
التربية الرياضية  كمية                

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                

قسم أصول التربية الرياضية والترويح / محضر اجتماع مجمس 
 2016/2017العام الجامعي  رقم الجمسة 

 4/4/2017التاريخ  
بدء 

االجتماع 
نهاية االجتماع  الثانية عشرالساعة 

الواحدة الساعة 
 ظهراًا 

القسم مكان الإلجتماع 
 

: الحضـــــــــــــــــــــور
برئاسة فبراير  في تمام الساعة العاشرة عقدت الجمسة عن شهر م 4/4/2017 الموافق  الثالثاءإنه في يوم

:  وبحضور كل منمحمد إبراهيم الباقيري أقدم األساتذة بالقسم/ األستاذ الدكتور

 
واعتذر عن الحضور  

 
 

الوظيفة االسم م 

 أستاذاإلدارة بالقسم عبدالعظيم شميسمحمد /د.أ 1
لبيب عبدالعزيز لبيب / د.أ 2

زيز 

 وكيل الكمية لشئون البيئة والمجتمع
 استاذ بالقسم عادل رمضان بخيت/د.أ 3
 استاذ مساعد بالقسم نرمين رفيق /  د.م.أ 4
 مدرس بالقسم محمد حسين بكر/ د  5
 مدرس بالقسمفتحي توفيق فتحي / د 6
 مدرس رقية محمد المهدي / د 7

الوظيفة االسم م 
 رئيس القسم وائل السيد قنديل/ د.أ 1



والترحيب " بسم اهلل الرحمن الرحيم" الجمسة بذكر محمد إبراهيم الباقيري/ افتتح السيد األستاذ الدكتور:فتتاح اإل
سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات  ثم انتقل بالسادة أعضاء مجمس قسم أصول التربية الرياضية والترويح

. الواردة بجدول األعمال

 المصـــادقات: أوالًا 
بشأن التصديق عمى محضر الجمسة السابقة   1/1

المصادقة عمي ماجاء بقرار الجمسة السابقة                  : القرار
  الدراسات العميا: ثانياًا 
دراسة تحميمية لنظام االنتقاالت باالتحاد   بعنوانعميمحمدعبدالرازق محمد وفيق عقد سيمنار لمباحث   1 /2

 المصري لكرة القدم 
دراسة تحميمية لنظام االنتقاالت   بعنوانعميمحمدعبدالرازق محمد وفيق عقد سيمنار لمباحث   تم:القرار 

: وتتكون لجنةاإلشراف منباالتحاد المصري لكرة القدم 
 .لبيب عبدالعزيز لبيب /د.أ .1
 حنان إبراهيم موسي/ د .2
 : شئون أعضاء هيئة التدريس:ثالثاًا 
عادل رمضان بخيت بشأن اإلنتداب لمتدريس بكمية التربية الرياضية ببني سوف / د.الطمب المقدم من أ 3/1

 .  لمتدريس بالترم الثاني
 . الموافقة عمي اإلنتداب في ضوء الموائح والقوانين  : القرار
: موضوعات االحاطة :رابعاًا 

 .عرض المكاتبات الوردة لمقسم  4/1
.                                                                 أحيط المجمس عمماًا  :القرار

:- ما يستجد من اعمال  : خامساًا 
.......  الواحدة ظهراًا وما لم يستجد من أعمال اختتمت الجمسة في تمام الساعة 

رئيس مجمس القسم         أمين المجمس

./ أد          ./أد

SQ0000000F101206 :نموذج رقم  
م 27/9/2016 ( 1/0 )اإلصدار 


