
 

 التربية الرياضية كلية/
 رئيس مجلس قسم األلعاب مكتب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األلعابقسم  مجلس جتماعامحضر 

 2017 /2016 العام الجامعي الحادية عشر رقم الجلسة

 الواحدة  نهاية االجتماع الثانية عشر  بدء االجتماع 4/7/2017 التاريخ 

 مكتب رئيس مجلس قسم االلعاب جتماعاالمكان 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

برئاسة  (11)عقدت الجلسة رقم  الثانية عشرتمام الساعة  فيم 2017 / 7 /4الموافق  الثالثاء نه في يومإ

 كل من: القسم وبحضوررئيس  – طارق محمد النصيري /الدكتورألستاذ ا

 الوظيفة االســــم م

 عضوًا أ.د/ متفرغ / حممد مجال الدين محاده  (1

 عضوًا أ.د / حممد طلعت أبو املعاطي  (2

 عضوًا حممود حسن حممود احلويفأ.د /   (3

 عضوًا .د / طارق حممد عبد الرؤوفأ  (4

 عضوًا أ.د / جوزيف ناجي أديب بقطر  (5

 عضوًا اجلمالأ.م.د / طارق حممد خليل   (6

 عضوًا حممود معبد املنعأ.م.د / حممد   (7

 عضوًا إبراهيمأ.م.د / أكرم كامل   (8

 عضوًا خالد عبد الفتاح البطاوي د.  (9

 عضوًا د/ شريف حممدعبداملنعم  (10

 عضوًا د. حممد صالح أبو سريع   (11

 عضوًا هيام العشماويد.   (12

 عضوًا امين مرضيد.    (13

اجللسة بذكر "بسم اهلل الرمحن الرحيم"  طارق حممد النصرييالدكتور/ اذ األست افتتح السيد االفتتاح:

ثم انتقل سيادته لعرض ومناقشة املوضوعات الواردة جبدول  قسم االلعابوالرتحيب بالسادة أعضاء جملس 

 األعمال.

   أواًل: املصـــادقات 

   



 بشأن التصديق على حمضر اجللسة السابقة  1/1

 عات باجمللس السابقواملوض علىمت التصديق القرار: 

 ثانيًا: موضوعات اإلحاطة

 العالقات الثقافية.التدريس و هيئةشئون لدراسات العليا، للقسم من مكتب العميد، ااخلطابات الواردة  بشأن 2/1

 .مت العرض واحيط اجمللس علماالقرار: 

 موضوعات خاصة بالقسم: ثالثا

 بدولة قطرلعمل لتعاقده ل إجازة بالقسم خبصوصاألستاذ  كريم مرادالطلب املقدم من السيد الدكتور/ بشأن  3/1

 .صورة من الطلبومرفق ، م2017/2018للعام اجلامعي القادم 

جراءات وشئون أعضاء هيئة التدريس بالكلية الختاذ اإل عميد الكليةاملوافقة ورفع األمر للسيد األستاذ الدكتور/ القرار: 

 الالزمة.

 جتديد االجازةصوص بالقسم خب املدرس كابوه ا حمفوظ عبد العظيمندالطلب املقدم من السيد الدكتور/ بشأن  3/2

 .كمرافق للزوج

وشئون أعضاء هيئة التدريس بالكلية الختاذ اإلجراءات  عميد الكليةاملوافقة ورفع األمر للسيد األستاذ الدكتور/ القرار: 

 لالزمة.ا

يف  حممد الدمرداش كانونبشأن اخلطاب الوارد الينا من وزارة الشباب والرياضة خبصوص اعتبار املدرس مساعد/  3/3

 قائم بالعمل. وكأنهمهمة رمسية دون بدل سفر من جهة عمله االصلية، مع عدم املساس جبميع مستحقاته املالية 

سنة بالقاهرة خالل الفرتة من 19امل للشباب حتت الشرتاكه كعضو جلنة اإلحصاء يف بطولة كأس الع

 .ومرفق صورة من اخلطاب، 11/7/2017إلي  29/6/2017

 .املوافقة القرار: 

 .ةكمرافق للزوج جتديد االجازة صوصبالقسم خب املدرس وليد الشناويالطلب املقدم من السيد الدكتور/ بشأن  3/4

وشئون أعضاء هيئة التدريس بالكلية الختاذ اإلجراءات  عميد الكليةاملوافقة ورفع األمر للسيد األستاذ الدكتور/ القرار: 

 لالزمة.ا

 وما مل يستجد من أعمال

 ال يوجد

 ا  ظهر واحدةالجلسة في تمام الساعة اختتمت ال 

 رئيس مجلس القسم                                                              أمين المجلس     

                                                       



 طارق محمد النصيري /.دأ                                              خالد عبد الفتاح البطاوي /م.د

SQ0000000F101206 رقم:نموذج   

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 


