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 أصول التربية الرياضية جتماع مجمس / قسم محضر ا
 6106/6107 الجامعيالعام   رقم الجمسة

 5/06/6107 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
 نياية االجتماع الساعة العاشرة

الساعة الثانية 
 عشر

 القسم مكان الإلجتماع
 

 الحضـــــــــــــــــــــور:
ديسمبر عن شير عقدت الجمسة  العاشرةفي تمام الساعة  م 5/06/6107الموافق  الثالثاء نو في يومإ

 رئيس القسم  وبحضور كل من: وائل السيد قنديلبرئاسة األستاذ الدكتور/ 

 
 واعتذر عن الحضور 

 
 

 الوظيفة االسم م

 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب أ.د/محمد إبراهيم الباقيري 0
 استاذ بالقسم أ.د/ محمد عبدالعظيم شميس 6
 أ.د/ لبيب عبدالعزيز لبيب 3

 زيز

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

 الوظيفة االسم م
 استاذ مساعد بالقسم أ.م.د/  نرمين رفيق  0



الجمسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب  السيد قنديلوائل الدكتور/ األستاذ  افتتح السيدفتتاح :إلا
سيادتو لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة  ثم انتقلقسم أصول التربية الرياضية بالسادة أعضاء مجمس 

 بجدول األعمال.

 أواًل: المصـــادقات
 بشأن التصديق عمى محضر الجمسة السابقة  0/0

 جاء بقرار الجمسة السابقة                  المصادقة عمي ماالقرار: 
 شئون التعميم والطالب ثانيًا: 

 -تشكيل لجان أمتحانات الشفيي والعممي والممتحن الخرجي لممواد الخاصة بالقسم في الترم األول : 6/0
دارة المنافسات الرياضية الفرقة األولي بنين . .0  تنظيم وا 
دارة المنافسات الرياضية  .6  الفرقة األولي بنات .تنظيم وا 
 تاريخ ومدخل التربية الرياضية الفرقة األولي بنين . .3
 تاريخ ومدخل التربية الرياضية الفرقة األولي بنات . .4
 حاسب الي الفرقة الرابعة بنيين . .5
 حاسب الي الفرقة الثالثة بنيين . .6

  الخاصة بالقسمتشكيل لجان أمتحانات الشفيي والعممي والممتحن الخرجي لممواد  تم-القرار :
 تشكيل لجنة الممتحنين. 6/6

 القرار: تم تشكيل لجنة الممتحنين عمي النحو التالي :
 أ.د/محمد إبراىيم الباقيري .0
 أ.د/ لبيب عبدالعزيز لبيب. .6
 . أ.د/وائل السيد قنديل .3

 تشكيل لجنة المصححين 6/3
 م كما في الجدول 6107/6108الجامعي القرار: تم تشكيل لجنة المصححين لمترم الدراسي األول لمعام 

المصحح  المصحح الثاني المصحح األول الفرقة المادة م
 الثالث

المصحح 
 الرابع

أولي  الئحة قديمة مدخل  1
 بنين

أ.د/ محمد 
 الباقيري

د /فتحي  د/ حنان موسي د/ مروة الباقيري
 توفيق

أولي  الئحة قديمة مدخل 2
 بنات

د /رقية  د/ حنان موسي د/أحمد ربيع  د/ مروة الباقيري
 المهدي



أولي  مدخل الئحة جديدة 3
 بنين

أ.د/ محمد 
 الباقيري

د/ محمد حسين  د /مروة الباقيري
 بكر

 

أولي  مدخل الئحة جديدة 4
 بنات

د/  أ.د/ محمدالباقيري د/ مروة الباقيري
 محمدعبدالعظيم

د/عادل 
 رمضان

إدارة المنافسات  5
 الرياضية 

أولي 
 بنين

د/ لبيب 
 عبدالعزيز

  د/ فتحي توفيق د/ محمدعبدالعظيم

إدارة المنافسات  6
 الرياضية

أولي 
 بنات

د/ 
 محمدعبدالعظيم

 د/ أحمد ربيع د/ فتحي توفيق د/ لبيب عبدالعزيز

الثانية  برامج 7
 بنين

د/ محمد حسين  د/عادل رمضان
 بكر

د/ 
 محمدعبدالعظيم

 د/ أحمد ربيع

الثانية  برامج 8
 بنات

د/محمد حسين 
 بكر

د/ فتحي  حنان موسيد/  د/ عادل رمضان
 توفيق

الثالثة  التربية 9
 بنات

د/ لبيب 
 عبدالعزيز

د/عادل  د /رقية المهدي د/فتحي توفيق
 رمضان

رابعة  ترويح  11
 بنين

د/ لبيب 
 عبدالعزيز

د/ محمد  د/وائل قنديل د/ رقية المهدي
 حسين بكر

رابعة  ترويح  11
 بنات

لبيب د/ 
 عبدالعزيز

أ.د/محمد  د/ وائل قنديل د/ رقية المهدي
 صبري عمر

رابعة  بحث عممي 12
 بنين

أ.د/محمد  د/ محمد الباقيري أحمد ربيعد/  د/ وائل قنديل
  صبري عمر

رابعة  بحث عممي 13
 بنات

 د/ محمد بكر د/ محمد الباقيري د/ وائل قنديل حنان موسيد/ 

أولي  عربي 
 بنين

 تشكل من كمية األداب جامعة المنوفية 

 تشكل من كمية األداب جامعة المنوفية  أولي  عربي 
الثالثة  حاسب ألي 

 بنين
د / لبيب  حنان موسيد/  د /محمد صالح د/ أحمد راشد

 عبدالعزيز
الثالثة  حاسب ألي 

 بنات
د /وائل  د/عادل رمضان د/ أحمد راشد د /محمد صالح

 قنديل

 م كما في الجدول6106/6107لجنة المصححين تخمفات لمترم الدراسي األول لمعام الجامعي تم تشكيل 
المصحح  الفرقة المادة م

 األول
المصحح  المصحح الثالث المصحح الثاني

 الرابع



د /مروة  بنات أولي مدخل  1
 الباقيري
 درويش

أ.د/محمد صبري 
 عمر

  د/ محمدعبدالعظيم

برامج التربية  2
 الرياضية 

الثانية 
 بنين

د/ عادل 
 رمضان 

أ.د/محمد صبري 
 عمر

  د/ محمد حسين بكر

برامج التربية  3
 الرياضية

الثانية 
 بنات

د/ محمد 
 حسين بكر

أ.د/محمد صبري  د/أحمد ربيع
 عمر

 

الثالثة  حاسب ألي  4
 بنين

  د/ رقية المهدي د /محمد صالح د/ أحمد راشد

 
 6107/6108الفصل الدراسي األول لمعام الجامعي تشكيل لجنة وضع اإلمتحانات  6/4

 تم تبميغ السادة أساتذة المواد المتخصصين بوضع اإلمتحانات . القرار: 
الطمب المقدم من األستاذ الدكتور / محمد الباقيري واألستاذ الدكتور/  لبيب عبدالعزيز بشأن تطبيق  6/5

نسبة الغياب في مادتي البحث العممي والترويح لمفرقة الرابعة بنين ومرفق طيو كشف بأسماء الطالب 
 %. 81الذي تتعدي نسبة غيابيم 

 القرار الموافقة .
 : الدراسات العميا : ثالثاً 
دراسة تحميمية لمترويح التجاري بمحافظة بحث دكتوراه  بعنوان "   ىناء حسني محمد شمتوت/  ةتسجيل الباحث 3/0

 " بعد اإلنتياء من السيمنار العام .   المنوفية 
 -الموافقة عمي التسجيل وتتكون لجنة اإلشراف من : القرار :
  إدارة التنس ووكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع أستاذ    لبيب عبدالعزيز لبيب أ.د/  .0

 بالكمية  والبيئة                              
 الرياضية بالكمية قسم أصول التربية ب أستاذ مساعد      فتحي توفيق فتحي .د/ .مأ .6

                                    بالكمية                                   

 
 مشرفا

 
 مشرفا

 
بناء مقياس لمصالبة النفسية لدي بعنوان "   ماجستيربحث   سارة مصطفي عبداهلل /  ةتسجيل الباحث 3/6

 " بعد اإلنتياء من السيمنار العام .   مدربي ألعاب القوي

 -الموافقة عمي التسجيل وتتكون لجنة اإلشراف من : القرار :
                     ألعاب القوي ورئيس قسم ألعاب القوي بالكمية  أستاذ             محمد عنبر بالل  أ.د/  .0
 الرياضية بالكمية قسم أصول التربية ب أستاذ مساعد           نرمين رفيق محمد .د/ .مأ .6
 الرياضية بالكميةقسم أصول التربية ب مدرس                 د /محمد حسين بكر .3

                                   

 
 مشرفا
 مشرفا
 مشرفا

 



دراسة تحميمية مقارنة لمستوي بعنوان "   ماجستيربحث   عبدالحميد محمد سمير خميل  تسجيل الباحث /  3/3
" بعد اإلنتياء من السيمنار  أداء الفريق القومي لمجمباز رجال و أبطال العالم في ضوء تعديالت القانون

 العام .

 -الموافقة عمي التسجيل وتتكون لجنة اإلشراف من : القرار :
 القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية أستاذ               وائل السيد قنديل,أ.د/  .0

 بالكمية                       الرياضية                                    
 بالكمية  مدرس بقسم التمرينات والجمباز               أحمد عبدالعزيز.د/  .6

 
 مشرفا

 
  مشرفا

بشأن منح درجة الماجستير في التربية شيماء عمي محمد صالح الطمب المقدم من الباحثة/  3/4
 .       الرياضية

 الموافقة عمي المنح بناءة عمي قرار لجنة المناقشة والحكم . القرار: 

الطمب المقدم من الباحث/ محمد عبدالحميم محمد النوحي بشأن منح درجة الماجستير في التربية  3/5
 .       الرياضية

 الموافقة عمي المنح بناءة عمي قرار لجنة المناقشة والحكم . القرار: 

التربية الطمب المقدم من الباحث/ محمد حسني محمد عبدالفضيل بشأن منح درجة الماجستير في  3/6
 .       الرياضية

 الموافقة عمي المنح بناءة عمي قرار لجنة المناقشة والحكم . القرار: 

 موضوعات االحاطة ::رابعاً 
 عرض المكاتبات الوردة لمقسم . 4/0

 :أحيط المجمس عممًا.                                                                 القرار
 : موضوعات عامة خامساً 

الطمب المقدم من الدكتور / فتحي توفيق بشأن اإلنتداب لمعمل بكنترول كمية التربية العام جامعة مدينة  5/0
 السادات 

 
 -: ما يستجد من اعمال : سادساً 



 جد من أعمال اختتمت الجمسة في تمام الساعة .......................................توما لم يس

 رئيس مجمس القسم        المجمسأمين 

 أد./          أد./

SQ0000000F101206:نموذج رقم 
 ا

 م67/9/6106(  0/1إلصدار ) 


