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

 2/1/2018 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
 نهاية االجتماع الساعة العاشرة

الساعة الثانية 
 عشر

 القسم مكان الإلجتماع
 

 الحضـــــــــــــــــــــور:
 برئاسةعن شهر يناير عقدت الجلسة  العاشرةفي تمام الساعة  م 2/1/2017الموافق  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 محمد حسين بكرد /  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 نرمين رفيق   /أ.م.د 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 

 األعمال الواردة بجدول

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

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

 م.       2018م/2017توزيع خطة الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  2/1
 

 -تالى :م كما في الجدول ال2018م/2017توزيع خطة الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي تم القرار: 
 الهيئة المعاونة استاذ المادة الفرقة المادة م
  د/أحمد ربيع /  أ.د/ وائل قنديل أولي بنين  الرياضية تربيةالأصول  1
  أبوموسيد/حنان  أ.د/ محمد عبدالعظيم أولي بنات أصول التربية الرياضية 2
التربوي نفس العلم  3

 الرياضي
  د/ مروة الباقيري / أ.د/محمد الباقيري  أولي بنين

علم النفس التربوي  4
 الرياضي

  د / محمد حسين بكر أولي بنات

 صفاء األشوحم.م / د/ مروة الباقيري  الثانية بنات علم نفس                                      3
 حسين شوقيم.م/ د /محمد حسين بكر                                                             الثانية بنين                                      علم نفس 4
 م.م/ محمد رسالن أ.د/ محمد إبراهيم الباقيري  الثالثة بنين علم نفس  5
 أحمد حلمي م.م/ أ.م.د/ فتحي توفيق الرابعة بنين التربية 6
  د/ رقية محمد المهدي الثانية بنات التربية 7
  أ.د/ وائل قنديل. /د/أحمد ربيع . الثالثة بنين إختبارات ومقاييس 8
  حنان موسي /د/أ.د وائل السيد قنديل الثالثة بنين إختبارات ومقاييس 9

دارة  10  م.م/ نعمة أبوزيد د/فتحي توفيقعبدالعظيم /محمدأ.د/  الرابعة بنين تنظيم وا 
 أحمد األشوح /.مم 

دارة  11  م.م/ هناء شلتوت ،  لبيب عبدالعزيزأ.د/  الرابعة بنات تنظيم وا 
  منتدب  حاسب ألي 12
   ممتد  اللغة االنجليزية 13



 : الدراسات العليا : ثالثاً 
عن دخول االمتحان في مادة األختبارات والمقاييس  الطلب المقدم من الطالب األتي أسمائهم لألعتذار 3/1

 -لمرحلة الماجستير الفرقة األولي شعبة اإلدارة وهم :
 نواف مجهول موازي غايب عبدهللا . .1
 ذاري حسين علي خليل .ع .2
 طالل مصطفي عبدهللا إبراهيم . .3

 الموافقة . القرار :
في الالئحة لبرنامج اإلدارة  اختياري أصول التربية الرياضية بشأن إضافة مواد قسم الطلب المقدم من  3/2

 -والمواد كالتالي :الرياضية في مرحلة الدكتوراه  
 قراءات متقدمة في التشريعات والقوانين المحلية والدولية بالمجال الرياضي . .1
 والدولية .قراءات متقدمة في إدارة الدورات واألحداث الرياضية المحلية  .2
 قراءات متقدمة في اإلدارة والمناخ التنظيمي . .3
 قراءات متقدمة في التنظيمات األهلية واإلقليمية والدولية . .4

 الموافقة . -القرار :
 رجي للمواد الخاصة بالقسم في الترم األولاالشفهي والعملي والممتحن الخ امتحاناتتشكيل لجان  3/3

 . للدراسات العليا
 رجي للمواد الخاصة بالقسماتشكيل لجان امتحانات الشفهي والعملي والممتحن الخ تم-القرار :

الطلب المقدم من االستاذ الدكتور محمد إبراهيم الباقيري بشأن تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث /  3/4
) الصالبة النفسية وعالقتها  -في موضوع البحث بعنوان : أحمد عبدالمعطي عبدالفتاح عبدالدايم

 بمستوي األداء المهني وبعض المتغيرات االجتماعية لدي معلمي التربية الرياضية( .
الموافقة حيث أن الباحث قد أنتهي من إجراءات البحث  مع تشكيل لجنة الحكم والمناقشة من السادة  القرار :

 األتية أسمائهم :
 مشرفاً   لشئون خدمة المجتمع والبيئة الكليةووكيل  علم النفس أستاذ              أ.د / محمد إبراهيم الباقيري    1
 مناقشاً  المجتمع وتنمية البيئة الكلية خدمةووكيل  إدارة التنس  أستاذأ.د/لبيب عبدالعزيز لبيب              " 2
 بقسم العلوم النفسية والتربوية بكلية أستاذ مساعد               أ.م.د/ محمد عبدالكريم نبهان 3

 التربية الرياضية جامعة بنها                                                      
 مناقشاً 

الطلب المقدم من الباحث / محمد شافعي عبد الوهاب دياب بشأن منح درجة الماجستير في التربية  3/5
 الرياضية

 الموافقة علي المنح بناءًا علي قرار لجنة المناقشة والحكم . القرار :



 
 

 موضوعات االحاطة ::ساً خام
 عرض المكاتبات الوردة للقسم . 5/1

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

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

 رئيس مجلس القسم        أمين المجلس

 أد./          أد./
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 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 


