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

 6/6/2017التاريخ  
بدء 

االجتماع 
نياية االجتماع الساعة العاشرة 

الساعة الثانية 
عشر 

القسم مكان الإلجتماع 
 

: الحضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور
برئاسة يونيو في تمام الساعة العاشرة عقدت الجمسة عن شيرم 6/6/2017 الموافق الثالثاءإنو في يوم

: رئيس القسم  وبحضور كل منوائل السيد قنديل/الدكتوراألستاذ 

واعتذر عن الحضور  

الوظيفة االسم م 

 وكيل الكمية لشئون الطمبة محمد إبراهيم الباقيري/ د.أ 1
 أستاذاإلدارة بالقسم عبدالعظيم شميسمحمد /د.أ 2
لبيب عبدالعزيز لبيب / د.أ 3

زيز 

 وكيل الكمية لشئون البيئة والمجتمع
 استاذ بالقسم عادل رمضان بخيت/د.أ 4
   استاذ مساعد بالقسم نرمين رفيق /  د.م.أ 5
 أستاذ مساعد بالقسمفتحي توفيق فتحي / د.م.أ 6
 مدرس بالقسم محمد حسين بكر/ د  7
 مدرس رقية محمد المهدي / د 8

الوظيفة االسم م 
   



والترحيب " بسم اهلل الرحمن الرحيم" الجمسة بذكر وائل السيد قنديل/ افتتح السيد األستاذ الدكتور:فتتاح اإل
بالسادة أعضاء مجمس قسم أصول التربية الرياضية والترويحثم انتقمسيادتو لعرض ومناقشة الموضوعات 

. الواردة بجدول األعمال

 المصػػػادقات: أوالًال 
بشأن التصديق عمى محضر الجمسة السابقة   1/1

المصادقة عمي ماجاء بقرار الجمسة السابقة                  : القرار
: الدراسات العميا  : ثانياُا 
صفاء فتحي كامل األشوح بشأن منح درجة الماجستير في التربية / الطمب المقدم من الباحثة  2/1

.        الرياضية المعيدة بالقسم 
 . الموافقة عمي المنح بناءة عمي قرار لجنة المناقشة والحكم : القرار
حسين شوقي محمد أبو الحديدبشأن منح درجة الماجستير في التربية / الطمب المقدم من الباحث 2/2

.        الرياضية المعيد بالقسم 
 . الموافقة عمي المنح بناءة عمي قرار لجنة المناقشة والحكم : القرار

شيماء سمير حسيني عبدالقادر صالح بشأن منح درجة الماجستير في / الطمب المقدم من الباحثة  2/3
.        التربية الرياضية

 . الموافقة عمي المنح بناءة عمي قرار لجنة المناقشة والحكم : القرار
ىالة ميدي عمي أبوالريش بشأن منح درجة الماجستير في التربية / الطمب المقدم من الباحثة  2/4

.        الرياضية
  . الموافقة عمي المنح بناءة عمي قرار لجنة المناقشة والحكم : القرار

 :شئون أعضاء ىيئة التدريس : ثالثاًال 
محمد عبدالعظيم شميس األستاذ بالقسم  بشأن الموافقة عمي / الطمب المقدم من االستاذ الدكتور  3/1

 .العمل باالكاديمية المينية لممعممين كمدرب ومحكم  في غير أوقات العمل الرسمية 
 .الموافقة: القرار 

وائل السيد قنديل بشأن السفر إلي تونس لإلشتراك في تحكيم /الطمب المقدم من االستاذ الدكتور 3/2
بداية من  (جاري استخراجو )فاعميات الدوري العالمي لمكرة الطائرة بناءاًال عمي القرار الوزاري 

 . م 7/6/2017
 



: موضوعات االحاطة :رابعاًال 
بشأن التنبية عمي السادة أعضاء هيئة التدريس بتسجيل عنوان البحث قبل البدء فية وذلك بناء عمي  4/1

 وهو كالتمي 5/2017/ 14بتاريخ  (9)قرار مجمس الدراسات العميا والبحوث بالجامعة بجمسته رقم 
ال يتم الموافقة عمي تسجيل االبحاث بعد االنتهاء منها ولكن يتم تسجيل عنوان البحث قبل البدء فيه 

 .وذلك بعد استيفاء جميع اإلعتمادات الالزمة من مجمس القسم ومجمس الكمية 
.                                                                 أحيط المجمس عمماًال  :القرار

 .عرض المكاتبات الوردة لمقسم  4/2
.                                                                 أحيط المجمس عمماًال  :القرار

بشأن التنبية عمي السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الراغبيين في اإلنتداب لقسم طرق  3/ 4
التدريس والتدريب والتربية العممية لإلشراف عمي عمي التدريب الميداني الخارجي لطالب الفرقة 

 .م 2018/م2017التالتة والرابعة خالل العام الدراسي المقبل 
 وتم التنبية عمي السادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة الراغبين في أحيط المجمس عمماًال  :القرار

 . اإلشتراك إبالغ القسم بذلك 
 :-ما يستجد من اعمال : خامساًال 

 الطمب المقدم من الدكتوره نرمين رفيق محمد األستاذ المساعد بالقسم لاللتحاق بالدوره رقم  1 / 5
 0لمحصول عمى زمالة اكاديمية ناصر العسكرية  ( 47) 

 الموافقة :- القرار 
..................... الثانية عشر وما لم يستجد من أعمال اختتمت الجمسة في تمام الساعة 

رئيس مجمس القسم         أمين المجمس

 وائل السيد قنديل./أد فتحي توفيق فتحي     ./د.م.أ
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