
 
 
 
 
 
 

 

 التربية الرياضيةكلية/ 

 رئيس مجلس قسم العاب القوى  /مكتب 

 

  ب القوىاالعمجلس قسم  جتماعامحضر 

  2017 /2016 العام الجامعي 271 رقم الجلسة

 صباحا 11الساعة  نهاية االجتماع صباحا 10الساعة  دء االجتماعب 4/7/2017 التاريخ 

  مقر اجتماع اعضاء القسم – الرياضيةكلية التربية  إلجتماعمكان ا

 

 

 :الحضـــــــــــــــــــــور

(  271 قم )عقدت الجلسة ر 10تمام الساعة  ىف م 2017 / 7 /4الموافق  الثالثاء يوم ىنه فإ
 رئيس القسم  وبحضور كل من:  – محمد عنبر محمد باللالدكتور/ ألستاذ برئاسة ا

يم" الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرح محمد عنبر محمد بالل الدكتور/ األستاذ  افتتح السيد إلفتتاح :ا
سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة  ثم انتقل قسم ألعاب القوى والترحيب بالسادة أعضاء مجلس

 بجدول األعمال.

 أوالً: المصـــادقات   

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 السابقعات بالمجلس وتم التصديق على الموض القرار:

 ثانياً: موضوعات اإلحاطة

 المكاتبات الواردة من إدارة الجامعة و الدراسات العليا و عميد الكلية  2/1

  تم اإلحاطة :القرار

   -شئون التعليم والطالب : ثالثا :

3/1  

 القرار: 
 

  : شئون أعضاء هيئة التدريس :رابعاً 

 الصفة االسم م

 عضواً  بكر محمد أحمد سالمأ . د متفرغ /  1

 عضواً  أ . د / مصطفى مصطفى على عطوة 2

 عضواً  أ . د / عزة محمد عبد الحميد العمرى 3

 عضواً  أ. د / إيمان إبراهيم مبروك السيسى 4

 عضواً  أ . م . د / عاطف سيد أحمد عبد الفتاح 5

 عضواً  أ . م . د / نبال أحمد بدر 6

 عضواً  التواب البهواشىأ . م . د / سالى عبد  7

 عضواً  م . د / أحمد عبد الوهاب خفاجى 8

 عضواً أمين سير المجلس م . د / مروى عبد القادر صقر 9

 عضواً  م . د / محمد عبد المجيد نبوى أبو دنيا 10



 
 
 
 
 
 
 

 

SQ0000000F101206 رقم:نموذج   

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 

 الرياضيةالتربية كلية/ 

 رئيس مجلس قسم العاب القوى  /مكتب 

 

اعد درس المس، الم الخاصة بفحص رسالة الدكتوراه للباحث / أحمد حمدى عبد الخالق تشكيل اللجنة الثالثية  4/1
فلسفة فى التربية ه الدرجة دكتورابمنحه   2/7/2017( بتاريخ 7ة رقم )بناءا على قرار رئيس الجامعبالقسم 

 الرياضية 

 تشكيل اللجنة من السادة :  القرار:
 أ.د/ بكر محمد سالم 
 مد باللأ.د/ محمد عنبر مح

 أ.د/ إيمان إبراهيم مبروك السيسى

ما  ناءا علىب قوىالطلب المقدم من م.م/ أحمد حمدى عبد الخالق شرشر للتعيين بدرجة مدرس بقسم ألعاب ال 4/2
 بصالحية موضوع الرسالة للتعيين بقسم ألعاب القوى . جاء بقرار فحص اللجنة الثالثية 

 الموافقة و اتخاذ االجراءات الالزمة من شئون اعضاء هيئة التدريس . :القرار

بورت سدى إيزى ضى بناعلى عمله كمدير للنشاط الرياالطلب المقدم من أ.د/ محمد عنبر محمد بالل ، للموافقة  4/3
  فى غير أوقات العمل الرسمية العبد

 . الموافقة، على اال يتعارض مع طبيعة عمله القرار:

 

 الحادية عشر  الساعة اختتمت الجلسة في تمامو ما لم يستجد من أعمال  

 م 2017/  7/  4تحريرا فى : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس مجلس 
 قسم العاب القوى

 
 أ . د / محمد عنبر محمد بالل

 أمين سر
 قسم العاب القوى

 
 د / مروى عبد القادر صقر


