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

الساعة الثانية  نهاية االجتماع الساعة العاشرة بدء االجتماع 10/11/2018 التاريخ 
 عشر

 القسم إلجتماعمكان ا
 الحضـــــــــــــــــــــور:

برئاسة  نوفمبر عن شهرعقدت الجلسة  العاشرةفي تمام الساعة  م 10/11/2018الموافق  السبت نه في يومإ
 من: وبحضور كلا رئيس القسم  وائل السيد قنديل /الدكتوراألستاذ 

 واعتذر عن الحضور 

 الوظيفة االسم م

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د / محمد إبراهيم الباقيري  1
 أستاذ اإلدارة بالقسم عبدالعظيم شميسأ.د/محمد  2
 أ.د/ لبيب عبدالعزيز لبيب 3

 زيز
 متفرغ بالقسماإلدارة الأستاذ 

 مساعد بالقسم أستاذ  أ.م.د/  نرمين رفيق 4
 مساعد بالقسم أستاذ   توفيق فتحيد/ فتحي أ.م. 5
 أستاذ مساعد بالقسم أ.م.د/ سماح محمد حالوة 6
 مدرس بالقسم د / محمد حسين بكر 7
 مدرس بالقسم د/ حنان إبراهيم أبو موسي 8
 مدرس بالقسم د/ أحمد ربيع سعد 9
 مدرس بالقسم د/ مروة محمد الباقيري  10
 بالقسممدرس  د/أحمد حلمي غراب 11

 الوظيفة االسم م
 اجازة وضع بالقسم مدرس د/ رقية محمد المهدي 1



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

 األعمال.
 أوالا: المصـــادقات

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 بقرار الجلسة السابقة          القرار: المصادقة علي ماجاء
 : الدراسات العليا : ثانياا 

 الطلب المقدم من الباحث /أحمد رضا بشأن اعتماد مواد التحميل لمرحلة الماجستير للمواد الي يقوم بدراستها في الدكتوراه . 2/2
 الموافقة  -القرار :

الطلب المقدم من الباحثة /سارة إسماعيل حسن المحولة من كلية التربية الرياضية للبنات جامعة اإلسكندرية إلي قسم أصول التربية  2/3
 الرياضية بالكلية تخصص إدارة رياضية بشأن عمل مقاصة حتي يتم إعفائها من المواد التي تم دراستها .

 تم إجراء المقاصة . -القرار :
 م .2019م /2018توزيع خطة الدراسات العليا لمواد الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  2/4

 تم توزيع المقرارات طبقاا للجدول المرفق. -القرار :
 : العلقات الثقافية : ثالثاا 

 .م 2022م / 2018طنة عمان لألعوام بشأن البرنامج التنفيذي بين جمهورية مصر العربية وسل 3/1
 علي أعضاء القسم للمشاركة والتفاعلالعرض تم -القرار: 

 بشأن تعديل مشروع مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية وماليزا الحالي إلي مشروع برنامج تنفيذي . 3/2
 علي أعضاء القسم للمشاركة والتفاعل . العرضتم -القرار: 

 بشأن برنامج التبادل األكاديمي الذي تنفذه األمانه العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع سفارة المكسيك بالقاهرة .  3/3
 علي أعضاء القسم للمشاركة والتفاعل .العرض تم -القرار: 

م 2017وحكومة جمهورية مصر العربية للسنوات برنامج التعاون في مجال التعليم بين حكومة جمهورية صربيا بشأن تعديل مشروع  3/4
 . م2018/

 علي أعضاء القسم للمشاركة والتفاعل .العرض تم -القرار:  
 -: ما يستجد من اعمال :خامساا 

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

 مجلس القسمرئيس         أمين المجلس

 وائل السيد قنديلأد./                    فتحي توفيق فتحي د./.م.أ
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