
 
 
 
 
 
 
 

 التربية الرياضية كلية

 نظريات و تطبيقات ألعاب القوى  مكتب / رئيس مجلس قسم

   
 2017/2018 العام الجامعي 288 رقم الجلسة
 ظهرا   12.30الساعة  نهاية االجتماع صباحا 12,00الساعة  بدء االجتماع 12/10/2018 التاريخ 

 مقر اجتماع اعضاء القسم – كلية التربية الرياضية إلجتماعمكان ا
 الحضـــــــــــــــــــــور:

( 288عقدت الجلسة رقم ) 12.00تمام الساعة  فى م  12/11/2018الموافق  االثنين يوم نه فىإ
 رئيس القسم  وبحضور كل من:  –عبد الحميد العمرى  محمدعزة برئاسة األستاذ الدكتور/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 إلفتتاح :ا

يم" والترحيب الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحعزة محمد عبد الحميد العمرى  . الدكتور/ األستاذ  افتتح السيد
لعرض ومناقشة الموضوعات  اسيادتهت انتق. ثم ألعاب القوى نظريات و تطبيقات بالسادة أعضاء مجلس قسم 

 الواردة بجدول األعمال.

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

 السابقة .  ةما جاء بالجلس التصديق على القرار:
 
 

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

 عضوا   م . د / محمد عبد المجيد نبوى أبو دنيا 10
 عضوا   م . د / أحمد حمدى عبد الخالق شرشر 11
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 ثانيا : موضوعات اإلحاطة

بدنية والجسمية لالطلب المقدم من م.د/ أحمد حمدى عبد الخالق شرشر . بشأن أعتماد دليل بطاريات االنتقاء ا 2/1
بالمدارس الرياضية ، بناء على ما جاء بهذه التوصية فى رسالة الدكتوراه خاص لدرجات المعيارية لكل بطارية الوا

، حيث قام سيادته بمخاطبة مكتب تنمية مادة  2018الخاصة بسيادته وكذلك توصية مؤتمر القسم السنوى للعام 
وتوصية بالعمل م ، وتم اقرار الدليل  2018سطس غالتربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم فى شهر أ

  . بالمدارس الرياضية به كأحد معايير االنتقاء لاللتحاق 

 .  رفع االمر إلى السيد االستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةالموافقة و القرار : 

 ثالثا: شئون التعليم و الطالب:

   -رابعا :الدراسات العليا :

 أعضاء هيئة التدريس :خامسا : شئون 

قسم من تعين المعيدين خالل لعزة العمرى . بشأن خطة احتياجات ا /الدكتور  الطلب المقدم من االستاذ 1/  5
 ( معيدة العاب قوى . 1، حيث تطلب تعيين عدد )  2019 – 2018العام الجامعى 

 .ورفع االمر لمجلس الكلية التخاذ االزم  القرار : الموافقة

. بشأن نقل سيادتها إلى كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط  صقر عبد القادر مروى .د / مالطلب المقدم من  5/2
 . بجامعة أسيوطعضو هيئة تدريس بكلية الزراعة للم شمل االسرة نظرًا لعمل زوج سيادتها  تحقيقا

 ورفع االمر لمجلس الكلية . الموافقة .القرار : 

 سادسا: العالقات الثقافية :

 : شئون البيئة وخدمة المجتمع: سابعا  
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 البيوميكانيكى التقييم"  بعنوان األولى ندوتين إلقامة.  خفاجى الوهاب عبد أحمد /د.م.أ من المقدم الطلب بشأن 1/  7
 فى عملية تطبيقات:  التناسبى المعيار"  بعنوان والثانية ، م 2018 ديسمبر شهر خالل"  والتطبيق النظرية بين

  م .  2019 مارس شهر خالل"  وى الق ألعاب

الموافقة على أن يتم تعديل أسم الندوة األولى إلى التقييم البيوميكانيكى بين النظرية والتطبيق فى ألعاب القوى  : القرار
 خالل شهر ديسمبر والندوة الثانية بنفس األسم والميعاد . 

 الذاتية السيرة كتابة"  بعنوان األولى ندوتين قامةإل.  صقر القادر عبد مروى   /د.م من المقدم الطلب شأنب 2/  7
 وبعثات منح:  بالخارج الدارسة فرص"  بعنوان والثانية ، " بالطلب جاء كما "  م 2018 يرافبر  شهر خالل" للمبتدئين

  م . 2019 مارس شهر خالل" 

 للعرض على وحدة الخريجين ووكالة الكلية للدراسات العليا ألدراجها فى خطة الندوات .القرار : 

 يستجد من أعمالما 

 ظهرا    30.12 الساعة اختتمت الجلسة في تمام
 م 2018/  9/  4تحريرا فى : 

 
 
 
 
 
 
 

 رئيس مجلس 
 قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى 

 
 أ . د / عزة محمد عبدالحميد العمرى 

 أمين سر 
 قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى 

 
 أ.د/ عاطف سيد أحمد


