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

 4/00/6107 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
 نياية االجتماع الساعة العاشرة

الساعة الثانية 
 عشر

 القسم إلجتماعمكان ا
 

 الحضـــــــــــــــــــــور:
نـوفمبر  عـن شـيرعقـدت الجمسـة  العاشـرةفي تمام الساعة  م 4/00/6107الموافق  السبت نو في يومإ

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

 واعتذر عن الحضور 

 

 االسم م
 
 

 الوظيفة
 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب أ.د/محمد إبراىيم الباقيري 0
 استاذ بالقسم أ.د/ محمد عبدالعظيم شميس 6
 وكيل الكمية لشئون البيئة والمجتمع أ.د/ لبيب عبدالعزيز لبيب 3
 استاذ بالقسم أ.د/عادل رمضان بخيت 4
 مدرس بالقسم د / محمد حسين بكر 5
 بالقسم أستاذ مساعد د/ فتحي توفيق فتحي 6
 مدرس بالقسم د/ رقية محمد الميدي 7

 مدرس بالقسم د/ حنان إبراىيم أبو موسي  8

 مدرس بالقسم د/ مروه محمد الباقيري  9

 مدرس بالقسم د/ أحمد ربيع سعد 01

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



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

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

 جاء بقرار الجمسة السابقة                  المصادقة عمي ماالقرار: 
 : الدراسات العميا : نياً ثا
المناخ التنظيمي وعالقتو بممارسة األنشطة بعنوان  رقية محمد ميدي/ ةتسجيل موضوع بحث لمدكتور  6/0

 الترويحية بدور المسنين بمحافظة المنوفية 
 القرار : الموافقة 

تقويم االتحاد المصري لمتنس بعنوان "  ماجستير بحث   مصطفي عبدا لكريم عبدالعزيز تسجيل الباحث /  6/6
 " بعد اإلنتياء من السيمنار العام .   األرضي وفق بعض أىداف التنمية المستدامة

 -الموافقة عمي التسجيل وتتكون لجنة اإلشراف من : القرار :
  إدارة التنس ووكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع والبيئة أستاذ    لبيب عبدالعزيز لبيبأ.د/  .0
                                    الرياضية بالكمية  مدرس بقسم أصول التربيةأحمد ربيع سعد        أ.د/  .6

 
 مشرفا
  مشرفا

دراسة تحميمية مقارنو لمستوي أداء الفريق بعنوان "  ماجستير بحث    تؤه محمد عصام ذكي/  ةتسجيل الباحث 6/3
 " بعد اإلنتياء من السيمنار العام .  القومي وأبطال العالم في بطولة العالم لمجمباز الفني بنات

 -الموافقة عمي التسجيل وتتكون لجنة اإلشراف من : القرار :
 القياس والتقويم ورئيس أصول التربية الرياضية بالكمية   أستاذ    وائل السيد قنديل أ.د/  .0
                                    مدرس بقسم التمرينات والجمباز بالكمية ياسر عمي قطب        د/  .6

 
 مشرفا
  مشرفا

بناء مقياس لمثقافة التنظيمية بعنوان "  ماجستير بحث   سامح عاطف أبو العز حسين تسجيل الباحث /  6/4
 " بعد اإلنتياء من السيمنار العام . أندية محافظة الجيزةلبعض  لصناعة القرار بإدارة النشاط الرياضي

 -الموافقة عمي التسجيل وتتكون لجنة اإلشراف من : القرار :
 أ.د/ لبيب عبدالعزيز لبيب   أستاذ إدارة التنس ووكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع والبيئة   .0
                                    أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية بالكمية         فتحي توفيق فتحيد/  .6

 
 مشرفا
  مشرفا

 .       بشأن منح درجة الماجستير في التربية الرياضية عبدالسالم بحبحنسرين  الطمب المقدم من الباحثة / 6/5
 الموافقة عمي المنح بناءة عمي قرار لجنة المناقشة والحكم . القرار: 

 -قسم لمباحثين األتي أسمائيم :عقد سيمنار تم  6/6
 ىناء حسني محمد شمتوت             تسجيل دكتوراه . .0
 تسجيل ماجستير .           سارة مصطفي عبداهلل       .6
 عبدالحميد محمد سمير خميل         تسجيل ماجستير . .3

 الموافقة مع الرفع لمسيمنار العام  -القرار :



 : موضوعات عامة  )االنتدابات والجامعة ( ثالثاً 
 . النظر في بعض البنود الخاصة بالالئحة لمتعديل ومرفق مذكرة بالبنود المطموب تعديميا بالالئحة  3/0

 الموافقة مع رفع المذكرة لمجمس الكمية . : القرار
منقل خفاجي المدرس بقسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوي ل ببناءا عمي الطمب المقدم من د/ أحمد عبدا لوىا 3/6

، وحيث أن أبحاثة ورسالة الماجستير والدكتوراه  التربية الرياضية والذي يتضمن تقرير طبي مرفقلقسم أصول 
 . تخصص قياس وتقويم

 عدم قبول الطمبالقرار: 
 : اإلحاطة:موضوعات رابعاً 

 عرض المكاتبات الوردة لمقسم . 4/0
 :أحيط المجمس عممًا.                                                                 القرار

 -: أعمال: ما يستجد من  خامساً 
 .....................الثانية عشر وما لم يستجد من أعمال اختتمت الجمسة في تمام الساعة  5/0

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

 رئيس مجمس القسم        أمين المجمس

 أد./          أد./

SQ0000000F101206:نموذج رقم 
 م67/9/6106(  0/1اإلصدار ) 


