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 أصول التربية الرياضية جتماع مجلس / قسم محضر ا
 2018/2019 العام الجامعي القسم إلجتماعمكان ا  رقم الجلسة
 الساعة الثانية عشر نهاية االجتماع الساعة العاشرة بدء االجتماع 2/4/2019 التاريخ 

 الحضـــــــــــــــــــــور:
برئاسة  إبرايلعن شهر عقدت الجلسة  العاشرةفي تمام الساعة  م 2/4/2019الموافق  الثالثاء نه في يومإ

 من: وبحضور كالا  رئيس القسم وائل السيد قنديل /الدكتوراألستاذ 

 واعتذر عن الحضور 

 الوظيفة االسم م

أستاذ علم النفس ووكيل الكلية لشئون التعليم   إبراهيم الباقيريأ.د/محمد  1
 أستاذ اإلدارة بالقسم عبدالعظيم شميسأ.د/محمد  2 الطالب 

 أ.د/ لبيب عبدالعزيز لبيب 3

 زيز

 بالقسمأستاذ اإلدارة المتفرغ 
  مساعد بالقسم أستاذ أ.م.د/  نرمين رفيق 
 مساعد بالقسم أستاذ   د/ فتحي توفيق فتحيأ.م. 4
 أستاذ مساعد بالقسم أ.م.د/ سماح محمد حالوة 5
 مدرس بالقسم د / محمد حسين بكر 6
 مدرس بالقسم د/ رقية محمد المهدي 7
 مدرس بالقسم د/ حنان إبراهيم أبو موسي 8
 مدرس بالقسم أحمد ربيع سعدد/  9
 مدرس بالقسم د/ مروة محمد الباقيري 10
 مدرس بالقسم د/ أحمد حلمي غراب 11

 الوظيفة االسم م
   



الجلسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب وائل السيد قنديل الدكتور/ األستاذ  افتتح السيدفتتاح :إلا
سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة  ثم انتقلقسم أصول التربية الرياضية بالسادة أعضاء مجلس 

 بجدول األعمال.

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

 جاء بقرار الجلسة السابقة              المصادقة علي ماالقرار: 
 شئون الطالبثانياا: 

 .   م2019م /2018للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  تشكيل لجان واضعي اإلمتحانات 2/1
  -التشكيل كالتالي: القرار: 

 واضع االمتحان الفرقة المادة م
 أ.د/ وائل قنديل األولي بنين  أصول التربية الرياضية 1
 أ.د/ وائل قنديل األولي بنات أصول التربية الرياضية 2
 أ.د/ محمد الباقيري األولي بنين  علم النقس التربوي الرياضي 3
 أ.د/ نرمين رفيق األولي بنات علم النقس التربوي الرياضي 4
 من الجامعة األولي بنين  حقوق إنسان 5
 من الجامعة األولي بنات حقوق إنسان 6
 أ.م. د/ فتحي توفيق الثانية بنين علم اإلدارة الرياضيةأسس  7
 أ.م. د/ فتحي توفيق الثانية بنات أسس علم اإلدارة الرياضية 8
 أ.د/ وائل قنديل الثانية بنين القياس والتقويم في التربية البدنية والحركية 9

 وائل قنديلأ.د/  الثانية بنات القياس والتقويم في التربية البدنية والحركية 10
 د/ محمد حسين بكر الثانية بنين الئحة قديمة  علم نفس 11
 د/ محمد حسين بكر الثانية بنات الئحة قديمة علم نفس 12
 د/ رقية محمد الثانية بنات الئحة قديمة تربية 13
 د/ أحمد حلمي الثانية بنين الئحة قديمة  حاسب الي 14
 د/ أحمد حلمي قديمةالثانية بنات الئحة  حاسب الي 15
 د .  شوقي خليفة الثانية بنين الئحة قديمة  لغة انجليزية 16
 د .  شوقي خليفة الثانية بنات الئحة قديمة لغة انجليزية 17
 أ.د/ وائل قنديل الثالثة بنين إختبارات ومقاييس  18
 أ.د/ وائل قنديل الثالثة بنات إختبارات ومقاييس 19
 أ.م.د/ نرمين رفيق بنين الثالثة علم نفس 20
 د/ أحمد حلمي الثالثة بنات حاسب الي  21
 د/ حسن أبو حسين الثالثة بنين لغة انجليزية 22
دارة  23  د/ لبيب عبدالعزيز الرابعة بنين تنظيم وا 
دارة  24  أ.م.د/سماح حالوة الرابعة بنات تنظيم وا 
 أ.د/محمد الباقيري الرابعة بنات حاسب الي  25
 أ.م. د/ فتحي توفيق الرابعة بنين تربية  26
     



 2019/ 2018للعام الجامعي  الثانيتشكيل لجان المصححين لمواد الفصل الدراسي  2/2
  -القرار : التشكيل كاآلتي :

 الرابع الثالث الثاني االول الفرقة المادة م
  د. أحمد ربيع محمد عبدالعظيمأ.د /  ا.د/وائل قنديل األولي بنين  أصول التربية الرياضية 1
  د. رقية مهدي أ.د / محمد عبدالعظيم ا.د/وائل قنديل األولي بنات أصول التربية الرياضية 2
 د. نرمين رفيق د. محمد حسين بكر د . مروة الباقيري أ.د / محمد الباقيري  األولي بنين  علم النقس التربوي الرياضي 3
  أ.د / محمد الباقيري  د. محمد حسين بكر د. نرمين رفيق األولي بنات علم النقس التربوي الرياضي 4
 تحديد أعضاء التصحيحيح من الجامعة األولي بنين  حقوق إنسان 5
 تحديد أعضاء التصحيحيح من الجامعة األولي بنات حقوق إنسان 6
  أ.د/ لبيب عبدالعزيز عبدالعظيمأ.د / محمد  أ.م.د/فتحي توفيق الثانية بنين أسس علم اإلدارة الرياضية 7
  أ.م.د/ سماح حالوه أ.د/ لبيب عبدالعزيز أ.م.د/فتحي توفيق الثانية بنات أسس علم اإلدارة الرياضية 8
  د.حنان أبو موسي د. أحمد ربيع ا.د/وائل قنديل الثانية بنين القياس والتقويم في التربية البدنية والحركية 9

  د. أحمد ربيع د.حنان أبو موسي ا.د/وائل قنديل الثانية بنات التربية البدنية والحركيةالقياس والتقويم في  10
  د . مروة الباقيري د. نرمين رفيق د. محمد حسين بكر الثانية بنين الئحة قديمة  علم نفس 11
  أ.م.د/ سماح حالوه د. نرمين رفيق د. محمد حسين بكر الثانية بنات الئحة قديمة علم نفس 12
  د.حنان أبو موسي د.أحمدحلمي د. رقية مهدي الثانية بنات الئحة قديمة تربية 13
  د. رقية مهدي أ.د / محمد الباقيري د.أحمدحلمي الثانية بنين الئحة قديمة  حاسب الي 14
  د . مروة الباقيري د. رقية مهدي د.أحمدحلمي الثانية بنات الئحة قديمة حاسب الي 15
   د/حسن أبو حسين د .  شوقي خليفة الثانية بنين الئحة قديمة  انجليزيةلغة  16
   د/حسن أبو حسين د .  شوقي خليفة الثانية بنات الئحة قديمة لغة انجليزية 17
  د.حنان أبو موسي د. أحمد ربيع ا.د/وائل قنديل الثالثة بنين إختبارات ومقاييس  18
  أ.م.د/ سماح حالوه د.حنان أبو موسي ا.د/وائل قنديل الثالثة بنات إختبارات ومقاييس 19
  د . مروة الباقيري د. محمد حسين بكر د. نرمين رفيق الثالثة بنين علم نفس 20
  أ.د/ لبيب عبدالعزيز أ.د / محمد الباقيري د.أحمدحلمي الثالثة بنات حاسب الي  21
   شوقي خليفةد .   د/حسن أبو حسين الثالثة بنين لغة انجليزية 22
دارة  23   أ.م.د/فتحي توفيق أ.م.د/ سماح حالوه أ.د/ لبيب عبدالعزيز الرابعة بنين تنظيم وا 
دارة  24   أ.م.د/فتحي توفيق أ.د/ لبيب عبدالعزيز أ.م.د/ سماح حالوه الرابعة بنات تنظيم وا 
  الباقيريد . مروة  د.أحمدحلمي أ.د / محمد الباقيري الرابعة بنات حاسب الي  25
   أ.د / محمد عبدالعظيم د. رقية مهدي أ.م.د/فتحي توفيق الرابعة بنين تربية  26
 الفصل الدراسي الثاني . 2019/ 2018للعام الجامعي  تشكيل لجان الممتحنين 2/3

 -القرار : الموافقة والتشكيل كاالتي :
       أ.د/ محمد إبراهيم الباقيري . .1
 . لبيب لبيب عبدالعزيزأ.د /   .2
 أ.د / وائل السيد قنديل . .3

تشكيل لجان امتحانات الشفهي والعملي والممتحن الخارجي للمواد الخاصة بالقسم في التيرم  2/4
 -: 2019/ 2018للعام الجامعي  الثاني

 الفرقة األولي بنين . أصول التربية الرياضية .1
 الفرقة األولي بنات . أصول التربية الرياضية .2



 األولي بنين . التربوي الرياضيعلم النقس  .3
 الفرقة األولي بنات . علم النقس التربوي الرياضي .4
 الفرقة الثانية بنين . أسس علم اإلدارة الرياضية .5
 الفرقة الثانية بنات . أسس علم اإلدارة الرياضية .6
 الفرقة الثانية بنين .القياس والتقويم في التربية البدنية والحركية  .7
 بناتالفرقة الثانية القياس والتقويم في التربية البدنية والحركية  .8
 . بناتحاسب آلي الفرقة الرابعة  .9

 . بناتحاسب آلي الفرقة الثالثة  .10
 .نية بنين الئحة قديمةحاسب آلي الفرقة الثا .11
 ..الئحة قديمة بنات الفرقة الثانية حاسب آلي .12

 والعملي والممتحن الخارجي للمواد الخاصة بالقسمتشكيل لجان امتحانات الشفهي  تم -القرار :
بشأن رفع نسبة الغياب عن الطلبة والطالبات المشاركين في الدوري الرياضي والمهرجانات واألنشطة  الرياضية  2/5

 بالكلية واعتبارهم في مهمة رسمية .
 الموافقة . -القرار :

 : الدراسات العليا :ثالثاا 
بشأن تشكيل اللجنة الثالثية والتعيين  نعمة أبو زيد محمدالطلب المقدم من المدرس المساعد بالقسم /  3/1

 م.2019/ 3 /31مدرس بذات القسم بناء علي قرار المنح الصادر من الجامعة بتاريخ 
 -تشكيل اللجنة الثالثية للباحث / أحمد حلمي غراب من السادة األساتذة :القرار : 

 . إبراهيم الباقيريمحمد أ.د/ .1
 أ.د/ لبيب عبدالعزيز لبيب .2
 أ.د/ وائل السيد قنديل . .3
 مع الموافقة علي التعيين بوظيفة مدرس . .4

      . الطلب المقدم من الباحث / أحمد سعيد األشوح بشأن منح درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية 3/2
 لجنة المناقشة والحكم .الموافقة علي المنح بناءة علي قرار  القرار: 

بشأن تشكيل لجنة المناقشة والحكم  فتحي توفيق/، الدكتور  عزالدين الحسينيالطلب المقدم من االستاذ الدكتور /  3/3
إستراتيجية تطوير أداء اإلداري الرياضي )  -في موضوع البحث بعنوان : طالل مصطفي عبداهلل إبراهيمللباحث / 

 ( . الكويت باألندية الرياضية بدولة
 : الموافقة حيث أن الباحث قد أنتهي من إجراءات البحث  مع تشكيل لجنة الحكم والمناقشة من السادة األتية أسمائهم:  رالقرا

 مناقشاا  أ.د/ وائل السيد قنديل                  أستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية الرياضية بالكلية 1
 مشرفا أستاذ اإلدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية جامعة العريش    عز الدين الحسيني جاد       أ.د/  2
 مناقشاا  أ.د/ إيمان أبو فريخة                  أستاذ اإلدارة ورئيس قسم اإلدارة بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ 3
  مشرفا أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية  فتحي توفيق فتحي             أ.م.د/ 4



الطلب المقدم من االستاذ الدكتور / عزالدين الحسيني ، الدكتور /فتحي توفيق بشأن تشكيل لجنة المناقشة والحكم  3/4
التخطيط اإلداري للخصخصة في األندية )  -في موضوع البحث بعنوان :نواف مجهول موازي عبداهلل للباحث / 

 ( . الرياضية بدولة الكويت
 : الموافقة حيث أن الباحث قد أنتهي من إجراءات البحث  مع تشكيل لجنة الحكم والمناقشة من السادة األتية أسمائهم:  رالقرا

 مناقشاا  بكلية التربية الرياضية جامعة طنطاأ.د/ يحي فكري                             أستاذ اإلدارة الرياضية المتفرغ  1
 مناقشاا  أ.د/ محمد عبد العظيم شميس             أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية   2
 مشرفا يشأ.د/ عز الدين الحسيني جاد                أستاذ اإلدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية جامعة العر  3
  مشرفا أ.م.د/ فتحي توفيق فتحي                  أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية 4
الطلب المقدم من االستاذ الدكتور / عزالدين الحسيني ، الدكتور /فتحي توفيق بشأن تشكيل لجنة المناقشة والحكم  3/5

العقبات التي تواجه التخطيط )  -في موضوع البحث بعنوان :عادل عبدالرازق مبارك مرزوق للباحث / 
 ( .االستراتيجي لمنهج التربية البدنية للمرحلة المتوسطة بدولة الكويت 

 : الموافقة حيث أن الباحث قد أنتهي من إجراءات البحث  مع تشكيل لجنة الحكم والمناقشة من السادة األتية أسمائهم:  رالقرا

 مناقشاا  أ.د/ محمد إبراهيم الباقيري                 أستاذ علم النفس الرياضي ووكيل الكلية لشئون الطلبة  1
 مشرفا أ.د/ عز الدين الحسيني جاد                أستاذ اإلدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية جامعة العريش 2
 مناقشاا  أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية جامعة الفيوم   أ.م.د/ معتز علي حسن                   3
  مشرفا أ.م.د/ فتحي توفيق فتحي                  أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية 4
لجنة االستاذ الدكتور / عزالدين الحسيني ، بشأن تشكيل االستاذ الدكتور / وائل قنديل ,الطلب المقدم من  3/6

البرامج التدريبية )  -في موضوع البحث بعنوان : حمود مقدان الصواع عبداهلل ريم/  ةالمناقشة والحكم للباحث
 ( .الالزمة لتطوير أداء معلم التربية البدنية بمرحلة التعليم اإلبتدائي بمحافظة األحمدي بدولة الكويت 

 : من إجراءات البحث  مع تشكيل لجنة الحكم والمناقشة من السادة األتية أسمائهم قد أنتهت ةالموافقة حيث أن الباحث:  رالقرا

 مناقشاا  أ.د/ محمد إبراهيم الباقيري                  أستاذ علم النفس الرياضي ووكيل الكلية لشئون الطلبة  1
 مناقشاا  بكلية التربية الرياضية جامعة اإلسكندرية أستاذ علم النفس الرياضي                   أ.د / مجدي حسن يوسف 2
 مشرفا أ.د/ وائل السيد قنديل                       أستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية الرياضية بالكلية  3
  مشرفا الرياضية جامعة العريشأ.د/ عز الدين الحسيني جاد                أستاذ اإلدارة الرياضية وعميد كلية التربية  4
االستاذ الدكتور / عزالدين الحسيني ، بشأن تشكيل لجنة االستاذ الدكتور / وائل قنديل ,الطلب المقدم من  3/7

القيادة التحويلية )  -في موضوع البحث بعنوان : عمر عبداهلل العمرعبدالرحمن بدر المناقشة والحكم للباحث / 
 ( . اإلداري بالهيئة العامة للشباب والرياضة بالكويتوعالقتها باإلبداع 

 : الموافقة حيث أن الباحث قد أنتهي من إجراءات البحث  مع تشكيل لجنة الحكم والمناقشة من السادة األتية أسمائهم:  رالقرا

 مشرفا أستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية الرياضية بالكلية        أ.د/ وائل السيد قنديل             1
 مشرفا أستاذ اإلدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية جامعة العريش   ز الدين الحسيني جاد         أ.د/ ع 2
 مناقشاا  قسم اإلدارة الرياصية جامعة اإلسكندريةمساعد وقائم بعمل رئيس أستاذ رأفت هنداوي                   د / م. أ. 3
  مناقشاا  أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية       سماح محمد حالوة        أ.م.د/  4



االستاذ الدكتور / عزالدين الحسيني ، بشأن تشكيل لجنة االستاذ الدكتور / وائل قنديل ,الطلب المقدم من  3/8
تنمية ممارسات اإلبداع اإلداري في )  -في موضوع البحث بعنوان : ناصر عيد العازميالمناقشة والحكم للباحث / 

 ( .المدارس الحكومية بدولة الكويت 
 : لجنة الحكم والمناقشة من السادة األتية أسمائهم الموافقة حيث أن الباحث قد أنتهي من إجراءات البحث  مع تشكيل:  رالقرا

 مناقشاا  أ.د /عمرو الشتيحي                       أستاذ اإلدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا 1
 مناقشاا  أ.د/ محمد عبد العظيم شميس             أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية   2
 مشرفا أ.د/ وائل السيد قنديل                       أستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية الرياضية بالكلية  3
  مشرفا أ.د/ عز الدين الحسيني جاد                أستاذ اإلدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية جامعة العريش 4
االستاذ الدكتور / عزالدين الحسيني ، بشأن تشكيل لجنة االستاذ الدكتور / وائل قنديل ,الطلب المقدم من  3/9

القيادة أداء جودة )  -في موضوع البحث بعنوان : ممدوح مزلوه نزال سالم الظفيريالمناقشة والحكم للباحث / 
 ( .لكويت اإلدارية وتنمية الموارد البشرية بالمؤسسات الرياضية بدولة ا

 : الموافقة حيث أن الباحث قد أنتهي من إجراءات البحث  مع تشكيل لجنة الحكم والمناقشة من السادة األتية أسمائهم:  رالقرا

 مناقشاا  أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية      أ.د/ محمد عبد العظيم شميس           1
 مشرفا أ.د/ وائل السيد قنديل                       أستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية الرياضية بالكلية  2
 مشرفا أ.د/ عز الدين الحسيني جاد                أستاذ اإلدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية جامعة العريش 3
  مناقشاا  أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم اإلدارة الرياصية جامعة حلوان                 أ.م.د/ دينا كمال           4
,االستاذ الدكتور / عزالدين الحسيني ، بشأن تشكيل  لبيب عبدالعزيز لبيبالطلب المقدم من االستاذ الدكتور /  3/10

) دور السياحة الرياضية  -عمران في موضوع البحث بعنوان : راشد محمد لجنة المناقشة والحكم للباحث / خالد
 في تمويل المؤسسات الرياضية بدولة الكويت  ( .

 : الموافقة حيث أن الباحث قد أنتهي من إجراءات البحث  مع تشكيل لجنة الحكم والمناقشة من السادة األتية أسمائهم:  رالقرا

 مناقشاا  أستاذ اإلدارة الرياضيةووكيل الكلية الدراسات العليا والبحوت جامعة أسوان                  عادل محمد مكيأ.د/  1
 مناقشاا  أ.د/ محمد عبد العظيم شميس          أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية   2
 مشرفا أ.د / لبيب عبدالعزيز لبيب              أستاذ اإلدارة بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية  3
  مشرفا أ.د/ عز الدين الحسيني جاد            أستاذ اإلدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية جامعة العريش 4
الطلب المقدم من االستاذ الدكتور / وائل قنديل ,االستاذ الدكتور / عزالدين الحسيني ، بشأن تشكيل لجنة  3/11

دور اإلعالم )  -في موضوع البحث بعنوان : عيداهلل علي عامر الحصيانالمناقشة والحكم للباحث / موضي 
 ( . الرياضي في نشر الحركة الرياضية للمراة بالوطن العربي

 : من إجراءات البحث  مع تشكيل لجنة الحكم والمناقشة من السادة األتية أسمائهمقد أنتهي  الموافقة حيث أن الباحث:  رالقرا

 مشرفا أ.د/ وائل السيد قنديل                       أستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية الرياضية بالكلية  1
 مشرفا أستاذ اإلدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية جامعة العريش             أ.د/ عز الدين الحسيني جاد    2
 مناقشاا  أ.م.د/ نرمين رفيق محمد                  أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية 3
  مناقشاا  والتربوية جامعة بنها أستاذ مساعد بقسم العلوم النفسية                        هاني زكرياأ.م.د/  4



الطلب المقدم من االستاذ الدكتور / مني مصطفي  ,االستاذ الدكتور / لبيب عبدالعزيز ، بشأن تشكيل لجنة   3/12
تقويم جودة خدمات الترويح )  -المناقشة والحكم للباحثة / عذاري حسين العرادي في موضوع البحث بعنوان :

 ( . المائي بدولة الكويت
 : من إجراءات البحث  مع تشكيل لجنة الحكم والمناقشة من السادة األتية أسمائهم ة قد أنتهتالموافقة حيث أن الباحث:  رالقرا

 مناقشاا  أ.د/ طارق ندا                         أستاذ السباحة بكلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق 1
 مشرفا أستاذ السباحة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية السابق بالكليةأ.د/ مني مصطفي محمد                2
 مشرفا أستاذ اإلدارة بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية    بيب عبدالعزيز لبيب           أ.د / ل 3
  مناقشاا  ورئيس قسم أصول التربية الرياضية بالكليةأستاذ القياس والتقويم                 وائل السيد قنديل   أ.د/  4
، الدكتور /فتحي توفيق بشأن تشكيل لجنة المناقشة والحكم  محمد الباقيريالطلب المقدم من االستاذ الدكتور /  

تطوير النظم اإلدارية والتنظمية باستخدام )  -:في موضوع البحث بعنوان خالد فهد حمود سليمان للباحث / 
 ( .االتصاالت الذكية في اللجنة األولمبية بدولة الكويت

 : من إجراءات البحث  مع تشكيل لجنة الحكم والمناقشة من السادة األتية أسمائهم قد أنتهت ةالموافقة حيث أن الباحث:  رالقرا

 مشرفا  أستاذ علم النفس الرياضي ووكيل الكلية لشئون الطلبة     أ.د/ محمد إبراهيم الباقيري                  1
 مناقشاا  أستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية الرياضية بالكلية                      وائل السيد قنديل   أ.د/  2
 مناقشاا  النفسية والتربوية جامعة بنهاأستاذ مساعد بقسم العلوم                 أ.م.دم/ محمد عبدالكريم نبهان 3
  مشرفا أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية     أ.م.د/ فتحي توفيق فتحي                4
 : العالقات الثقافية :رابعاا 
 عرض المكاتبات الوردة للقسم . 4/1

 أعضاء هيئة التدريسأحيط المجلس علماا وقد تم التنبيه علي السادة -القرار :
 الموافقة . -القرار :
 : عامه:موضوعات خامساا 

 العمل في غير ساعات العمل الرسميةبشأن  المدرس بالقسم   أحمد حلمي غرابالطلب المقدم من الدكتور /  5/1
 .                                                                الموافقة: القرار

 -من اعمال : يستجد: ما خامساا 
 .....................الثانية عشر وما لم يستجد من أعمال اختتمت الجلسة في تمام الساعة 

 رئيس مجلس القسم       أمين المجلس

 وائل السيد قنديلأد./                       فتحي توفيق فتحي د./.م.أ
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