد د عزة العمرى د محمد عنبر رمى

 د أحمد شرشر د نبال بدر عاطف سيدد  د عزة العمرى د محمد عنبر الشفوى

 جلسة 40=  199جلسات العملى للفرقة أولى بنات عدد الطالبات 

 عضو خامس عضو رابع عضو ثالث عضو ثانى  عضو أول  اللجان

 د نبال بدر د ايمان السيسى د عزة العمرى جرى
د سالى عبد 

 التواب
 د عزيزة عفيفى

 د نبال بدر السيسى د ايمان د عزة العمرى د محمد عنبر وثب
د سالى عبد 

 التواب

 د نبال بدر د ايمان السيسى د عزة العمرى د محمد عنبر رمى
د سالى عبد 

 التواب

 د أحمد شرشر د محمد ابو دنيا د عاطف سيد د محمد عنبر د بكر سالم الشفوى

 

 جلسة 92=  458جلسات العملى للفرقة الثانية بنين عدد الطالب 
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 عضو خامس عضو رابع عضو ثالث عضو ثانى  عضو أول  اللجان

 د هشام الجيوشى د أحمد شرشر د محمد أبو دنيا د عاطف سيد د بكر سالم جرى

 د أحمد شرشر د محمد أبودنيا د نبال بدر د عاطف سيد د ايمان السيسى وثب

 د عاطف سيد د عزة العمرى د بكر سالم رمى
د سالى عبد 

 التواب
 د أحمد شرشر

 د احمد شرشر د محمد ابو دنيا د نبال بدر د عاطف سيد أيمان السيسى د الشفوى

 جلسة 41=  205جلسات العملى للفرقة الثانية بنات عدد الطالبات 

 عضو خامس عضو رابع عضو ثالث عضو ثانى  عضو أول  اللجان

 د نبال بدر د عاطف سيد د عزة العمرى جرى
د سالى عبد 

 التواب 
 د رنيا سعيد

 د احمد شرشر د محمد ابو دنيا د عاطف سيد د ايمان السيسى بكر سالمد  وثب

 د نبال بدر د ايمان السيسى د عزة العمرى رمى
د سالى عبد 

 التواب
 د احمد شرشر

 د نبال بدر د عاطف سيد الشفوى
د سالى عبد 

 التواب
 د محمد أبو دنيا

أ.د/ حنان عبد 
 الفتاح

 جلسة 33=  163عدد الطالبات جلسات العملى للفرقة الثالثة بنات 

 عضو ثالث عضو ثانى  عضو أول  اللجان

 د مروى صقر د/ احمد خفاجي د مصطفى عطوة جرى

 د مروى صقر د/ احمد خفاجي د مصطفى عطوة وثب

 د مروى صقر د/ احمد خفاجي د مصطفى عطوة رمى

 الئحة قديمة جلسة 14=  70جلسات العملى للفرقة الثانية بنين عدد الطلبة  

 عضو ثالث عضو ثانى  عضو أول  اللجان

 د أحمد شرشر د محمد أبو دنيا د عاطف سيد  جرى

 د أحمد شرشر د محمد أبو دنيا د عاطف سيد  وثب

 د أحمد شرشر د محمد أبو دنيا د عاطف سيد  رمى

  كما يتم تشكيل اللجان العملية للتخلفات الفرق الدراسية المختلفة أن وجدت .
 

 –للفرق الدراسية ) أولى بنين  م 2019/  م 2018للعام الجامعى  األولللفصل الدراسى  التصحيحتشكيل لجان  3/2
ثانية بنات ( الئحة جديدة  ، والفرقة الدراسية ثانية بنين الئحة قديمة ، والفرقة الدراسية  –ثانية بنين  –أولى بنات 

  ثالثة بنات الئحة قديمة .
-تشكيل اللجان على النحو التالى : القرار: تم   

 جلسة 41=  205جلسات العملى للفرقة الثانية بنات عدد الطالبات 

 عضو جودة عضو ثالث عضو ثانى  عضو أول  اللجان
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 د أحمد شرشر د عزة العمرى د محمد عنبر د بكر سالم أولى بنين

 د ايمان السيسى د محمد عنبر د عزة العمرى أولى بنات
عبد د سالى 

 التواب

 د محمد أبو دنيا د عزة العمرى د بكر سالم د عاطف سيد ثانية بنين

 د نبال بدر د عاطف سيد ثانية بنات
د سالى عبد 

 التواب
 د ايمان السيسى

 د بكر سالم د عاطف سيد د أحمد شرشر د محمد أبو دنيا ثانية بنين نظام قديم

 د محمد عنبر صقر مروىد  د نبال بدر د ايمان السيسى ثالثة بنات

 وسوف يتم تشكيل لجان التصحيح للتخلفات أن وجدت .
 
بشأن أنتداب السادة الممتحنين الخارجين وفقا  لالئحة الداخلية للكلية للفرق الدراسية :  3/3  
أولى بنين : د / محمد الدكرورى .  – 1  
أولى بنات : د / عزيزة عفيفى . – 2  
ثانية بنين : د هشام الجيوشى .  – 3  
ثانية بنات : د / رنيا سعيد . – 4  

 القرار : الموافقة .
   -رابعا :الدراسات العليا :

  -:  للباحثينأعتماد التقارير السنوية بشأن  4/1
 وائل رشاد حامد عبد الفتاح . – 1
 محمد كمال عبد العال بدير . – 2
 مروى محمد بسيونى . – 3
 أحمد أشرف البش .  – 4 

 الموافقة .   القرار: 
 

 خامسا : شئون أعضاء هيئة التدريس :
 – 3الطلب المقدم من م .د/ احمد حمدى عبد الخالق شرشر العتبار سيادته في مهمة رسمية في الفترة من  5/1

م حيث تم تكليف سيادته مدرب لفريق العاب القوى المشارك في اللقاء القمى للمدارس  2018/  12/  5
عسكرية بوزارة التربية الرياضية بمحافظة بورسعيد ، بناء على الخطاب الوارد من مستشار التربية الرياضية وال

بطارية األختبارات رياضية وكيفية تفعيل مع ألقاء ندوة للتعريف بدليل أتقاء طالبات المدارس الوالتعليم ، 
 والدراجات المعيارية الخاصة بسيادته ألنتقاء العبات العاب القوى .



 
 
 
 
 
 
 

 

 

التربية الرياضيةكلية/   

رئيس مجلس قسم  /مكتب   

 نظريات و تطبيقات ألعاب القوى 
 

 القرار : الموافقة .
. لعمل سيادته مدرب لفريق العاب القوى بالمدرسة  الطلب المقدم من م .د/ احمد حمدى عبد الخالق شرشر 5/2

 الرياضية وذلك في غير أوقات العمل الرسمية .
 القرار : الموافقة .

 سادسا: العالقات الثقافية :
أ.د/ مصطفى عطوة . بشأن أدراج موضوع التقدم بمشروع بحثى ممول من الجامعة بعنوان الطلب المقدم من  6/1

 العملية بكليات التربية الرياضية ومتطلبات سوق العمل " .األقسام " دراسة ومعالجة الفجوة بين مناهج 
القرار : رفض الطلب حيث أن عنوان المشروع البحثى المقدم ليس ضمن الخطة البحثية للقسم ، وهذا ال يحقق 

 بأغلبية أصوات المجلس وأمتنع عن التصويت عضوين( من األوراق المطلوبة للتقدم بالمشروع .  4البند رقم ) 
أدراج موضوع التقدم بمشروع بحثى ممول من أ.م.د/ أحمد عبد الوهاب خفاجى . بشأن الطلب المقدم من  6/2

 الجامعة بعنوان " تشخيص ومعالجة الحالة البدنية لطلبة المدارس بجمهورية مصر العربية الكترونيا  " .
القرار : رفض الطلب حيث أن عنوان المشروع البحثى المقدم ليس ضمن الخطة البحثية للقسم ، وهذا ال يحقق 

 بأغلبية أصوات المجلس . األوراق المطلوبة للتقدم بالمشروع .( من  4البند رقم ) 
 ما يستجد من أعمال

 اختتمت الجلسة في تمام الساعة 12.30 ظهرا  
 تحريرا فى : 4 / 12 / 2018 م

 رئيس مجلس  
 قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى

 
 أ . د / عزة محمد عبدالحميد العمرى

أمين سر   
وتطبيقات ألعاب القوىقسم نظريات   

 
عاطف سيد أحمدأ.د/   


