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 أصول التربية الرياضية جتماع مجلس / قسم محضر ا
 2018/2019 العام الجامعي القسم إلجتماعمكان ا  رقم الجلسة
 الساعة الثانية عشر نهاية االجتماع الساعة العاشرة بدء االجتماع 5/3/2019 التاريخ 

 الحضـــــــــــــــــــــور:
برئاسة  مارسعن شهر عقدت الجلسة  العاشرةفي تمام الساعة  م 5/3/2019الموافق  الثالثاء نه في يومإ

 من: وبحضور كالا  رئيس القسم وائل السيد قنديل /الدكتوراألستاذ 

 واعتذر عن الحضور 

 الوظيفة االسم م

أستاذ علم النفس ووكيل الكلية لشئون التعليم   إبراهيم الباقيريأ.د/محمد  1
 أستاذ اإلدارة بالقسم عبدالعظيم شميسأ.د/محمد  2 الطالب 

 أ.د/ لبيب عبدالعزيز لبيب 3

 زيز

 والمجتمعوكيل الكلية لشئون البيئة 
  مساعد بالقسم أستاذ أ.م.د/  نرمين رفيق 
 مساعد بالقسم أستاذ   د/ فتحي توفيق فتحيأ.م. 4
 أستاذ مساعد بالقسم أ.م.د/ سماح محمد حالوة 5
 مدرس بالقسم د / محمد حسين بكر 6
 مدرس  د/ رقية محمد المهدي 7
 مدرس بالقسم د/ حنان إبراهيم أبو موسي 8
 مدرس بالقسم ربيع سعدد/ أحمد  9
 مدرس بالقسم د/ مروة محمد الباقيري 
 مدرس بالقسم د/ أحمد حلمي غراب 

 الوظيفة االسم م
   



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

 بجدول األعمال.
 أوالا: المصـــادقات

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 جاء بقرار الجلسة السابقة              المصادقة علي ماالقرار: 
 : الدراسات العليا :ثانياا 

 0 المقدم من الباحثة / نعمة أبو زيد جمعه بشأن منح درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضيةالطلب  2/1
 علي قرار لجنة المناقشة والحكم  االموافقة علي المنح بناء القرار: 

 .       الرياضيةالطلب المقدم من الباحث / عمرو عبدالعليم عبدالمجيد رخا بشأن منح درجة الماجستير في التربية  2/2
 علي قرار لجنة المناقشة والحكم . االموافقة علي المنح بناء القرار: 

الطلب المقدم من الباحث / مصطفي سمير مصطفي سلطان بشأن منح درجة الماجستير في التربية  2/3
 .       الرياضية

 علي قرار لجنة المناقشة والحكم . االموافقة علي المنح بناء القرار: 
 : العالقات الثقافية : ثالثاا 

 عرض المكاتبات الوردة للقسم . 3/1
 أحيط المجلس علماا وقد تم التنبيه علي السادة أعضاء هيئة التدريس-القرار :

) تقويم اختبار والدكتور / أحمد ربيع سعد  بعنوان  وائل السيد قنديل/لألستاذ الدكتورتسجيل موضوع بحث  3/2
 . للمفردة ( االستجابةالقياس والتقويم وفق النماذج اللوغارتمية لنظرية 

 الموافقة . -القرار :
 : عامه:موضوعات رابعاا 

 اإلشتراكالقسم بشأن استاذ القياس والتقويم ورئيس   وائل السيد قنديلالدكتور / األستاذ الطلب المقدم من  5/1
 . م بأبوظبي2019/ 22/3م إلي 2019/ 10/3في أولمبياد الخواص في الفترة من 

 .                                                                بناءاا علي القرار الوزاري المقدم من سيادته الموافقة: القرار
 -: ما يستجد من اعمال :خامساا 

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

 رئيس مجلس القسم       أمين المجلس     

 وائل السيد قنديلأد./                       فتحي توفيق فتحي د./.م.أ
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 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 


