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 أصول التربية الرياضية جتماع مجلس / قسم محضر ا
 2017/2018 الجامعيالعام   رقم الجلسة

 6/1/2018 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
 نهاية االجتماع الساعة العاشرة

الساعة الثانية 
 عشر

 القسم إلجتماعمكان ا
 

 الحضـــــــــــــــــــــور:
برئاسة فبراير عن شهر عقدت الجلسة  العاشرةفي تمام الساعة  م 6/1/2018الموافق  الثالثاء نه في يومإ

 رئيس القسم  وبحضور كل من: وائل السيد قنديلاألستاذ الدكتور/ 

 
 واعتذر عن الحضور 

 

 الوظيفة االسم م

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/محمد إبراهيم الباقيري  1
 استاذ بالقسم أ.د/ محمد عبدالعظيم شميس 2
 أ.د/ لبيب عبدالعزيز لبيب 3

 زيز

 وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع
 مدرس بالقسم د / محمد حسين بكر 4
 أستاذ مساعد بالقسم د/ فتحي توفيق فتحي 5
 مدرس بالقسم 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
 مهمة قومية استاذ مساعد بالقسم أ.م.د/  نرمين رفيق  1



 
الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب  وائل السيد قنديلالدكتور/ األستاذ  افتتح السيدفتتاح :إلا

الموضوعات سيادته لعرض ومناقشة  ثم انتقل قسم أصول التربية الرياضية والترويحبالسادة أعضاء مجلس 
 بجدول األعمالالواردة 

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

 المصادقة علي ماجاء بقرار الجلسة السابقة                 القرار: 
 شئون التعليم والطالب ثانيًا: 

 .       لمرحلة البكالوريوس  م2018م/2017خطة الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  تعديل 2/1
 -تالى :م كما في الجدول ال2018م/2017خطة الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  تعديل تم القرار: 

 الهيئة المعاونة استاذ المادة الفرقة المادة م
 د/محمد رسالن د/أحمد ربيع /  أ.د/ وائل قنديل أولي بنين  الرياضية تربيةالأصول  1
  د/حنان أبوموسي أ.د/ محمد عبدالعظيم أولي بنات أصول التربية الرياضية 2
   أ.د/محمد الباقيري  أولي بنين التربوي الرياضينفس العلم  3
 د/هناء شلتوت د/ مروة الباقيري  أولي بنات علم النفس التربوي الرياضي 4
 صفاء األشوح/ م.م د / محمد حسين بكر الثانية بنات علم نفس                                      3
م.م/ محمد رسالن  د /محمد حسين بكر                                                             الثانية بنين علم نفس                                      4

 حسين شوقيم.م/
 أحمد األشوحم.م/  أ.د/ محمد إبراهيم الباقيري  الثالثة بنين علم نفس  5
 م.م/ أحمد حلمي أ.م.د/ فتحي توفيق الرابعة بنين التربية 6
  أ.م.د/ فتحي توفيق ،أ.م.د/ سماح حالوة الثانية بنين التربية 7
 م.م/ صفاء األشوح د/ رقية محمد المهدي الثانية بنات التربية 8
 م.م/ حسين شوقي أ.د/ وائل قنديل. /د/أحمد ربيع . الثالثة بنين إختبارات ومقاييس 9

  حنان موسي /د/أ.د وائل السيد قنديل الثالثة بنين إختبارات ومقاييس 10
دارة  11  م.م/ نعمة أبوزيد د/فتحي توفيقمحمدعبدالعظيم /أ.د/  الرابعة بنين تنظيم وا 
دارة  12  م.م/ هناء شلتوت  لبيب عبدالعزيز أ.م.د/ سماح حالوةأ.د/  الرابعة بنات تنظيم وا 
  منتدب  حاسب ألي 13
   ممتد  اللغة االنجليزية 13



 : الدراسات العليا : ثالثاً 
تكليف السادة األساتذه بوضع الخطة البحثية للقسم وكذلك توصيف المقرارات الخاصة بهم في مرحلتي  3/1

 البكالرويوس والدراسات العليا .
 . أحيط المجلس علماً  القرار :

 . م2018م/2017العليا للعام الجامعي وضع الخطة الدراسية لمرحلةالدراسات   3/2
  الموافقة علي الخطة المقترحة كما في الجدول المرفق -القرار :

تسجيل موضوع بحث للدكتور/محمد حسين بكر والدكتور / أحمد ربيع سعد  بعنوان بناء مقياس االنحياز  3/3
 .التأكيدي للرياضين 

 الموافقة . -القرار :
تقييم الشغب لدي طالب المرحلة بحث ماجستير  بعنوان "    محمود محمد رامز مناع تسجيل الباحث /  3/4

 " بعد اإلنتهاء من السيمنار العام .   اإلعدادية بمحافظة البحيرة
 -الموافقة علي التسجيل وتتكون لجنة اإلشراف من : القرار :
  إدارة التنس ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة أستاذ     لبيب عبدالعزيز لبيبأ.د/  .1
                                    مدرس بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية د/ مروة محمد الباقيري        .2

 
 مشرفا
  مشرفا

التربية الرياضية تقويم قيادات بحث ماجستير  بعنوان "    عماد الدين رؤف عبدالرحيمتسجيل الباحث /  3/5
 " بعد اإلنتهاء من السيمنار العام .  بالمعاهد األزهرية في ضوء معايير الجودة الشاملة بمحافظة البحيرة

 -الموافقة علي التسجيل وتتكون لجنة اإلشراف من : القرار :
  إدارة التنس ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة أستاذ      لبيب عبدالعزيز لبيبأ.د/  .1
                                    مدرس بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية أحمد ربيع سعد          /  د .2

 
 مشرفا
  مشرفا

نموذج مقترح للجدارة اإلدارية لمديري بحث ماجستير  بعنوان "    محمد صالح رافع بدرتسجيل الباحث /  3/6
 " بعد اإلنتهاء من السيمنار العام .   النشاط الرياضي باألندية 

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

 
  مشرفا

 .   المقدم من الباحثة / سارة فتحي ماضي بشأن منح درجة الماجستير في التربية الرياضيةالطلب  3/7
 الموافقة علي المنح بناءة علي قرار لجنة المناقشة والحكم . القرار: 

 العالقات الثقافيةخامسًا :
لحضور مؤتمر " الطلب المقدم من األستاذ الدكتور / وائل قنديل بشأن الدعوة المقدمة لسيادته  

 تحديات الرياضة العربية بين المواطنة واألرهاب )واقع وحلول ("
 الموافقة القرار :



 موضوعات عامة   سادسًا:
اإلفادة الواردة من الجامعة بشأن نقل السيدة األستاذ مساعد دكتور/ سماح أمين حالوة من قسم  5/1

إلي قسم األصول بالكلية . بناًء علي موافقة اللجنة نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضيات المائية 
م بعد 26/12/2017العلمية الدائمة للتربية الرياضية لترقي األساتذة واألساتذة المساعدين بتاريخ 

 . فحص تقرير اإلنتاج العلمي الخاص بسيادتها
 بناء علي القرار الوارد . الموافقة القرار :

م.م/ حسين شوقي محمد المدرس المساعد بالقسم بشأن حضور كورس الطلب المقدم من السيد  5/2
 م الموافق يومي السبت واألحد .18/2/2018، 18تحكيم الجمباز الفني أنسات المقرر يومي 

 . الموافقة القرار :
 سًا:موضوعات االحاطة :ساد

 :أحيط المجلس علمًا.                                                                 القرار
 -: ما يستجد من اعمال : سابعاً 

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

 رئيس مجلس القسم        أمين المجلس

 أد./          أد./

SQ0000000F101206:نموذج رقم 
 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 


