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  كلية التربية الرياضية              
 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لألعتماد                                                                        قسم المنازالت والرياضات المائية       
 

 محضر 
 م6102 مايوازالت والرياضات المائية عن شهر مجلس قسم المن

في المقر  ظهرا  عشر  الحاديةم تم انعقاد مجلس القسم في تمام الساعة 3/5/1026 الموافق الثالثاءه في يوم أن

 وبحضور السادة:باالنابة رئيس مجلس القسم  مصطفي سامي عميرةأ.د/ الدائم بالدور الثالث بالكلية برئاسة 

 

 لقسم باالنابةرئيس مجلس ا                          مصطفي سامي عميرة د/0أ

 عضوا                            عبد الحليم محمد معاذ د/0أ

  المجلسسر أمين و عضوا   أحمد سعيد أمين خضرد/ 0أ

 عضوا   أ.م.د/ أحمد إبراهيم عزب

 عضوا   أ.م.د/ محمد عباس صفوت

 عضوا   أ.م.د/ محمد نبوي االشرم

 عضوا   أ.م.د/ ياسر عبد الجواد الوراقي

 عضوا   و محمد جعفرد/ عمر

 عذر كل من:بوتغيب عن الحضور 
 رئيس مجلس القسم مني مصطفي محمد عليد/ 0أ

 عضوا               نعيم محمد فوزيد/ 0أ

 عضوا   د/ أحمد عبد الحميد عمارة0أ

 عضوا               أ.م.د/ أحمد محمود عبد الحكيم

 اخالء طرف د/ بالل مرسي محمد وتوت

 عضوا   عيد د/ أحمد كمال

 اخالء طرف د/ مروه علي عبد النبي

 عضوا   د/ عمرو حنفي وهدان

  

 

 الجلسة " بالبسملة " والترحيب بالسادة الزمالء. باالنابة الدكتور رئيس مجلس القسم  االستاذ وافتتح السيد

 أوالً: المصادقة على المحضر السابق. 

 القرار: المصادقة.

 ثانياً: جدول األعمال: 

 العالقات الثقافية:ـ 1

 الهيئة المعاونة بالقسم لإلطالع عليها.وأ ـ تم عرض الخطابات الواردة على السادة أعضاء هيئة التدريس 

 القرار: الموافقة وأحيط المجلس علماً.

 سات العليا:اـ الدر  1
ئية بكلية التربية بقسم المنازالت والرياضات الما باحث أحمد حسام فتحي غرابالباحث/ ـ الطلب المقدم من  أ

جامعة مدينة السادات وذلك بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسم لموضوع رسالة الماجستير بالسادات الرياضية 

تطوير بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية وتأثيرها علي سرعة الخروج من مجال المنافس بعد بعنوان " 

 ". الهجوم لدي العبي الكوميتيه

الساعة الحادية عشرة ظهراً  م11/1/1016الموافق  االحدالقسم يوم مع تحديد ميعاد لسمنار القرار: الموافقة 

بمقر القسم بالكلية مع دعوة السادة األساتذة بجميع األقسام بالكلية لحضور السمنار وعلي أن يرفع الموضوع 

 لشئون الدراسات العليا بالكلية إلتخاذ اإلجراءات الالزمة.

 ة التدريس:. شئون أعضاء هيئ3
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بقسم المنازالت والرياضات المائية كلية المصارعة  استاذ أحمد عبد الحميد عمارةالدكتور/ ـ الطلب المقدم من  أ
المهمة القومية لبعثة اشتراكة بجامعة مدينة السادات وذلك بخصوص الموافقة علي بالسادات التربية الرياضية 

م 22/4/2102الخارجي خالل الفترة من ة في المعسكر التدريبي المنتخب المصري للتايكوندو للكبار والمشارك
 قرار.الومرفق طية صورة من م بمدينة سول كوريا الجنوبية 9/5/2102إلي 

 .بالكلية إلتخاذ اإلجراءات الالزمة أعضاء هيئة التدريسوعلي أن يرفع الموضوع لشئون  القرار: الموافقة
 ثالثًا: ما يستجد من أعمال:

 يستجد من أعمال: ثالثاً: ما

أ ـ تم عمل الجلسات العملية ومواد التصحيح والتخلفات لقسم المنازالت والرياضات المائية الخاصة بالسادة 

تسليم وسيتم م 1026م / 1025للعام الجامعي  الثانيأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للفصل الدراسي 

 .عند االنتهاء منها نسخة منها لسكرتارية العميد
 

 ظهراً  الثانيةأقفل المحضر وذلك في تمام الساعة 

 باالنابة القسممجلس رئيس  المجلسسر أمين 
 مصطفي سامي عميرةأ.د/  د/ أحمد سعيد أمين خضر0أ

    (                ) )                    ( 
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  الرياضية كلية التربية              
 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لألعتماد                                                                  قسم المنازالت والرياضات المائية          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مذكرة

 د/ عميد الكلية0للعرض على السيد أ
 الثالثـاءالمنعقـدة يـوم  ة على صرف بدل جلسة مجلس قسم المنازالت والرياضات المائيةبشأن الموافق

 .م3/5/1026الموافق 
عشر  الحاديةم الساعة 3/5/2102 الموافق الثالثاءاجتمع مجلس قسم المنازالت والرياضات المائية يوم 

 ظهرا . الثانيةوذلك للنظر فى جدول األعمال وقد أنتهى االجتماع الساعة  ظهرا  
 وتمت مناقشة الموضوعات المدرجة بالمحضر. -0
 مرفق محضر القسم. -2
فاألمر معروض على سيادتكم للتكرم بالموافقة على صرف بدل حضور جلسة مجلس قسم ...  لذا

 .م3/5/2102الموافق  الثالثاءالمنازالت والرياضات المائية المنعقدة يوم 
 منازالت والرياضات المائيةكشف توقيعات السادة أعضاء مجلس قسم ال

 م3/5/1026الموافق  الثالثاءالمنعقد يوم 
 التوقيع األسم

 )                (                          مصطفي سامي عميرة د/0أ

 )                (                          عبد الحليم محمد معاذ د/0أ

 (   )              أحمد سعيد أمين خضرد/ 0أ

 )                ( أ.م.د/ أحمد إبراهيم عزب

 )                ( أ.م.د/ محمد عباس صفوت

 )                ( أ.م.د/ محمد نبوي االشرم

 )                ( أ.م.د/ ياسر عبد الجواد الوراقي

 )                ( د/ عمرو محمد جعفر

 باالنابة المنازالت والرياضات المائية قسممجلس رئيس                                                                   
                                                                    )                       ( 

 في سامي عميرةمصطأ.د/                                                                     


