
 
 
 
 
 
 
 

  

 التربية الرياضيةكلية/ 

 القوى / رئيس مجلس قسم العاب مكتب 

 
 

  ب القوىاالعجملس قسم  جتماعاحمضر 
 2017/  2016 العام اجلامعي 265 رقم اجللسة

 الثانية ظهرا نهاية االجتماع احلادية عشر صباحا بدء االجتماع  م 2017 / 1 /3 التاريخ 

 الرتبية الرياضيةكلية  إلجتماعمكان ا

 
 ـــــور:احلضـــــــ

( برئاسة  265 عقدت اجللسة رقم ) العاشرة و النصف متام الساعة ىف م 2017 / 1 /3املوافق  الثالثاء يوم ىنه فإ

 رئيس القسم  وحبضور كل من:  حممد عنرب حممد باللالدكتور/ ألستاذ ا

  واعتذر عن احلضور :

 

اجللسة بذكر "بسم اهلل الرمحن الرحيم"  حممد عنرب حممد بالل  الدكتور/األستاذ  افتتح السيد تفتتا  :إلا

 ثم انتقلواملعايدة على سيادتهم حبلول العام اجلديد . قسم العاب القوى والرتحيب بالسادة أعضاء جملس 

 سيادته لعرض ومناقشة املوضوعات الواردة جبدول األعمال.

 الوظيفة االسم م
 عضوًا حممد أمحد سالمأ . د متفرغ / بكر  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 أ . م . د / إميان إبراهيم مربوك السيسى 5

 عضوًا أ . م . د / نبال أمحد بدر 6

 عضوًا التواب البهواشىأ . م . د / ساىل عبد  7

 عضوًا م . د / أمحد عبد الوهاب خفاجى 8

 عضوًا أمني سري اجمللس م . د / مروى عبد القادر صقر 9

 عضوًا م . د / حممد عبد اجمليد نبوى أبو دنيا 10

 الوظيفة االسم م
1   

2   

3   



 
 
 
 
 
 
 

 

2 | P a g e  
 

 التربية الرياضيةكلية/ 

 / رئيس مجلس قسم العاب القوى مكتب 

 

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

 ادقة و متت إضافة جلان التخلفات ) ممتحنني و مصححني(صاملالقرار: 
 ثانيًا: موضوعات اإلحاطة

 إجراءات تسجيل األحباث و النشر و مكافأة النشر العلمى 2/1

 أحيط اجمللس علماالقرار: 
 كتاب األمانة العامة جلائزة خليفة الرتبوية لدولة اإلمارات العربية املتحدة . 2/2

 أحيط اجمللس علما القرار:
وابط و موافقة جملس الكلية على اقرتاح السيد أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا، بشأن مراعاة الض 2/3

 شراف و تشكيل جلنة احلكم و املناقشة على الرسائل العلمية .املعايري اخلاصة بلجنة اإل

 أحيط اجمللس علما القرار:
 النشر األكادميى مع مراعاة التعديل فى آليات التنفيذ كما ورد من االقسام العلمية تفعيل السمنار العام و 2/4

 أحيط اجمللس علما القرار:
  -شئون التعليم والطالب : ثالثا :

ختلفات أوىل   –ثانية بنني   –ثالثة بنات   –إعتماد نتائج االختبارات العملية للفرق الدراسية ) أوىل بنات  3/1

 م. 2017/  2016ختلفات ثانية بنني( للفصل الدراسى األول للعام اجلامعى   –بنات 

 . بالفرقة الدراسية لتسليمها للكنرتوالت املعنية مت اعتماد النتائج القرار:
( للفصل الدراسى األول ثانية بنني  –ثالثة بنات   –إعتماد درجات أعمال السنة للفرق الدراسية )أوىل بنات  3/2

 م. 2017/  2016للعام اجلامعى  

 بالفرقة الدراسية . لتسليمها للكنرتوالت املعنيةمت اعتماد درجات اعمال السنة  القرار:
م  2017/  2016للفصل الدراسى األول للعام اجلامعى  السادة أساتذة / املقررات الدراسية التنبيه على  3/3

 . مادتهمبللفرقة الدراسية اخلاصة  النظرية اتبالتواجد أثناء عقد االمتحان

 مت التنبيه و االحاطة القرار:
للفصل الدراسى األول للعام بالقسم للمقررات الدراسية  جلنة املصححنيالسادة األساتذة  التنبيه على 3/4

م بااللتزام بالتصحيح داخل مقر الكلية واالنتهاء من التصحيح فى غضون  2017/  2016اجلامعى  

 أسبوعني من تاريخ عقد االمتحان .

 مت التنبيه و االحاطة القرار:
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 / رئيس مجلس قسم العاب القوى مكتب 

 

 -العالقات الثقاتفية :رابعا: 
على موافقة اجمللس جبلسته السابقة على الطلب املقدم من السيد الدكتور / أمحد عبد الوهاب بناءًا  4/1

 The absolute norm degree for push-ups for track andعقد ندوة عن البحث ب  خفاجى

field  athletes''    3إىل  1ى الفرتة من مبؤمتر " الرياضة جزء من منط احلياة " فمن سيادته املقدم 

   .2016نوفمرب 

ضرورة زيادة عدد مرات السفر م وجاءت أهم التوصيات  2017/  1/  3يوم الثالثاء املوافق  مت عقد الندوة القرار:

 خرين . كما أوصى بالتاىل : للتواصل العلمى مع اآلللمؤمترات الدولية ملا وجده من فوائد 

  . ضرورة االهتمام باملشاركة فى املؤمترات الدولية 1/  1/  4

 . مؤمتر دوىل سنويًاضرورة أن يكون للكلية  2/  1/  4

 باملؤمترات . ضرورة زيادة الدعم العضاء هيئة التدريس للمشاركة 3/  1/  4

  . تطبيقيةالغرياالجتاه حنو احلديث و االبتكار فى االحباث و البعد عن التقليد و املوضوعات  4/  1/  4

 . ضوعات املشاركة على قدر املشاركة الدوليةون تكون املأ 5/  1/  4

الدوىل األول )رؤية مستقبلية لتحدى االعاقة( فى  اخلطاب الوارد من جامعة املنيا خبصوص تنظيم املؤمتر 4/2

 م . 2017مارس  27:  26الفرتة من 

 أحيط اجمللس علما  القرار:
اخلطاب الوارد من جامعة جنوب الوادى خبصوص تنظيم املؤمتر الدوىل للموارد الطبيعية و الطاقة  4/3

 م. 2017إبريل  20إىل  17املتجددة فى الفرتة من 

 أحيط اجمللس علما القرار:
ة قوة القبضحبث بعنوان " الطلب املقدم من السيد الدكتور / أمحد عبد الوهاب خفاجى لتسجيل خطة  4/4

 ".ألعاب القوى ل ثنى الركبتني لدى العبىمل ثقحلكأساس فى تقدير الثقل األنسب 

 املوافقة على التسجيلالقرار:
  حممد مكحلى /السيد أ . د خبصوص دعوة الدكتور / أمحد عبد الوهاب خفاجى من السيد  الطلب املقدم 4/5

للتواصل و التبادل  ،االستاذ بكلية العلوم االنسانية و االجتماعية جامعة سيدى بلعباس بدولة اجلزائر

 .جلامعة أى تكاليفو اأن تكون الزيارة على نفقته الشخصية و ال تتحمل الكلية أعلى ، العلمى مع القسم 

 املوافقة القرار:
فلسفة تقويم املناهج فى االقسام العملية "ندوة عن بعقد ملقدم من أ.د/ مصطفى مصطفى عطوة الطلب ا 4/6

 ".بكليات الرتبية الرياضية لرفع جودة املنتج )الطالب( فى التعليم العاىل 

 2017الثالثاء االول من شهر فرباير املوافقة على أن يكون موعد الندوة  القرار:
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 -الدراسات العليا : خامسًا:
تسجيل مشروع إطار حبث املاجستري للباحث / حممد مربوك عبد الفتاح مسلم وعنوانه " التحليل الزمنى  5/1

 و تأثريه على مستوى اآلداء املهارى ملسابقة الوثب الثالثى كأساس لتوزيع الوحدة التعليمية الصغرى

 . لطلبة التعليم الثانوى "

باختيار املشرف بناءا على رغبة الباحث بعد إجراء مسينار القسم وإجراء التعديالت واقرتاح جلنة اإلشراف 

 السادة االساتذة :تتكون هيئة االشراف من للسادة املشرفني وفى ضوء التخصص العلمى الرئيسى 

 االستاذ بقسم ألعاب القوى                    أ.د/ مصطفى مصطفى على عطوه

 مدرس بقسم ألعاب القوى             م.د/ أمحد عبد الوهاب حممد خفاجى 

 .بالكلية العرض على السمنار العام ووافقة امل :القرار

 التقارير السنوية اخلاصة بالباحثني األتى امساؤهم : 5/2

 أالء أمحد زكى عبد اهلل دبركى  .1

 أمحد عبد الرسول أمحد عيسى  .2

 وائل رشاد حامد عبد الفتاح .3

 من السادة املشرفني وإرساهلا للدراسات العليا الستكمال االجراءات . مت تسليم التقارير القرار:
املقدم  درجة املاجستري عن  البحث هملنححممد عبد املوجود مصطفى النجار  الطلب املقدم من الباحث /  5/3

بعنوان " التحليل الزمنى ملسابقة الوثب الطويل كأساس لتوزيع الوحدة التعليمية الصغرى لطلبة منه 

واالنتهاء من كتابة التقارير من جلنة  .2016/ 12/ 6البحث بتاريخ  ةاقشمتت منالتعليم االساسى . و قد 

 املناقشة واحلكم واالنتهاء من كافة االجراءات االدارية بذلك .

  املوافقةالقرار:
 سادسا : شئون أعضاء هيئة التدريس:

" الرياضة املدرسية "  بلجنة االساتذة واالساتذة املساعدينبناءا على ما جاء بتقرير اللجنة العلمية لرتقى  6/1

بشأن د/إميان إبراهيم مربوك السيسى االستاذ املساعد بالقسم . وبناء على الطلب املقدم من سيادتها 

 تعينها أستاذ العاب القوى بالقسم والكلية . ل

 لنظر فى تعيني سيادتها .وبعد خلو اجمللس من السادة االساتذة املساعدين والسادة املدرسني ل

 . لتهانى لسيادتهاوتقديم ا املوافقةالقرار:
تعيني بشأن احتياجات القسم على رئيس جملس القسم بالل حممد أ . د / حممد عنرب الطلب املقدم من  6/2

 لتطبيق الالئحة اجلديدة .. وذلك استعدادًا  2017/2018ين للعام الدراسى معيد( 2) معيدات و(  3 ) عدد

 . للجنة االحتياجات باجلامعة مر جمللس الكلية لرفعهااأل رفعو املوافقةالقرار:
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املنصرمة بناءا على  شهر% بأثر رجعى عن األ200 القسم لصرفالطلب املقدم من أعضاء هيئة التدريس ب 6/3

 . 2014( لعام 600من القرار رقم ) (4املادة )

  ختاذ الالزمإلة و رفع االمر جمللس الكلية املوافقالقرار:
 :ستجد من أعمال ا ماسابعًا : 

 –إبرام اتفاقية تعاون بني كلية الرتبية الرياضية و االحتاد املصرى أللعاب القوى فى جماالت ) التحكيم  7/1

 .  اخلرجيني فى تلك اجملاالتواملؤمترات و الندوات( و ذلك حلرص القسم على صقل الطالب  –التدريب 
 . املوافقة مع عرض املوضوع على جملس الكلية الختاذ الالزم القرار:

 الثانية ظهرامتام الساعة  ىاختتمت اجللسة تف 

 م 2017/  1/  3حتريرًا فى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQ0000000F101206 رقم:نموذج   

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار )    

 رئيس جملس 
 قسم العاب القوى

 

 
 أ . د / حممد عنرب حممد بالل

 أمني سر
 قسم العاب القوى

 
 

 د / مروى عبد القادر صقر


