
 
 
 
 
 
 
 

 التربية الرياضيةكلية/ 

 رئيس مجلس قسم /مكتب 

 نظريات و تطبيقات ألعاب القوى 

 

  
 2017/2018 العام الجامعي 287 رقم الجلسة
 ظهرا   11.00الساعة  نهاية االجتماع صباحا 10,30الساعة  بدء االجتماع 2018 /2/10 التاريخ 

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

( 287عقدت الجلسة رقم ) 10.30تمام الساعة  فى م  2/10/2018الموافق  الثالثاء يوم نه فىإ
 رئيس القسم  وبحضور كل من:  –عبد الحميد العمرى  محمدعزة برئاسة األستاذ الدكتور/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 إلفتتاح :ا

يم" والترحيب الجلسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحعزة محمد عبد الحميد العمرى  . الدكتور/ األستاذ  افتتح السيد
لعرض ومناقشة الموضوعات  اسيادتهت انتق. ثم ألعاب القوىنظريات 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   أ . د / مصطفى مصطفى على عطوة 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   التواب البهواشىأ . م . د / سالى عبد  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
 عضوا   م . د / أحمد حمدى عبد الخالق شرشر 11
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 ثانيا : موضوعات اإلحاطة

مشروع مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر  نبشأللعالقات الثقافية بشأن الخطاب الوارد من االدارة العامة  2/1
  . العربية وجمهورية ماليزيا فى مجال التعليم العالى 

 القرار : أحيط المجس علما  .

تعزيز التعاون مع جامعة توتنهاح فرعها فى ماليزيا بشأن  للعالقات الثقافيةالوارد من االدارة العامة  الخطاب 2/ 2
 . العملية والعلمية فى مجال تطوير المعرفة االلكترونية فى مصرلالستفادة من خبراتها 

 القرار : أحيط المجس علما  .

 نتائج الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية االرمينية الوارد من االدارة العامة للعالقات الثقافية بشأن  الخطاب 3/ 2

 القرار : أحيط المجس علما  .

الوارد من االدارة العامة للعالقات الثقافية بشأن البرنامج التنفيذى المقترح بين جمهورية مصر العربية  الخطاب 4/ 2
 وجمهورية البحرين . 

 القرار : أحيط المجس علما  .

الوارد من وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأن خطة القسم من الندوات خال العام  الخطاب 5/ 2
النسائية م ، تقترح االستاذ الدكتور رئيس القسم اقامة ندوتين االولى بعنوان " العاب القوى  2019 –م  2018عى الجام

 " خالل شهر نوفمبر ،  والثانية بعنوان " المسجدات فى رياضة العاب القوى " خالل شهر مارس .  

 القرار : الموافقة .

 ثالثا: شئون التعليم و الطالب:

   -:الدراسات العليا :رابعا 
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 خامسا : شئون أعضاء هيئة التدريس :

كمتطوعة فى تدريس مسابقبات العاب القوى حيث  هاسيد . بشأن عملالالطلب المقدم من االستاذة / اسماء  1/  5
م بتقدير عام جيد جدًا ومن األوائل على  2018 – 2017أنها من الحاصلين على بكالوريوس تربية رياضية عام 

 الدفعة .

 القرار : الموافقة على أن ال تتقاضى أى أجر أو الحصول على أفادة بعملها كمتطوعة .

 وقد أعترض كل من أ.د/ مصطفى عطوة . أ.د/ إيمان السيسى . أ.م.د/ أحمد خفاجى . م.د/ مروى صقر.

حضور الندوة النسائية التى ينظمها مرى . و أ.م.د / سالى عبد التواب . بشأن الطلب المقدم من أ.د / عزة الع 5/2
 م . 2018/  10/  11 – 7االتحاد المصرى العاب القوى خالل المفترة من 

 القرار : الموافقة .

 سادسا: العالقات الثقافية :

 ما يستجد من أعمال

لشغل وظيفة مدرس مساعد ألعاب قوى لزيادة عدد المعينين  بشأن الخطاب الوارد من السيد أ.د/ عميد الكلية 7/1
طبقًا لحاجة القسم نظرًا لزيادة  ، وذلك بجريدتى األهرام والجمهورية 2018 /3/  30لمنشور بتاريخ   افى األعالن 

بنات  –بنين بنات ( وكذلك اعداد الفرقة الثانية )  –اعداد الطالب بالفرقة األولي الواردة من مكتب التنسيق ) بنين 
 ممن انطبقت عليهم الشروط ( الئحة جديدة 

 .ويقترح القسم زيادة االعداد الي ثالثة ذكورالقرار : الموافقة 

 ظهرا    00.11 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 
 نظريات وتطبيقات ألعاب القوىقسم 

 
 أ.د/ عاطف سيد أحمد
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