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 أصول التربية الرياضية جتماع مجلس / قسم محضر ا
 2017/2018 الجامعيالعام   رقم الجلسة

 6/3/2018 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
 نهاية االجتماع الساعة العاشرة

الساعة الثانية 
 عشر

 القسم إلجتماعمكان ا
 

 الحضـــــــــــــــــــــور:
برئاسة  مارسعن شهر عقدت الجلسة  العاشرةفي تمام الساعة  م 6/3/2018الموافق  الثالثاء نه في يومإ

 رئيس القسم  وبحضور كل من: وائل السيد قنديلاألستاذ الدكتور/ 

 
 واعتذر عن الحضور 

 الوظيفة االسم م

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/محمد إبراهيم الباقيري  1
 استاذ بالقسم أ.د/ محمد عبدالعظيم شميس 2
 أ.د/ لبيب عبدالعزيز لبيب 3

 زيز

 وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع
 مدرس بالقسم د / محمد حسين بكر 4
 أستاذ مساعد بالقسم د/ فتحي توفيق فتحي 5
 مدرس بالقسم د/ رقية محمد المهدي 6
 مدرس بالقسم د/ حنان إبراهيم أبو موسي 7
 مدرس بالقسم د/ أحمد ربيع سعد 8
 مدرس بالقسم د/ مروة محمد الباقيري  9

 الوظيفة االسم م
 مهمة قومية استاذ مساعد بالقسم أ.م.د/  نرمين رفيق  1



قسم الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء مجلس  وائل السيد قنديلالدكتور/ األستاذ  افتتح السيدفتتاح :إلا
 األعمالالموضوعات الواردة بجدول سيادته لعرض ومناقشة  ثم انتقلأصول التربية الرياضية 

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

 المصادقة علي ماجاء بقرار الجلسة السابقة                 القرار: 
 : الدراسات العليا : ثانياً 

م واألعوام 2018م / 2017توزيع التقارير السنوية للسادة المشرفين للطالب المسجلين ماجستير ودكتوراه للعام الجامعي  2/1
 السابقة الواردة من الدراسات العليا .

 القرار أحيط المجلس علما
 توزيع المقررات الدارسية وأعضاء هيئة التدريس علي مقررات الدراسات العليا 2/2

 التوزيع طبقًا للجدول المرفقالقرار 
بشأن تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحثة / انتصار عبدالغني الطلب المقدم من االستاذ الدكتور / محمد عبدالعظيم شميس  2/3

 ) واقع التخطيط االستراتيجي في اإلدارات التعليمية بمحافظة المنوفية  ( . -عبدالرحمن في موضوع البحث بعنوان :
 السادة األتية أسمائهم : الموافقة حيث أن الباحث قد أنتهي من إجراءات البحث  مع تشكيل لجنة الحكم والمناقشة من القرار :

 مشرفا أ.د / محمد عبدالعظيم شميس   أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية والترويح"بالكلية   1
 مناقشاً  أ.د/ عز الدين حسين سليمان جاد "أستاذ اإلدارة الرياضية و عميد كلية التربية الرياضية جامعة العريش" 2
  مناقشاً  توفيق حفينة   "أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية والترويح"أ.م.د/ فتحي  4
 : موضوعات عامة  ثالثاً 

الطلب المقدم من السيد األستاذ الدكتور / رئيس القسم بإضافة الدكتورة / سماح محمد حالوة األستاذ المساعد بالقسم عضوًا  3/1
 . م7/2/2018بمجلس القسم اعتبارًا من تاريخ 

 .الموافقة القرار :
 :موضوعات االحاطة :رابعًا 

 عرض المكاتبات الوردة للقسم . 4/1
 :أحيط المجلس علمًا.                                                                 القرار

 -: ما يستجد من اعمال :خامساً 
 الساعة .......................................وما لم يستجد من أعمال اختتمت الجلسة في تمام 

 رئيس مجلس القسم        أمين المجلس

 أد./          أد./

SQ0000000F101206:نموذج رقم 
 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 


