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 أصول التربية الرياضية مجلس قسم  جتماعامحضر 
 م 2020م/2019 العام الجامعي  ( 10) رقم الجلسة 

 ظهرا12.00 نهاية االجتماعتوقيت  ظهرا  11.00 االجتماع  توقيت بدأ م 2020/ 6/ 4 التاريخ  

  Microsoft Teams  االجتماع مكان 

 :الحضورـ 
يةة حلاالساعة يف متام  م04/06/2020املوافق  اخلميسيوم أنه يف  رة ا اد شة  ه سةة ع قة  الس قة  .. مت ع عةام  (10)ر لس

 :وحبضور كل من، )رئيس جمسس القس (حمم  عب العظي األستاذ ال كتور/ ب ئاسة  م91/2020الامعي 

 الوهيفة االســــ  م

 عضوًا أ.د)متفرغ(/ محمد الباقيري  .1

 عضوًا   لبيب عبد العزيز (/ متفرغ)د .أ  .2

 عضوًا وائل السيد قنديل  أ.د /   .3

 عضوًا نرمين رفيق  /د .أ  .4

 عضوًا سماح حالوة /د .م .أ  .5

 عضوًا أ.م.د/ محمد حسين بكر  .6

 عضوًا مروة الباقيري   /د .م  .7

 عضوًا أحمد حلمي  /د .م  .8

 عضوًا نعمة جمعة  /د .م  .9

 عضوًا م.د / أحمد األشوح   .10

 
 ربنامج ول عسي الخلس وتعذر التواصل من 

 عضوا وأمني س  اجملسس  أ.م.د/ فتحي حفينة    .11

  االفتتاح:ـ 
تةةت   لةة كتور/ اف سةةتاذ ا سةةي  األ ظةةي   ةةيس ال بةة  الع مةة  ع بةةذك  . حم سةةة  لةة  ي )الس لةة لن ا سةة  اا ا   (،ب

يةومي أصول الرتبية ال ياضية والرت يب بالسادة أعضاء جمسس قس   لة  ب لة كتور أ   و ال عاء بالشفاء العاجل لالستاذ ا

يةا   رئيس الامعة  نةة متن يةة البي مةن تنم مةة اجملت شةوو  خ  و معالي النائب أ. د / ل ي عمارة نائب وكيل الامعة ل

 ناقشة املوضوعا  الواردة جب ول األعمال.ث  انتقل سيادته لع ض وُم .القس  هل  بالشفاء العاجل

 

 ـ أوالً: الُمصادقات:
 التص يق عسى حمض  السسة السابقة. - 1

 مت التص يق عسى املوضوعا  باجملسس السابق. الق ار

 :اإلحاطةموضوعات   :ثانياً ـ 

رةاء  -1 يةة انت سةى أ م ية  ع سةنسة والتيك نةو  األ ع ض االستاذ ال كتور وائل السي  قن يل املوضوعا  اخلاصة بب

 االنتراء من بنو  األسنسة وتفعيل لا  امل اجعة ال اخسية واخلارجيةالسادة أساتذة املق را  ال راسية من 
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 الثانية عش  هر ا يف متام الساعة  جمسس القس  اجتماع اختت و

 رئيس مجلس القسم الجلسة     سر أمين
  

 محمد عبد العظيم شميس أ.د/    أحمد حلمي غراب م.د/ 
 


