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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 4/5/2019 التاريخ 

 الحضـــــــــــــــــــــور:
برئاسة األستاذ مايو عن شهر عقدت الجلسة  العاشرةفي تمام الساعة  م 4/5/2019الموافق  السبت في يوم نهإ

 من: وبحضور كلا  القسملرئاسة مجلس  شميس عميد الكلية وتم تفويض االستاذ الدكتور/ محمد عبدالعظيمالدكتور/

 واعتذر عن الحضور 

 

 الوظيفة االسم م

 أستاذ القياس والتقويم ورئيس القسم السابق  أ.د/ وائل السيد قنديل 1
 أ.د/ لبيب عبدالعزيز لبيب 2

 زيز

 أستاذ اإلدارة المتفرغ بالقسم
  مساعد بالقسم أستاذ رفيقأ.م.د/  نرمين  3
 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 بالقسم د/ حنان إبراهيم أبو موسي 7
 مدرس بالقسم د/ أحمد ربيع سعد 8
 مدرس بالقسم د/ أحمد حلمي غراب 9

 الوظيفة االسم م
 أستاذ علم النفس الرياضي بالقسم  أ.د/ محمد إبراهيم الباقيري 1
 مدرس بالقسم د/ رقية محمد المهدي 2
 مدرس بالقسم د/ مروة محمد الباقيري 3



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

 بجدول األعمال.

 أوالا: المصـــادقات
الطلب المقدم من المدرس المساعد بالقسم / ما عدا بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

مدرس بذات القسم بناء علي قرار بدرجة بشأن تشكيل اللجنة الثلثية والتعيين  نعمة أبو زيد جمعة
 م.2019/ 3 /31المنح الصادر من الجامعة بتاريخ 

 جاء بقرار الجلسة السابقة  المصادقة علي ماالقرار: 
 -: لتصبح من السادة األساتذة نعمة أبو زيد محمد/  ةالثلثية للباحثتشكيل اللجنة تعديل  مع 

 . محمد عبدالعظيم شميسأ.د/ .1
 أ.د/ لبيب عبدالعزيز لبيب .2
 أ.د/ وائل السيد قنديل . .3

 .بذات القسم مع الموافقة علي التعيين بوظيفة مدرس 
 : الدراسات العليا :ثانياا 
بشأن تشكيل اللجنة الثلثية والتعيين  أحمد سعيد األشوحالطلب المقدم من المدرس المساعد بالقسم /   2/1

 م.2019/ 4 /23بتاريخ مدرس بذات القسم بناء علي قرار المنح الصادر من الجامعة بدرجة 
 -من السادة األساتذة : أحمد سعيد األشوحتشكيل اللجنة الثلثية للباحث / القرار : 

 أ.د/ محمد إبراهيم الباقيري .1
 . محمد عبدالعظيم شميسأ.د/ .2
 أ.د/ وائل السيد قنديل . .3

 .بذات القسممع الموافقة علي التعيين بوظيفة مدرس 
 م الترم الثاني 2019م/2018عرض خطة الدراسات العليا للقسم للعام الجامعي  2/2

 علي ما جاء بالخطة مع رفع الخطة للدراسات العليا . الموافقة -القرار :
 : العلقات الثقافية :ثالثاا 
 عرض المكاتبات الوردة للقسم . 3/1

 أحيط المجلس علماا وقد تم التنبيه علي السادة أعضاء هيئة التدريس-القرار :
 موضوعات اإلحاطة رابعاا 

من خلل إنشاء  أحمد ربيع المدرس بالقسم بشأن العمل في غير أوقات العمل الرسمية /الطلب المقدم من الدكتور 4/1
ويكون مقرها  واإلحصاء واإلستشارات والتدريب وخدمات البحث العلمي في مجال القياس والتقويم شركة متخصصة 

بالمؤسسة القومية للبحوث واإلستشارات والتدريب بالقاهرة  العمل في غير أوقات العمل الرسمية محافظة المنوفية / و



 . ئياإلحصاالتحليل و  لقياس والتقويمل كمدرب 
 . بالكلية.الموافقة بما ال يتعارض مع المهام الوظيفية -القرار :
 -من اعمال : يستجد: ما خامساا 

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

 رئيس مجلس القسمقائم بعمل        أمين المجلس

 محمد طلعت أبو المعاطيأد./                       فتحي توفيق فتحي د./.م.أ

SQ0000000F101206:نموذج رقم 
 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 


