
  
                                                                                                                             

  كلیة التربیة الریاضیة                                                                                                          جامعة مدینة السادات

اضية/ لية الر بية   ال

مباز / مكتب وا نات التمر   قسم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   قسم التمرینات والجمباز/ مجلس  جتماعامحضر 
    م٢٠١٧/م٢٠١٦  العام الجامعي  التاسعة  رقم الجلسة
  ظھراً عشرة الثانیة   نھایة االجتماع  صباحاً  شرةاعلاالساعة   بدء االجتماع  م ٤/٧/٢٠١٧  التاریخ 

  مكتب قسم التمرینات والجمباز  الجتماعامكان 

  :الحضـــــــــــــــــــــور
برئاسة ) ١١(عقدت الجلسة رقم  صباحاً  شرةاعالفي تمام الساعة  م ٧/٢٠١٧ /٤الموافق  الثالثاء نھ في یومإ

  :رئیس القسم  وبحضور كل من  – أمل صالح سرور/ الدكتورألستاذ ا

    :واعتذر عن الحضور 

والرتحيب  " بسم اهللا الرحمن الرحيم"اجللسة بذكر  أمل صالح سرور/ الدكتوراألستاذ  افتتح السيد:  یةفتتاحإلا
  .لعرض ومناقشة املوضوعات الواردة جبدول األعمال اسيادت مث انتقل القسم بالسادة أعضاء جملس 

    المصـــادقات: أوالً  
   .بشأن التصدیق على محضر الجلسة السابقة  ١/١

  .مصادقة: القرار
  موضوعات اإلحاطة: ثانیاً 

والدراسات العليا ومكتب وشئون أعضاء هيئة التدريس  العالقات الثقافيةللقسم من  الواردةعرض اخلطابات   ٢/١
  .للعرض على أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة بالقسم لإلطالع عليها العميد

ً : القرار   .سمئة التدريس والهيئة المعاونة بالقذلك على أعضاء هي إعالنكما تم  تم العرض وأحيط المجلس علما

  الوظیفة  االسم  م
  رئیس مجلس القسم أمل صالح سرور/ د.أ  ١
 عضواً  مھا عزب الزیني/ د.م.أ  ٢
 عضواً  وسام عادل أمین/ د.م.أ  ٣

 عضواً  شیرین عبد الحمید/ د.م.أ  ٤

 عضواً  ماجدة محمد السعید/ د.م.أ  ٥

 عضواً  منال عزب الزیني/ د.م  ٦

  عضواً   الحریريرشا / د.م  ٧
 عضواً  أحمد محمد عبد العزیز/ د.م  ٨

 عضواً   یاسر على قطب/ د.م  ٩

  الوظیفة  االسم  م
١  - - 



    شئون أعضاء ھیئة التدریس :ثالثا 
  إجازة مرافق زوجهلتجديد  املدرس بالقسم محمد السعيد حافظ جوده/السيد الدكتورالطلب املقدم من بشأن   ٣/١

   . م٢٠١٨/ م٢٠١٧   لعام

  .املوافقة :القرار
  

  الدراسات العلیا: رابعا
ملنحه درجة املاجستري لبحث بعنوان  أحمد عادل عبد الهادي محمد أبو حجازي/ الباحث بشأن الطلب املقدم من   ٤/١

  "كأساس لوضع التدريبات النوعية على جهاز الحلق" هونما"الخصائص البيوميكانيكية لمهارة "
  .على أن يرفع لمجلس الدراسات العليا التخاذ اإلجراءات الالزمةالموافقة  :القرار

  
  

  .العالقات الثقافیة: خامساً 
  .للقسم من العالقات الثقافيةبشأن اخلطابات الواردة   ٥/١

  .سمئة التدريس والهيئة المعاونة بالقذلك على أعضاء هي إعالنكما تم   تم العرض على مجلس القسم :القرار
  موضوعات أخرى

  

  ظھراً عشرة الثانیة اختتمت الجلسة في تمام الساعة وما لم یستجد من أعمال 

  رئیس مجلس القسم                                                                                المجلسسر أمین      

                                                                        (                             ) (                             )  

  أمل صالح سرور/ د.أ                                                                                                     /د.م.أ

  

SQ0000000F101206 :رقمنموذج   
  م٢٧/٩/٢٠١٦)  ١/٠( اإلصدار 

 

 


