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 أصول التربية الرياضية جتماع مجلس / قسم محضر ا
 2019/ 2018 العام الجامعي   رقم الجلسة

 2018/ 9/ 8 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
 نهاية االجتماع العاشرةالساعة 

الساعة الثانية 
 عشر

 القسم إلجتماعمكان ا
 

 الحضـــــــــــــــــــــور:
برئاسة  سبتمبرعن شهر عقدت الجلسة  العاشرةفي تمام الساعة  م 2018/ 9/ 8الموافق  السبت نه في يومإ

 رئيس القسم  وبحضور كل من: وائل السيد قنديلاألستاذ الدكتور/ 

 واعتذر عن الحضور 

 االسم م

 

 

 الوظيفة
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/محمد إبراهيم الباقيري 1
 استاذ بالقسم أ.د/ محمد عبدالعظيم شميس 2
 أ.د/ لبيب عبدالعزيز لبيب 3

 زيز

 بالقسم متفرغ استاذ
 استاذ مساعد بالقسم أ.م.د/  نرمين رفيق  4
 بالقسماستاذ مساعد  أ.م.د/ سماح حالوة 5
 مدرس بالقسم د / محمد حسين بكر 6
 بالقسم أستاذ مساعد د/ فتحي توفيق فتحي 7
 مدرس  د/حنان إبراهيم موسي  8
 مدرس  د/ أحمد ربيع سعد 9
 مدرس  د/ مروة محمد الباقيري 10

 الوظيفة االسم م
  د/ رقية محمد المهدي 1



الجلسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب  وائل السيد قنديلالدكتور/ األستاذ  افتتح السيدفتتاح : إلا
سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة  ثم انتقلقسم أصول التربية الرياضية بالسادة أعضاء مجلس 

 بجدول األعمال.

 أواًل: المصـــادقات
 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/ 1

  المصادقة علي ماجاء بقرار الجلسة السابقةالقرار: 
 : الدراسات العليا : اً ثاني
الطلب المقدم من المدرس المساعد بالقسم / أحمد حلمي غراب بشأن تشكيل اللجنة الثالثية  1/ 2

 م. 2018/  8 / 25والتعيين مدرس بذات القسم بناء علي قرار المنح الصادر من الجامعة بتاريخ 
 -تشكيل اللجنة الثالثية للباحث / أحمد حلمي غراب من السادة األساتذة :  القرار : 
 محمد إبراهيم الباقيري/أ.د  .1
 أ.د/محمدعبدالعظيم شميس . .2
 أ.د/ وائل السيد قنديل . .3

 مع الموافقة علي التعيين بوظيفة مدرس .
 .       بشأن منح درجة الماجستير في التربية الرياضية سارة غزالة الطلب المقدم من الباحثة /  2/2

 الموافقة علي المنح بناءة علي قرار لجنة المناقشة والحكم . القرار: 
 ثالثًا : موضوعات عامة  

في لجان اإلعداد  لالشتراكالطلب المقدم من األستاذ الدكتور / لبيب عبدالعزيز لبيب بشأن التفرغ  1/ 3
والتنظيم في بطولة الجمهورية الواحد والخمسين والمقامة في مدينة بورسعيد خالل شهر سبتمبر ، 

م وذلك بناءًا علي 2018/  10/ 1م وحتي 2018 9/ 21حيث يتم تفريغ سيادته في الفترة من 
 وزارة الشباب والرياضة .  الوارد من  الخطاب

 الموافقة . القرار : 
السيد األستاذ الدكتور /عميد الكلية مرسل لسيادتكم مقترح مجلس قسم أصول التربية الرياضية عن العام  2/ 3

م من السادة أعضاء هيئة التدريس والمكون من السادة األساتذة واألستاتذة  2019م /2018الجامعي 
 -ة والدور وهم :والمدرسين طبقًا لألقدميالمساعدين 

 رئيس مجلس القسم .                 أ.د / وائل السيد قنديل . .1
 عضواً    أ.د محمد إبراهيم الباقيري                     .2
 أستاذ متفرغ ) مهمة رسمية ( أ.د /حمدي عباس السيسي                     عضواً  .3



 أ.د/ محمد عبدالعظيم شميس                   عضوًا  .4
 عضواً     أ.د/ لبيب عبدالعزيز لبيب                   .5
  أ.م.د/ نرمين رفيق محمد                       عضواً  .6
 عضواً أ.م.د/ سماح محمد حالوة                        .7
 أمين سر المجلس عضوأ.م.د/ فتحي توفيق فتحي                .8
 د / محمد حسين بكر                           عضواً  .9

 عضواً       د/ رقية محمد مهدي                     .10
 د/ حنان إبراهيم موسي                      عضواً  .11
 عضواً                       د/مروة إبراهيم الباقيري .12
 عضواً                  ربيع سعد         د/ أحمد    .13
 د /أحمد حلمي غراب                          عضواً  .14

الجديد لمجلس القسم للعرض علي السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية العتماده  القرار : الموافقة علي مقترح التشكيل 
 م .2019م   /2018ليتم العمل بذلك التشكيل الجديد اعتبارًا من أول اجتماع لمجلس القسم للعام الجامعي 

إنها وضعت يوم الطلب المقدم من الدكتورة / رقية محمد المهدي بشأن الحصول علي اجازة وضع حيث  3/3
 م .1/9/2018
 القرار : الموافقة

 :موضوعات االحاطة :رابعاً 
 عرض المكاتبات الوردة للقسم . 1/ 4

 :أحيط المجلس علمًا.                                                                 القرار
 -: ما يستجد من اعمال : خامساً 

 وما لم يستجد من أعمال اختتمت الجلسة في تمام الساعة .......................................

 رئيس مجلس القسم        أمين المجلس

 أد./          أد./

SQ0000000F101206:نموذج رقم 
 م2016/ 9/ 27(  0/ 1اإلصدار ) 


