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قسم أصول التربية الرياضية والترويح / محضر اجتماع مجمس 
 2016/2017العام الجامعي  رقم الجمسة 

 7/3/2017التاريخ  
بدء 

االجتماع 
نهاية االجتماع الساعة العاشرة 

الساعة الثانية 
عشر 

القسم مكان الإلجتماع 
 

: الحضـــــــــــــــــــــور
برئاسة فبراير  في تمام الساعة العاشرة عقدت الجمسة عن شهر م 7/3/2017 الموافق  الثالثاءإنه في يوم

: رئيس القسم  وبحضور كل منوائل السيد قنديل  /الدكتوراألستاذ 

 
واعتذر عن الحضور  

 
 

الوظيفة االسم م 

 وكيل الكمية لشئون الطمبة محمد إبراهيم الباقيري/ د.أ 1
 أستاذاإلدارة بالقسم عبدالعظيم شميسمحمد /د.أ 2
لبيب عبدالعزيز لبيب / د.أ 3

زيز 

 وكيل الكمية لشئون البيئة والمجتمع
 استاذ بالقسم عادل رمضان بخيت/د.أ 4
 مدرس بالقسم محمد حسين بكر/ د  5
 أستاذ مساعد بالقسمفتحي توفيق فتحي / د 6
 مدرس رقية محمد المهدي / د 7

الوظيفة االسم م 
 استاذ مساعد بالقسم نرمين رفيق /  د.م.أ 1



والترحيب " بسم اهلل الرحمن الرحيم" الجمسة بذكر وائل السيد قنديل/ افتتح السيد األستاذ الدكتور:فتتاح اإل
سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات  ثم انتقل بالسادة أعضاء مجمس قسم أصول التربية الرياضية والترويح

. الواردة بجدول األعمال

 

 المصـــادقات: أوالًال 
بشأن التصديق عمى محضر الجمسة السابقة   1/1

المصادقة عمي ماجاء بقرار الجمسة السابقة                  : القرار
  شئون الطالب: ثانياًال 
عرض تقرير المقررات الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم لمقررات الفصل الدراسي  األول  2/1

 .  م2017/ 2016لمعام الجامعي 
بالقسم لمقررات الفصل الدراسي األول لمعام   الموافقة عمي ماجاء بتقرير السادة أعضاء هيئة التدريس: القرار

   .م2017/ 2016الجامعي 
: الدراسات العميا  : ثالثاًال 
حنان إبراهيم موسي بشأن تشكيل المجنة الثالثية / الطمب المقدم من المدرس المساعد بالقسم  3/1

 . م2017 /2/ 28والتعيين مدرس بذات القسم بناء عمي قرار المنح الصادر من الجامعة بتاريخ 
 :-حنان إبراهيم موسي من السادة األساتذة / تشكيل المجنة الثالثية لمباحثة  :القرار 
 .محمدعبدالعظيم شميس /د.أ .1
 .وائل السيد قنديل / د.أ .2
 .عادل رمضان بخيت / د.أ .3

 .مع الموافقة عمي التعيين بوظيفة مدرس 
أحمد ربيع محمود سعد بشأن تشكيل المجنة الثالثية / الطمب المقدم من المدرس المساعد بالقسم  3/2

 .م2017 /2/ 28والتعيين مدرس بذات القسم بناء عمي قرار المنح الصادر من الجامعة بتاريخ 
 :-أحمد ربيع محمود سعد من السادة األساتذة / تشكيل المجنة الثالثية لمباحثة  :القرار 
 .محمد إبراهيم الباقيري / د.أ .1
 .لبيب عبدالعزيز لبيب/ د.أ .2
 .نرمين رفيق محمد / د.م.أ .3

 .مع الموافقة عمي التعيين بوظيفة مدرس  



مروة محمد إبراهيم الباقيري بشأن تشكيل المجنة الثالثية / الطمب المقدم من المدرس المساعد بالقسم  3/3
 .م2017 /2/ 28التعيين مدرس بذات القسم بناء عمي قرار المنح الصادر من الجامعة بتاريخ 

 :-مروة محمد إبراهيم الباقيري من السادة األساتذة / تشكيل المجنة الثالثية لمباحثة  :القرار 
 .محمد عبدالعظيم شميس / د.أ .1
 .عادل رمضان بخيت / د.أ .2
 .فتحي توفيق فتحي / د.م.أ .3

 .مع الموافقة عمي التعيين بوظيفة مدرس 
تأثير برنامج مقترح لمتدريب العقمي " فادي محمد السيد عمي بحث ماجستير بعنوان / تسجيل الباحث  3/4

 .بعد اإلنتهاء من السيمنار العام " عمي بعض المتغيرات النفسية و المهارية لنأشئي السباحة 
 :-الموافقة عمي التسجيل وتتكون لجنة اإلشراف من  :القرار 
 .أحمد محمود عبدالحكيم           أستاذ السباحة بقسم المنازالت والرياضات المائية / د.أ .1
 . نرمين رفيق محمد              أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية والترويح بالكمية/ د.م.أ .2
 .محمد حسين بكر               مدرس بقسم أصول التربية الرياضية والترويح بالكمية/ د .3

استراتيجية مقترحة إلدارة " السيد عمي جابر السيد خمف اهلل بحث ماجستير بعنوان / تسجيل الباحث  3/5
 .بعد اإلنتهاء من السيمنار العام " األزمات في اإلدارات التعميمية بمحافظة البحيرة 

 :-الموافقة عمي التسجيل وتتكون لجنة اإلشراف من  :القرار 
 محمد عبدالعظيم شميس         أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية / د.أ .1

 .                                            والترويح بالكمية
هالة / محمد عبدالعظيم شميس بشأن صالحية الرسالة المقدمة من الباحثة / د.الطمب المقدم من أ 3/6

معوقات ممارسة طالبات الثانوية العامة لألنشطة الرياضية بمحافظة " مهدي عمي أبوالريش وعنوانها 
 ".البحيرة 

 :-ولجنة الحكم والمناقشة المقترحة تتكون من 
 هميمة إبراهيم ناصر حشيش        أستاذ اإلدارة الرياضية بكمية التربية الرياضية بنات / د.أ .1

 .                                            جامعة اإلسكندرية                   مناقشاًال 
 محمد عبدالعظيم شميس           أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية/ د.أ .2

                                         والترويح بالكمية                        مشرفاًال    
 فتحي توفيق فتحي              أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية والترويح/ د.م.أ .3

                                        بالكمية                                 مناقشاًال    



 .القرار الموافقة عمي التشكيل  
شيماء / محمد عبدالعظيم شميس بشأن صالحية الرسالة المقدمة من الباحثة / د.الطمب المقدم من أ 3/7

تقويم إدارات التسويق باألندية الخاصة في ضوء إستراتيجية " سمير حسيني عبدالقادر صالح وعنوانها 
 ".المحيط األزرق 

 :- ولجنة الحكم والمناقشة المقترحة تتكون من 
 محمد عبدالعظيم شميس           أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية/ د.أ .1

                                         والترويح بالكمية                              مشرفاًال    
 وائل السيد قنديل                  أستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية                  / د.أ .2

                                               والترويح بالكمية                               مناقشاًال  
 عبدالحق سيد عبدالباسط     أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية والترويح / د.م.أ .3

                                      وقائم بعمل رئيس القسم جامعة جنوب الوادي    مناقشاًال 
                                   

 .القرار الموافقة عمي التشكيل 
 :موضوعات االحاطة :رابعاًال 
 .عرض المكاتبات الوردة لمقسم  5/1

.                                                                 أحيط المجمس عمماًال  :القرار
:- ما يستجد من اعمال  : خامساًال 

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

رئيس مجمس القسم         أمين المجمس

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