
 
 
 
 
 
 

 

التربية الرياضيةكلية/   

رئيس مجلس قسم / مكتب   

 نظريات و تطبيقات ألعاب القوى 
 

 محضر اجتماع مجلس قسم نظريات و تطبيقات ألعا ب القوى 
2020/ 2019 العام الجامعي 304 رقم الجلسة  

2020/ 3/  1 التاريخ   صباحا  12.30الساعة  بدء االجتماع  ظهرا   301.الساعة  نهاية االجتماع   
إلجتماعمكان ا مقر اجتماع اعضاء القسم –كلية التربية الرياضية   

( 304عقدت الجلسة رقم )  12.30فى تمام الساعة م   2020/ 3/ 1الموافق  االحدإنه فى يوم 
 :بالعرض على مجلس القسم رئيس القسم    –برئاسة األستاذ الدكتور/ عزة محمد عبد الحميد العمرى 

 
 وتغيب كل من : 

 أوال : المصـــادقات  
1 /1  بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  

 .السابقة  ةما جاء بالجلس التصديق على القرار: 
 اإلحاطةثانيا : موضوعات 

 ثالثا: شئون التعليم و الطالب:
  بشأن تكليف القسم باالشراف على سير الدراسة يوم االثنين من كل اسبوع 

 .الثانى ل الفصل الدراسى خالتم تكيف عضو هيئة تدريس باالشراف  القرار : 

 الصفة  االسم م
 عضوا   أ.د / بكر محمد سالم  1
 عضوا   أ.د /  محمد عنير محمد بالل   2
 عضوا   أ.د / إيمان إبراهيم مبروك السيسى 3
 عضوا  وأمينا  للسر   أ.د /  عاطف سيد أحمد عبد الفتاح  4
 عضوا   أ.م.د / نبال أحمد بدر  5
 عضوا   أ.م.د / سالى عبد التواب البهواشى   6
 عضوا   م.د / أحمد حمدى عبد الخالق شرشر  7

 الصفة  االسم م
 عضوا   أ.د / مصطفى مصطفى على عطوة 1
 عضوا   أ.م.د / أحمد عبد الوهاب خفاجى 2
 عضوا   م.د / محمد عبد المجيد نبوى أبو دنيا  3



 
 
 
 
 
 
 

 

 

التربية الرياضيةكلية/   

رئيس مجلس قسم  / مكتب   

 نظريات و تطبيقات ألعاب القوى 
 

 رئيس مجلس  
 قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى 

 
 أ . د / عزة محمد عبدالحميد العمرى 

 م .2020/  3/  31،  30،  29أيام بشأن االعداد لزيارة الهيئة القومية ضمان الجودة واالعتماد 
 –منسق الدراسات العليا  –منسق شئون التعليم  –القرار : تم التبيه على السادة المنسقين بالقسم ) منسق الجودة 

 منسق تكنولوجيا المعلومات ( بسرعة االنتهاء من اعداد الملفات المطلوبة والتواصل مع اعضاء القسم . 
   -رابعا :الدراسات العليا : 

للباحث / على عبد المنعم أحمد حمامة . والمقيد بمرحلة الدكتوراه فى التربية  الدكتوراهتسجيل رسالة  بشأن 2/1
تأثير م بعنوان "  2020/  1/  26م حيث تم عمل سمينار عام يوم االحد الموافق  2018الرياضية بدورة الخريف 

على ان تتكون لجنة "  متر موانع 2000نية الخاصة والمستوى الرقمى لناشئ \التدريب المتباين على القدرات البد 
  -االشراف من : 

 .أ.د/ محمد عنبر 
 أ.د/ احمد الشافعى .

 م.د / احمد شرشر,
 . ومتابعة إدارة الدراسات العيا الستكمال االوراق المطلوبة ل يتشك: الموافقة على الالقرار

 خامسا : شئون أعضاء هيئة التدريس :
 سادسا: العالقات الثقافية :

بشأن تجهيز قاعدة البيانات النشر العلمى للسادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم وتكليف كل عضو هيئة تدريس باعداد بيان 
 م . 2020م إلى  2016يتضمن عدد االبحاث المنشورة خالل الفترة من 

تسليمة إلى منسق الدراسات هيئة المعاونة باعداد البيان الخاص بكل عضو هيئة تدريس و ل تم تكيف اعضاء هيئة التدريس وا
 . خالل يومين على االكثر  العليا 

 :سابعا  : خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
 ما يستجد من أعمال

 
مجلس   أمين سر   

 قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى 
 

عاطف سيد أحمد أ.د/   


