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 أصول التربية الرياضية جتماع مجلس / قسم محضر ا
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بدء 

 االجتماع
 نهاية االجتماع الساعة العاشرة

الساعة الثانية 
 عشر

 القسم إلجتماعمكان ا
 الحضـــــــــــــــــــــور:

برئاسة  إبريلعن شهر عقدت الجلسة  العاشرةفي تمام الساعة  م 2018/ 4/ 3الموافق  الثالثاء نه في يومإ
 من: القسم  وبحضور كالا أقدم األساتذة بالقسم  إبراهيم الباقيريمحمد  /الدكتوراألستاذ 

 واعتذر عن الحضور 

 الوظيفة االسم م

 أستاذ اإلدارة بالقسم عبدالعظيم شميسأ.د/محمد  1
 أ.د/ لبيب عبدالعزيز لبيب 2

 زيز

 وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع
 مساعد بالقسم أستاذ   د/ فتحي توفيق فتحيأ.م.  3
 أستاذ مساعد بالقسم محمد حالوةأ.م.د/ سماح  4
 مدرس بالقسم د / محمد حسين بكر 5
 مدرس  د/ رقية محمد المهدي 6
 مدرس بالقسم د/ حنان إبراهيم أبو موسي 7
 مدرس بالقسم د/ أحمد ربيع سعد 8
 مدرس بالقسم د/ مروة محمد الباقيري 9

 الوظيفة االسم م
 أستاذ ورئيس القسم مهمة قومية  أ.د/ وائل السيد قنديل  
 مهمة قومية مساعد بالقسم أستاذ أ.م.د/  نرمين رفيق 



الجلسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب  محمد إبراهيم الباقيريالدكتور/ 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: 
  شئون الطالبثانياا: 

 .  تشكيل لجان واضعي اإلمتحانات  1/ 2
  -: التاليكالتشكيل  القرار: 

 واضع االمتحان المادة م
 د/أحمد ربيع  ، أ.د / وائل قنديل أصول التربية الرياضية أولي بنين  1
 د/ حنان أبو موسي  ، أ.د / محمد عبدالعظيم  شميس بنات أصول التربية الرياضية أولي  2
 أ.د محمد الباقيري  علم النفس التربوي الرياضي أولي بنين  3
 د/ مروة الباقيري  علم النفس التربوي الرياضي أولي بنات  4
 د / محمد حسين بكر  علم النفس ثانية بنين   5
 د / محمد حسين بكر  علم النفس ثانية بنات  6
   أ.م.د/ سماح حالوه ،أ.م.د/ فتحي توفيق  أصول التربية ثانية بنين  7
 د . رقية محمد مهدي   أصول التربية ثانية بنات 8
 أ.د محمد الباقيري   علم النفس ثالثة بنين   9

 د/أحمد ربيع  ، أ.د / وائل قنديل إختبارات ومقاييس ثالثة بنين 10
 د/ حنان أبو موسي ،  وائل قنديل أ.د / إختبارات ومقاييس ثالثة بنات  11
 أ.م.د/ فتحي توفيق  أصول تربية رابعة بنين   12
 ، أ.م.د/ فتحي توفيق  أ.د / محمد عبدالعظيم  شميس ادارة رابعة بنين   13
 ، أ.م.د/ سماح حالوه  أ.د / لبيب عبدالعزيز لبيب ادارة رابعة بنات   14
 ، د/ محمد صالح د . أحمد راشد  حاسب ألي رابعة بنات   15
 ، د/ محمد صالحد . أحمد راشد حاسب ألي ثالثة بنات   16
 ، د/ حسن أبوحسين د .  شوقي خليفة  إنجليزي ثالثة بنات   17
 ، د/ محمد صالحد . أحمد راشد حاسب آلي ثانية بنين   18
 د . أحمد عطا  د/ عماد الفقي ،  حقوق إنسان أولي بنات   19
 د . أحمد عطا د/ عماد الفقي ،  حقوق إنسان أولي بنين   20
 د/ حسن أبوحسين  د .  شوقي خليفة انجليزي ثالثة بنين   21
 د/ حسن أبوحسين  د .  شوقي خليفة بنينانجليزي أولي  22
 د/ حسن أبوحسين  خليفةد .  شوقي  بنات  انجليزي أولي 23

 
 



 تشكيل لجان المصححين 2/ 2

  -اآلتي : كالقرار : التشكيل 

 الرابع  الثالث  الثاني  االول المادة  م
  د. أحمد ربيع أ.م.د/ سماح حالوه  ا.د/وائل قنديل  أصول التربية الرياضية أولي بنين  1
  د.حنان أبو موسي  أ.م.د/ سماح حالوه  عبدالعظيم أ.د / محمد  أصول التربية الرياضية أولي بنات  2
  د . مروة الباقيري  د. محمد حسين بكر  أ.د / محمد الباقيري  علم النفس التربوي الرياضي أولي بنين  3
  د . مروة الباقيري  د. محمد حسين بكر  أ.د / محمد الباقيري  علم النفس التربوي الرياضي أولي بنات  4
  د . مروة الباقيري  أ.د / محمد الباقيري   د. محمد حسين بكر  علم النفس ثانية بنين   5
  د. محمد حسين بكر  د . مروة الباقيري  أ.د / محمد الباقيري  علم النفس ثانية بنات  6
  د. رقية مهدي  أ.م.د/فتحي توفيق  أ.م.د/ سماح حالوه  التربية ثانية بنين  7
  أ.م.د/فتحي توفيق  أ.د/ لبيب عبدالعزيز  د. رقية مهدي  التربية ثانية بنات 8
  د . مروة الباقيري  د. محمد حسين بكر  أ.د / محمد الباقيري  علم النفس ثالثة بنين   9

  د.حنان أبو موسي  د. أحمد ربيع ا.د/وائل قنديل   إختبارات ومقاييس ثالثة بنين 10
  د. أحمد ربيع د.حنان أبو موسي  ا.د/وائل قنديل  إختبارات ومقاييس ثالثة بنات  11
  أ.م.د/فتحي توفيق  أ.م.د/ سماح حالوه  أ.د/ لبيب عبدالعزيز  تربية رابعة بنين  12
 أ.م.د/فتحي توفيق  ا.د/وائل قنديل  أ.د/ لبيب عبدالعزيز  أ.د / محمد عبدالعظيم  ادارة رابعة بنين   13
 أ.م.د/فتحي توفيق  أ.م.د/ سماح حالوه  أ.د / محمد عبدالعظيم  عبدالعزيز أ.د/ لبيب  ادارة رابعة بنات   14
  د. رقية مهدي  ××  ××  حاسب ألي رابعة بنات   15
  أ.د / محمد عبدالعظيم  ××  ××  حاسب ألي ثالثة بنات   16
 د.حنان أبو موسي  أ.د/ لبيب عبدالعزيز  ××  ××  إنجليزي ثالثة بنات   17
  د. أحمد ربيع ××  ××  حاسب آلي ثانية بنين   18
 د.حنان أبو موسي  د. رقية مهدي  ××  ××  حقوق إنسان أولي بنات   19
  د. أحمد ربيع ××  ××  حقوق إنسان أولي بنين   20
    د. رقية مهدي ××  ××  انجليزي ثالثة بنين   21
  أ.د / محمد عبدالعظيم  ××  ××  بنين انجليزي أولي 22
  ا.د/وائل قنديل  ××  ××  انجليزي أولي بنات  23

 . الثانيتشكيل لجان امتحانات الشفهي والممتحن الخارجي للمواد الخاصة بالقسم في الترم  3/ 3

 تشكيل لجان امتحانات الشفهي والممتحن الخارجي للمواد الخاصة بالقسم تم-القرار :

 تشكيل لجان الممتحنين 4/ 2

 -الموافقة والتشكيل كاالتي : القرار : 
 الممتحنين  نةلج م
 أ.د/ محمد الباقيري 1
 أ.د/لبيب عبدالعزيز لبيب 2
 أ.د/وائل السيد قنديل 3



 مراعاة الطالب المشتركين في األنشطة الطالبية بالكلية والجامعة والعروض الرياضية  5/ 2
خطار السادة القائمين بالتدريس القرار : الموافقة    . وا 
 :موضوعات االحاطة :رابعاا 
 عرض المكاتبات الوردة للقسم . 1/ 4

 :أحيط المجلس علماا.                                                                 القرار
 -: ما يستجد من اعمال : خامساا 

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

 رئيس مجلس القسم        أمين المجلس     

 وائل السيد قنديل د/0أ                            فتحي توفيق فتحي د./.م. أ

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


