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

 8/7/2017التاريخ  
بدء 

االجتماع 
نهاية االجتماع الساعة العاشرة 

الساعة الثانية 
عشر 

القسم مكان الإلجتماع 
 

: الحضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور
برئاسة يوليو  في تمام الساعة العاشرة عقدت الجمسة عن شهرم 8/7/2017 الموافق  السبتإنه 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
   استاذ مساعد بالقسم نرمين رفيق /  د.م.أ 5
 أستاذ مساعد بالقسمفتحي توفيق فتحي / د.م.أ 6
 مدرس بالقسم محمد حسين بكر/ د  7
 بالقسممدرس رقية محمد المهدي / د 8

الوظيفة االسم م 
   



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

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

المصادقة عمي ماجاء بقرار الجمسة السابقة                  : القرار
: الدراسات العميا  : ثانياُا 
صفاء فتحي كامل األشوح بشأن منح درجة الماجستير في التربية / الطمب المقدم من الباحثة  2/1

الرياضية المعيدة بالقسم بشأن التعيين مدرس مساعد بذات القسم بناء عمي قرار المنح الصادر 
 .م2017 /6/ 17من الجامعة بتاريخ 

 . الموافقة عمي التعيين بناءة عمي قرار المنح  : القرار
حسين شوقي محمد أبو الحديد بشأن منح درجة الماجستير في التربية / الطمب المقدم من الباحث  2/2

الرياضية المعيدة بالقسم بشأن التعيين مدرس مساعد بذات القسم بناء عمي قرار المنح الصادر 
 .م2017 /6/ 24من الجامعة بتاريخ 

 . الموافقة عمي التعيين بناءة عمي قرار المنح  : القرار
لبيب عبد العزيز لبيب بشأن تشكيل لجنة المناقشة والحكم / الطمب المقدم من االستاذ الدكتور  2/3

البرامج الرياضية التميفزيونية  ):- أحمد حمدي إبراهيم حمزة في موضوع البحث بعنوان / لمباحث 
  .(في مصر والمعرفة الرياضية لدي طالب الجامعات المصرية 

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

 مناقشاًال    بالكمية"  أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية والترويحمحمد عبدالعظيم شميس / د .أ 1
 مشرفا أستاذ إدارة التنس  ووكيل الكمية خدمة المجتمع وتنمية البيئة"لبيب عبدالعزيز لبيب      /د.أ 2
         أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم اإلدارة الرياضية بكمية                       دينا كمال محمود / د.م.أ 3

                                            التربية الرياضية بالجزيرة جامعة حموان
 مناقشاًال 

  مشرفاًال  "أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية والترويح"فتحي توفيق حفينة   / د.م.أ 4
محمد إبراهيم الباقيري  بشأن تشكيل لجنة المناقشة والحكم / الطمب المقدم من االستاذ الدكتور  2/4

الضغوط المهنية لدي معممات  ):- سارة فتحي أمين ماضي في موضوع البحث بعنوان / لمباحثة 
  .(التربية الرياضية وعالقتها باتجاهاتهم نحو عممية التدريس 



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

 مناقشاًال      أستاذ عمم النفس الرياضي المتفرغ جامعة حموانمحمد محمد حسن عالوي / د .أ 1
 مشرفا أستاذ عمم النفس الرياضي   ووكيل الكمية لشئون التعميم والطالب "محمد إبراهيم الباقيري        /د.أ 2
 مناقشاًال  "          أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية والترويحنرمين رفيق محمد  / د.م.أ 3
   مشرفاًال  "أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية والترويح"فتحي توفيق حفينة       / د.م.أ 4
 :شئون أعضاء هيئة التدريس : ثالثاًال 
أحمد حممي غراب  المدرس المساعد بالقسم  بشأن الموافقة / الطمب المقدم من المدرس المساعد  3/1

عمي حضور دورة تدريبية باألكاديمية األولمبية عن تخطيط األحمال واإلعداد البدني في الفترة من 
 .م  2017 /20/8 إلي 7/2017/ 24

 .الموافقة : القرار 
: موضوعات االحاطة :رابعاًال 
 .عرض المكاتبات الوردة لمقسم  4/1

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

..................... 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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