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 م 6102 ماٌو محضر مجلس القسم عن شهر

حا ٌق  مجلقس القسقم فقً تمقام السقاع   ال عققا نتقم ا م 3/5/1026الموافق الثالثاء أنه فً ٌوم 

رئقٌس مجلقس القسقم وبحضقور نق  مقن محمق  للعقأ أبقو المعقالً صباحاً برئاسق  أد /  شرةع

 السا ة:

 االنـتـظـام الـصـفـ  االســــم

 غٌاب عضواً  ال ٌن حما هأد / متفرغ / محم  جما   (2

 حضور عضواً  أد  / محمو  حسن محمو  الحوفى (1

 حضور عضواً  أد  / لار  محم  نصٌري   (3

 اعتذار عضواً  عب  الرؤوفأدمد  / لار  محم   (4

 حضور عضواً  أدمد  / لار  محم  خلٌ  الجما  (5

 غٌاب عضواً  أدمد  / جوزٌف ناجً أ ٌب بقلر (6

 حضور عضواً  أدمد  / محم  عب المنعم محمو  (7

 حضور عضواً  أنرم نام  ابراهٌم /  (8

 اعتذار عضوأ شرٌف محم عب المنعم /  (9

 حضور عضوأ  د محم  صالح أبو سرٌع (20

 حضور عضوأ  د فالم  محم  عب الفتاح (22

 غٌاب عضوأ  د شٌماء الخفٌف (21

 حضور امٌن سر المجلس يخال  عب  الفتاح البلاو  د (23

والترحٌقب بالسقا ة القزمالء أعضقاء مجلقس  –"" بالبسقمل  ب ء السٌ  رئٌس المجلس الجلسق  

 -القسم ثم شرع سٌا ته فى :

 د  المصا ق  على المحضر الساب  -أوالً :

 المصادقة. -القرار :

 ج و  األعما   -ثانٌاً :

 -:بالفسمموضوعاأ خاص  

 - الموضوع األو  :

ملا  للجاان التيصايل لل صال بشأن تشكيل لجاان ال  سعا ة رئٌس القسملطلب المقدم من ابشأن 

 . 5102/5102لل ام الجام    اس  الثان الدر

  القرار :

 دموافق  ومرف  لٌه تشنٌ  اللجاندال
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 - الموضوع الثانً :

 بخصلص تجديد اإلعارة الخاصة بسيادتة االستاذ ال نتور / نرٌم مرا بشأن الطلب المقدم من 

 القرار : 

  القانلنيةعلى أن تراعى الضلابط  الملافقة

 -:بال راساأ العلٌاموضوعاأ خاص  

 اجستٌرمرسال  تسجٌ   - الموضوع األو  :

لتسجيل رسالة ماجستير ف  التربية  اٌمان محم  ابو الفتوح ٌونس  او /  الباحثالطلب المقدم من 
  -الرياضية بالقسم ب د أن تم قد سمنيار القسم له.  للبيث تيت عنلان :

بً بإستخ ام االحبا  الملالٌ  والنراأ اللبٌ  علً تنمٌ  الق رة العضلٌ  وبعض تأثٌر برنامج ت رٌ" 
 " المهاراأ االساسٌ  فً النرة اللائرة

لتم إجراء الت ديالت المقترية من قبل السادة األساتذة بالسمينار فى القسم للجنة اإلشراف المقترية 
 -تخصص( لهم:من مجلس القسم لالمشكلة من السادة األستاذة )طبقاً لل

  / محم  جما  ال ٌن حما ه0أ  -2
جامع  م ٌن   -أستاذ بقسم األلعاب بنلٌ  التربٌ  الرٌاضٌ  
 السا اأ          

  عاء الشلقانً /  -1
جامع   -م رس بقسم االلعاب التربٌ  بنلٌ  التربٌ  الرٌاضٌ  

 م ٌن  السا اأ         

 ال راساأ العلٌا إلتخاذ اإلجراءاأ الالزم  نحو التسجب دالموافق  على أن ٌرفع لمجلس  -القرار:

 اجستٌرتسجٌ  رسال  م - : لثانًالموضوع ا

لتسجيل رسالة ماجستير ف  التربية نانً أحم  رفعأ ابراهٌم مسعو  /  الباحثالطلب المقدم من 
  -الرياضية بالقسم ب د أن تم قد سمنيار القسم له.  للبيث تيت عنلان :

تخ ام السبورة التفاعلٌ  علً مستوي التحصٌ  المعرفً لمنهاج نرة الٌ  للالباأ الم رس  تأثٌر إس" 
 " االع ا ٌ  الثانوٌ  الرٌاضٌ 

لتم إجراء الت ديالت المقترية من قبل السادة األساتذة بالسمينار فى القسم للجنة اإلشراف المقترية 
 -لتخصص( لهم:من مجلس القسم لالمشكلة من السادة األستاذة )طبقاً ل

 أنرم نام  ابراهٌم / دمدأ  -2
جامع   -بقسم األلعاب بنلٌ  التربٌ  الرٌاضٌ  مساع  أستاذ 

 م ٌن  السا اأ          

 شرٌف محم عب المنعم /  -1
جامع   -م رس بقسم االلعاب التربٌ  بنلٌ  التربٌ  الرٌاضٌ  

 م ٌن  السا اأ         

 فع لمجلس ال راساأ العلٌا إلتخاذ اإلجراءاأ الالزم  نحو التسجب دالموافق  على أن ٌر -القرار:

 

 موضوعاأ خاص  بالعالقاأ الثقافٌ  :
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  : الموضوع االو 

الل اب كلية التربية الرياضية بقسم ااالستاذ المساعد  لار  الجما  / أدمد الطلب المقدم منبشأن 
 من الخطة البيثية للقسم.الملافقة عل  البيث انه ضبخصلص جام ة مدينة السادات 

 ال لمية  انالمتقدم بها للجل لار  الجما  / األبياث ال لمية  بٌان

 المجل  العلمٌ  التً تم النشر فٌها إسـم البحث م
تارٌخ 
 النشـر

 منان النشر

2 
"Emotional arousal and self-efficacy 

and their relation to match's results some 

of the players Racket Sports Games"  

Assiut journal of sport seience 

and art 
2014 

Faculty of physical 

education assiut 

university 

 دعل  ان البيث ضمن الخطة البيثية للقسم الملافقةالقرار: 

  : الموضوع الثانً

 الخطابات اللرادة من ال القات الثقافية . بشأن

 لماًدأحٌل المجلس ع القرار:

 

 القسم مجلس رئٌس  القسمأمٌن مجلس 

 

 

 

 محم  للعأ أبو المعالًأد /   خال  البلاوي / 

 
 


