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

 بجدول األعمال.

 أواًل: المصـــادقات
 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/ 1

الطلب المقدم من األستاذ الدكتور رئيس القسم  ما عدا المصادقة علي ماجاء بقرار الجلسة السابقةالقرار: 
لتدريس مادة اللغة العربية واللغة اإلنجليزية وهندسة منوف  بشأن انتداب أعضاء هيئة تدريس من كلية األداب

                 م . 2019م / 2018لتدريس مادة الحاسب اآللي للعام الجامعي 
 شئون التعليم والطالب ثانيًا: 

 م.       2019م/ 2018للعام الجامعي  الدراسية  خطةالتوزيع  1/ 2
 -م كما في الجدول التالى :2019م/2018للعام الجامعي  األولالقرار: تم توزيع خطة الفصل الدراسي 

 الهيئة المعاونة استاذ المادة الفرقة المادة م
دارة منافسات الرياضية 1   د/ محمد عبدالعظيم أولي بنين تنظيم وا 

 
 م.م/ أحمد األشوح

دارة 2  م.م/ نعمة أبو زيد  د/ فتحي توفيق أولي بنات منافسات الرياضية تنظيم وا 
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التربية الطلب المقدم من األستاذ الدكتور رئيس القسم بشأن انتداب أعضاء هيئة تدريس من كلية  2/2

 . م2019م / 2018لتدريس مادة اللغة العربية واللغة اإلنجليزية للعام الجامعي  جامعة مدينة السادات
 الموافقة .  القرار/
 : الدراسات العليا :  ثالثاً 

الطلب المقدم من االستاذ الدكتور / وائل السيد قنديل  بشأن تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث /  1/ 3
) دراسة تنبؤية باألداء المهاري الهجومي بداللة  -عمرو عبدالعليم رخا في موضوع البحث بعنوان : 
 بعض القدرات البدنية لالعبي الوشو كونغ فو ( .

من إجراءات البحث  مع تشكيل لجنة الحكم والمناقشة من السادة  قد أنتهي باحثالموافقة حيث أن ال:  رالقرا
 :  األتية أسمائهم

 مشرفا  أ.د/ وائل السيد قنديل                أستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية الرياضية  بالكلية   1
 مناقشاً  أ.م.د/ سماح محمد حالوة            أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية   2
  مناقشاً  الفردية جامعة المنوفية   األلعاب أ.م.د/ ناصر محمد حلمي الحنفي    أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم تدريب  4
الدكتور / وائل السيد قنديل ، د/ أسامة عز الرجال بشأن تشكيل لجنة  األستاذالطلب المقدم من  2/ 3

) فاعلية برنامج -في موضوع البحث بعنوان :  المناقشة والحكم للباحث / مصطفي سمير سلطان
  .( ي جهاز الحركات األرضية للناشئينمقترح للقدرات التوافقية لتحسين مستوي أداء الجملة الحركية عل

من إجراءات البحث  مع تشكيل لجنة الحكم والمناقشة من السادة  قد أنتهي الموافقة حيث أن الباحث القرار: 
 األتية أسمائهم :

 



 مناقشاً  أ.د/ محمد فؤاد حبيب             أستاذ تدريب الجمباز بقسم التدريب بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان  1
 مناقشاً  إبراهيم الباقيري        أستاذ علم النفس الرياضي  ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ محمد  2
  مشرفا  أ.د/ وائل السيد قنديل             أستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية الرياضية  بالكلية   4
 .       منح درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية أحمد حلمي غراب  بشأن الطلب المقدم من الباحث / 3/ 3

 الموافقة علي المنح بناءة علي قرار لجنة المناقشة والحكم . القرار: 
في التربية  ماجستيربشأن منح درجة   السيد جابر علي السيد خلف اهلل الطلب المقدم من الباحث / 4/ 3

 .       الرياضية
 الموافقة علي المنح بناءة علي قرار لجنة المناقشة والحكم . القرار: 

 رابعاً : شئون أعضاء هيئة التدريس :
من  إجازة إعتياديالطلب المقدم من األستاذ الدكتور /محمد إبراهيم الباقيري بشأن الحصول علي  1/ 4

م وذلك لسفر سيادته 2018/ 9/ 2م إلي 8/2018/ 11الرصيد الخاص بسيادته وذلك في الفترة من 
 ألداء فريضة الحج .

 القرار : الموافقة .
 خامسًا:موضوعات االحاطة :

 عرض المكاتبات الوردة للقسم . 1/ 5
 أحيط المجلس علمًا.                                                                :  القرار

 -سادساً : ما يستجد من اعمال : 
 وما لم يستجد من أعمال اختتمت الجلسة في تمام الساعة .......................................

 رئيس مجلس القسم        أمين المجلس

        أد./
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