
التربية الرياضية  كمية                

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

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

 6/5/2017التاريخ  
بدء 

االجتماع 
نهاية االجتماع الساعة العاشرة 

الساعة الثانية 
عشر 

القسم  االجتماعمكان 
 

: الحضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور
برئاسة مايو  في تمام الساعة العاشرة عقدت الجمسة عن شهر م 6/5/2017 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
 أستاذ اإلدارة 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
 مدرس 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
  شئون الطالب: ثانياًال 
 .  تشكيل لجان واضعي اإلمتحانات  2/1

 :-  التشكيل كالتالي: القرار
 واضع االمتحان المادة م
 محمد حسين بكر/ د  عمم النفس ثانية بنين  1
 نرمين رفيق محمد/ د .م.أ عمم النفس ثانية بنات 2
 عادل رمضان بخيت / د .أ أصول التربية ثانية بنين  3
 رقية محمد مهدي . د  أصول التربية ثانية بنات 4
 د محمد الباقيري .أ عمم النفس ثالثة بنين  5
 وائل قنديل / د .أ إختبارات ومقاييس ثالثة بنين 6
 وائل قنديل/ د .أ إختبارات ومقاييس ثالثة بنات 7
 لبيب عبدالعزيز لبيب / د .أ أصول تربية رابعة بنين  8
 لبيب عبدالعزيز لبيب/ د .أ ادارة رابعة بنين  9

 محمد عبدالعظيم  شميس/ د .أ ادارة رابعة بنات  10
 أحمد راشد . د  حاسب ألي رابعة بنات  11
 أحمد راشد. د  حاسب ألي ثالثة بنات  12
 شوقي خميفة .  د  إنجميزي ثالثة بنات  13
 أحمد راشد. د  حاسب آلي ثانية بنين  14
 أحمد عطا . د  حقوق إنسان أولي بنات  15
 أحمد عطا. د  حقوق إنسان أولي بنين  16
 شوقي خميفة.  د  انجميزي ثالثة بنين  17
  شوقي خميفة.  د  انجميزي أولي بنات  18
 تشكيل لجان المصححين 2/2

 :- التشكيل كاآلتي : القرار 



 الرابع الثالث الثاني االول المادة م
 مروة الباقيري. د  نرمين رفيق/ د.م.أ محمد الباقيري / د .أ محمد حسين بكر. د عمم النفس ثانية بنين  1
 محمد عبدالعظيم/ د .أ محمد حسين بكر. د مروة الباقيري. د  نرمين رفيق/ د.م.أ عمم النفس ثانية بنات 2
 رقية مهدي. د فتحي توفيق/د.م.أ لبيب عبدالعزيز/ د.أ عادل رمضان/ د.أ أصول التربية ثانية بنين  3
 فتحي توفيق/د.م.أ لبيب عبدالعزيز/ د.أ عادل رمضان/ د.أ رقية مهدي. د أصول التربية ثانية بنات 4
 مروة الباقيري. د  محمد حسين بكر. د نرمين رفيق/ د.م.أ محمد الباقيري/ د .أ عمم النفس ثالثة بنين  5
 عادل رمضان/ د.أ حنان أبو موسي.د أحمد ربيع. د وائل قنديل /د.ا إختبارات ومقاييس ثالثة بنين 6
 عادل رمضان/ د.أ أحمد ربيع. د حنان أبو موسي.د وائل قنديل/د.ا إختبارات ومقاييس ثالثة بنات 7
 محمد الباقيري/ د .أ فتحي توفيق/د.م.أ عادل رمضان/ د.أ لبيب عبدالعزيز/ د.أ أصول تربية رابعة بنين  8
 فتحي توفيق/د.م.أ وائل قنديل/د.ا لبيب عبدالعزيز/ د.أ محمد عبدالعظيم/ د .أ ادارة رابعة بنين  9

 فتحي توفيق/د.م.أ وائل قنديل/د.ا محمد عبدالعظيم/ د .أ لبيب عبدالعزيز/ د.أ ادارة رابعة بنات  10
 وائل قنديل/د.ا محمد الباقيري/ د .أ ×× ×× حاسب ألي رابعة بنات  11
 نرمين رفيق/ د.م.أ محمد عبدالعظيم/ د .أ ×× ×× حاسب ألي ثالثة بنات  12
 نرمين رفيق/ د.م.أ محمد الباقيري/ د .أ ×× ×× إنجميزي ثالثة بنات  13
 محمد حسين بكر. د محمد عبدالعظيم/ د .أ ×× ×× حاسب آلي ثانية بنين  14
 حنان أبو موسي.د رقية مهدي. د ×× ×× حقوق إنسان أولي بنات  15
 أحمد ربيع. د مروة الباقيري. د  ×× ×× حقوق إنسان أولي بنين  16
 محمد حسين بكر. د رقية مهدي. د ×× ×× انجميزي ثالثة بنين  17
 أحمد ربيع. د حنان أبو موسي .د ×× ×× انجميزي أولي بنات  18

 تشكيل لجان الممتحنين 2/3

 :-الموافقة والتشكيل كاالتي : القرار 
 لجان الممتحنين  م
 محمد الباقيري/ د.أ 1
 لبيب عبدالعزيز لبيب/د.أ 2
  وائل السيد قنديل/د.أ 3
: الدراسات العميا  : ثالثاًا 
لبيب عبد العزيز لبيب بشأن تشكيل لجنة المناقشة والحكم / الطمب المقدم من االستاذ الدكتور  3/1

نموذج مقترح العادة هندسة  ):- محمد السيد عبدالمنعم مطر في موضوع البحث بعنوان / لمباحث 
  . (باالندية الخاصة " الهندرة " العمميات اإلدارية 

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

 مشرفاًا  أستاذ ووكيل قسم أصول التربية الرياضية لتنمية المجتمع وتنمية البيئة "لبيب عبدالعزيز لبيب /د.أ 1
 مناقشاًا  "أستاذ ورئيس قسم أصول التربية الرياضية والترويح " وائل السيد قنديل / د.أ 2
 مناقشاًا  "قائم بعمل عميد كمية التربية الرياضية جامعة العريش"عز الدين حسين سميمان جاد / د.م.أ 3



 مشرفاًا  "أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية والترويح"فتحي توفيق حفينة / د.م.أ 4
تقييم لنظام " محمدعبدالرازق محمد وفيق بحث ماجستير بعنوان / تسجيل الباحث  3/2

 .بعد اإلنتهاء من السيمنار العام " االنتقاالت باالتحاد المصري لكرة القدم  
 

 :-الموافقة عمي التسجيل وتتكون لجنة اإلشراف من  :القرار 
 لبيب عبدالعزيز لبيب  أستاذ ووكيل قسم أصول التربية الرياضية لتنمية/ د.أ .1

                              المجتمع   و تنمية البيئة                 
 حنان إبراهيم أبو موسي  مدرس بقسم أصول التربية الرياضية والترويح/ د .2

 
 مشرفا

 
  مشرفا

 تشكيل لجان واضعي األمتحان لممواد الخاصة بالقسم  3/3
 .إبالغ السادة األساتذة منسقي المواد بوضع األسئمة  :القرار 

 .تشكبل لجان المصححين لممواد الخاصة بالقسم  3/4
 :التشكيل كاآلتي  :القرار 

 الفرقة األساتذة المصححين  المادة م
 الرابع الثالث الثاني  األول 

 الدبمومة    نرمين رفيق / د.م.أ محمد بكر. د التربية وعمم النفس  1
بحث عممي في التربية  2

 الرياضية 
 أولي ماجستير     وائل قنديل / د.أ

/ د .أ تنظيم وادارة التربية الرياضية  3
 محمدعبدالعظيم 

 أولي ماجستير    

 أولي ماجستير     محمد الباقيري/ د .أ مقدمة في اإلحصاء  4

تنظيم وادارة المعسكرات  5
 الرياضية 

 أولي ماجستير     أحمد عمارة / د .أ

 أولي ماجستير     حسن أبو حسين . أ  لغة إنجميزية  6

حمقة بحث في مشاكل التنظيم  7
 واإلدارة 

 ثانية ماجستير    كمال درويش / د.أ

إختبارات ومقاييس في التربية  8
 الرياضية 

محمد صبري / د .أ
 عمر 

 ثانية ماجستير   

االمكاناتى في التربية  9
 الرياضية 

 ثانية ماجستير    عزة العمري/ د .أ

 ثانية ماجستير   محمد عنبر / د .أ فتحي توفيق / د.م.أ تنظيم وادارة نادي رياضي  10

حمقات بحث في البحوث  11
 العممية 

 أولي دكتوراة   سعيد عبدالرشيد / د.أ عصام متولي / د .أ



 أولي دكتوراة    محمد الباقيري / د .أ إحصاء  12

فمسفة ومبادئ التربية  13
 الترويحية 

لبيب عبد / د.أ
 العزيز 

 أولي دكتوراة   

 ثانية دكتوراة   وائل قنديل / د.أ عادل رمضان / د .أ التقويم في التربية الرياضية  14
تطبيق واسس المهارات  15

 الحركية 
 ثانية دكتوراة    جمال حمادة / د .أ

  ثانية دكتوراة   عادل رمضان / د.أ مصطفي عميرة / د.أ فمسفة التربية الرياضية  16
 :شئون أعضاء هيئة التدريس : رابعاًا 
أحمد ربيع محمود سعد المدرس بالقسم  بشأن الموافقة عمي طمب مزاولة / الطمب المقدم من الدكتور  4/1

 .المهنة في غير أوقات العمل الرسمية 
 .الموافقة : القرار 
: موضوعات االحاطة :خامساًا 

 .عرض المكاتبات الوردة لمقسم  5/1
.                                                                 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

SQ0000000F101206 :نموذج رقم  
م 27/9/2016 ( 1/0 )اإلصدار 


