
 

 
 

                                                                                                                           

 الرتبية الرياضيةكلية 

 قسم طرق التدريس والتدريب والرتبية العملية  مكتب / رئيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طرق التدريس والتدريب والرتبية العمليةجملس قسم  جتماعاحمضر 

   م6102/6102 العام اجلامعي عشر احلادية رقم اجللسة
 الواحدة ظهرًا نهاية االجتماع صباحًا عشراحلادية الساعة  بدء االجتماع م4/2/6102 التاريخ 

 والرتبية العمليةقسم طرق التدريس والتدريب  إلجتماعمكان ا
 احلضـــــــــــــــــــــور:

( برئاسة عشر احلاديةعقدت اجللسة رقم ) احلادية عشريف متام الساعة م 4/7/7107 املوافق الثالثاء نه يف يومإ

 رئيس القسم  وحبضور كل من:جمدى حممود فهيم حممد الدكتور/ ألستاذ ا

اجللسة بذكر "بسم اهلل الرمحن رئيس جمدى حممود فهيم حممد الدكتور/ األستاذ  افتتح السيد :إلفتتاح ا

 ق.والتمنيات للجميع بالتوفيوالتهنئية مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك الرحيم" والرتحيب بالسادة أعضاء جملس 

 سيادته لعرض ومناقشة املوضوعات الواردة جبدول األعمال. ثم انتقل

   أواًل: املصـــادقات

 بشأن التصديق على حمضر اجللسة السابقة  0/0

ومتابعة ما جاء م 6/6/7107املنعقدة بتاريخ  " جمللس القسم الثامنةلى حمضر اجتماع اجللسة السابقة "املصادقة ع القرار:

 .به من موضوعات

 ثانيًا: موضوعات اإلحاطة

/ وشئون أعضاء هيئة التدريس والدراسات العليا ومكتبللقسم من العالقات الثقافية  مت عرض اخلطابات الواردة * 6/0

  .عليها طالعلألعلى السادة أعضاء هيئة التدريس والسادة اهليئة املعاونة بالقسم للعرض الكلية عميد 

 .اجمللس علمًا أحيطمت العرض و-:القرار 

 "اجملموعة اخلاصة بالقسم فور إستالمها". ق الوتسيعن طرومعاونيهم  بالقسم مت أرسال صورة من اخلطابات اهلامة ألعضاء هيئة التدريس :  ملحوظة

 الوظيفة االسم م
 عضوًا وأمني سر اجللسة عأ. د/ خالد عبد احلميد شاف  .0

 الرحيم أ.م. د/ أمرية حممود طه عبد  .6

0)  

 عضوًا

 عضوًا   م. د / عبد اهلل عبد احلليم حممدأ.  .3

 عضوًا أ.م. د / رحاب عادل عراقي جبل  .4

 عضوًا د / أمحد طلحة حسني  .5

 عضوًا د / السيد فتح اهلل تنيتني  .2

 عضوًا سعيد عبد الرشيد خاطرد/ متفرغ /  أ.  .2

 زكى د/ متفرغ / حممد حممد أ.  .8

7)  

 عضوًا



 

   

 الدراسات العليا: :ثالثًا
 منح درجات علمية "ماجستري": 3/0

حممد / م والذي يفيد بأن الدراس3/7/7107بناءًا على اخلطاب الوارد للقسم من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية بتاريخ  3/0/0

لقسم الدراسات العليا كافة األوراق اخلاصة  فى الرتبية الرياضية بالقسم بأنه قد سلمبدرجة املاجستري  املسجل أمحد مصطفى العسال

 .وسدد الرسوم املقررة عليه الرياضية الرتبية فى مبنح درجة املاجستري

بناءًا على اخلطاب الوارد  الرياضية الرتبية فى درجة املاجستري العسال مصطفى أمحد حممد/ املوافقة على منح الدارس -: القرار

إجراءات املنح والبحوث بالكلية إلنهاء للقسم من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية ، على أن يرفع األمر لشئون الدراسات العليا 

 .للدارس

 : شئون أعضاء هيئة التدريس :ًارابع
م والدذى طلبدف فيده    3/7/7107املعيددة بالقسدم بتداريخ     شلتوت حممد حسنى بشأن الطلب املقدم من السيدة / أمساء  4/0/0 : تعينات 4/0

نداءًا علدى قدرار مدنح سديادتها درجدة املاجسدتري فدى الرتبيدة الرياضدية           باملوافقة على تعني سيادتها بوظيفة مدرس مسداعد بدذات القسدم    

 )مرفق صورة من الطلب(. .م7/7/7107ورئيس اجلامعة بتاريخ  م7107/ 74/7واملعتمد من جملس اجلامعة  بتاريخ 
ئدة التددريس لعرضده علدى     بوظيفة مدرس مساعد بذات القسم ، مع رفع األمر لشدئون أعضداء هي   ااملوافقة على تعني سيادته -القرار :

 السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية إلختاذ اإلجراءات الالزمة.
بالقسدم والدذى يطلدب فيده     م 3/7/7107بتاريخ بشأن الطلب املقدم من السيد / تامر حممد مجال الدين محادة املدرس املساعد   4/0/6 

وموضدوعها "احلالدة الصدحية واللياقدة      درجدة الددكتورا    على  ه حاصلحيث أنبوظيفة مدرس بذات القسم املوافقة على تعني سيادته 

 )مرفق صورة من الطلب(.م7104بأملانيا عام  مشينس من جامعة البدنية لطلبة كلية الرتبية الرياضية بأملانيا ومصر. )دراسة مقارنة(""
من السادة األساتذة بالقسدم  لفحص الرسالة ثالثية بوظيفة مدرس بذات القسم ، وتشكيل جلنة  املوافقة على تعني سيادته -القرار :

              خالد عبد احلميد شافع. أ.د / 3  سعيد عبد الرشيد خاطر. أ.د/ 6  عصام الدين على متوىل عبد اهلل.أ.د/ 0لفحص الرسالة. 
 فيما يستجد من أعمال: :سادسًا

 .الواحدة ظهرًااختتمت اجللسة يف متام الساعة و
 رئيس جملس القسم                                                 أمني اجمللس                     

  
 أد./ جمدى حممود فهيم حممد                                                    أد./  خالد عبد احلميد شافع

 


