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 أصول التربية الرياضية جتماع مجلس / قسم محضر ا
 2016/2017 العام الجامعي  رقم الجلسة

 5/9/2017 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
 ماعنهاية االجت الساعة العاشرة

الساعة الثانية 
 عشر

 القسم إلجتماعمكان ا
 

 الحضـــــــــــــــــــــور:
 تمبربس عن شهرعقدت الجلسة  العاشرةفي تمام الساعة  م 5/9/2017الموافق  الثالثاء نه في يومإ

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

 واعتذر عن الحضور 

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

 سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال. ثم انتقلقسم أصول التربية الرياضية مجلس  أعضاء

 االسم م

 

 

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

 زيز

 وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع
 استاذ بالقسم أ.د/عادل رمضان بخيت 4
 بالقسم أستاذ مساعد د/ فتحي توفيق فتحي 5
 مدرس  لمهديد/ رقية محمد ا 6

 الوظيفة االسم م
 تفرغ مهمه رسمية استاذ مساعد بالقسم أ.م.د/  نرمين رفيق  1
 مدرس بالقسم د / محمد حسين بكر 2



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

 المصادقة علي ماجاء بقرار الجلسة السابقة                 القرار: 
 : الدراسات العليا : ثانياً 

تسجيل الباحث / محمد عبده علي إبراهيم رسالن  بحث دكتوراه  بعنوان " تقويم مواصفات جهاز عارضة  2/1
البدنية والمهارية والخصائص البيوميكانيكية و أثره علي درجة النهايات  االختباراتالتوازن في ضوء بعض 

 الحركية   " بعد اإلنتهاء من السيمنار العام .
 -التسجيل وتتكون لجنة اإلشراف من :الموافقة علي  القرار :
 أ.د/ سعيد عبدالرشيد خاطر   أستاذ متفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب وعلوم  .1

 الحركة بالكلية                               
 أستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية د/ وائل السيد قنديل          أ. .2

                                    بالكلية                                   

 
 مشرفا

 
 مشرفا

 
الدكتور / لبيب عبد العزيز لبيب بشأن تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث / محمد  األستاذالطلب المقدم من  2/2

اد المصري ) اللوائح والسياسات المتبعة في االتح -شافعي عبدالوهاب دياب  في موضوع البحث بعنوان :
 مارسة ( ) دراسة تحليلية (.للتنس وتأثيرها علي الم

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

 مشرفاً  البيئة أستاذ إدارة التنس  ووكيل الكلية خدمة المجتمع وتنمية  أ.د/لبيب عبدالعزيز لبيب  1
 مناقشاً  ورئيس قسم أصول التربية الرياضية " القياس والتقويم  أستاذ      أ.د/ وائل السيد قنديل  2
    ألعاب المضرب بكليةاأللعاب الجماعية و أستاذ مساعد بقسم تدريب علي   أبوريدأ.م.د/ ناصر  3

   حلوان         جامعة بالهرمالرياضية التربية                                       
 مناقشاً 

  مشرفاً  أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية     أ./.د/ فتحي توفيق فتحي   4
الدكتور / لبيب عبد العزيز لبيب بشأن تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث / محمد  األستاذالطلب المقدم من  2/3

) دراسة تحليلية لتطوير مراكز الشباب باستخدام  -موضوع البحث بعنوان : محمد النوحي  في معبدالحلي
 .أسلوب الفجوة بمركز ومدينة دمنهور( 

 اآلتيةمن السادة  و الحكم الموافقة حيث أن الباحث قد أنتهي من إجراءات البحث  مع تشكيل لجنة المناقشة القرار :
 أسمائهم :

 قيرفرغ بكلية التربية الرياضية بأبو ستاذ اإلدارة الرياضية المتأسالمة      زعبدا لعزيأ.د/ محمد  1
  اإلسكندريةجامعة                                                

 مناقشاً 

 مناقشاً  أستاذ علم النفس الرياضي ووكيل الكلية لشئون التعليم والطال بأ.د/ محمد إبراهيم الباقيري      2



 مشرفاً  لبيب     "أستاذ إدارة التنس  ووكيل الكلية خدمة المجتمع وتنمية البيئة  زيعبدا لعز أ.د/لبيب  3
  مشرفاً  أ.م.د/ فتحي توفيق فتحي     أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية 4
الدكتور / لبيب عبد العزيز لبيب بشأن تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث / محمد  األستاذالطلب المقدم من  2/4

) دراسة تحليلية للتسويق الرياضي في األندية الرياضية  -حسني عبدالفضيل  في موضوع البحث بعنوان :
 .الخاصة ( 

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

 مشرفاً  "أستاذ إدارة التنس  ووكيل الكلية خدمة المجتمع وتنمية البيئة   لبيب  زعبدا لعزيأ.د/لبيب  1
 مناقشاً     الحسيني          أستاذ مساعد وقائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية بالعريش نعزا لديأ./د/  2
  مناقشاً  أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية     حي توفيق فتحي أ.م.د/ فت 3
شميس بشأن مد وتشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحثة  معبدا لعظيالدكتور / محمد  األستاذالطلب المقدم من  2/5

تشكيل الثقافة ) دور اإلعالم الرياضي في  -بحبح   في موضوع البحث بعنوان : معبدا لسالنسرين  /
 .الرياضية لطالب جامعة مدينة السادات  ( 

الحكم  المناقشة و من إجراءات البحث  مع تشكيل لجنة انتهتالموافقة علي المد والتشكيل حيث أن الباحثة قد  القرار :
 أسمائهم : اآلتيةمن السادة 

 مناقشاً   حلوان بالهرمبية الرياضية جام  الرياضية بكلية التر  اإلدارة"أستاذ         أ.د/وليد مرسي الصغير  1
 مشرفاً    الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية اإلدارةأستاذ   شميس  معبدا لعظيأ./د/ محمد  2
  مناقشاً  أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية       أ.م.د/ فتحي توفيق فتحي  3
 دريس :: شئون أعضاء هيئة التثالثا

حالوة جراء النقل لقسم أصول التربية الرياضية والذي يتضمن محمد بناءا علي الطلب المقدم من أ.م.د/سماح  3/1
 .  تقرير طبي مرفق 

 -رفض الطلب المقدم نظرا للتقرير الطبي المرفق والذي يتضمن :القرار : 
المخ واألعصاب والذي يتضمن التشخيص به إصابة  اليد وليس من جراجاتأوال : مالحظة أن التقرير الطبي من عيادة 

 .طبيب غير متخصص و بالعمود الفقري أي أنه من عيادة 
تطلب ع متطلبات التدريس النظري والذي يثانيا : أن التقرير الطبي يوصي بعدم الوقوف فترات طويلة وهذا يتنافي م

 الوقوف لفترات طويلة وهذا عكس ما جاء بالتقرير الطبي .
 . صورة من التقرير الطبي المقدم ومرفق

م.م/ حسين شوقي أبو  انتدابالمائية بشأن  توالرياضياالطلب المقدم من قسم نظريات وتطبيقات المنازالت   3/2
 في تدريس مادة المصارعة . االشتراكالحديد بخصوص 

 .الموافقة  القرار :
 



 : اإلحاطة:موضوعات رابعاً 
 لقسم .عرض المكاتبات الوردة ل 4/1

 :أحيط المجلس علمًا.                                                                 القرار
 -: أعمالسادسًا : ما يستجد من 

السيد األستاذ الدكتور /عميد الكلية مرسل لسيادتكم مقترح مجلس قسم أصول التربية الرياضية عن العام  6/1
سادة أعضاء هيئة التدريس والمكون من السادة األساتذة واألستاتذة م من ال2018م /2017الجامعي 

 -والمدرسين طبقًا لألقدمية والدور وهم :المساعدين 
 أ.د / وائل السيد قنديل .                 رئيس مجلس القسم . .1
 أ.د محمد إبراهيم الباقيري                      عضواً  .2
 أستاذ متفرغ ) مهمة رسمية ( عضواً          أ.د /حمدي عباس السيسي             .3
 أ.د/ محمد عبدالعظيم شميس                   عضوًا  .4
 أ.د/ لبيب عبدالعزيز لبيب                      عضواً  .5
 أ.د/ عادل رمضان بخيت                       عضواً  .6
 ( ) مهمة رسمية أ.م.د/ نرمين رفيق محمد                       عضواً  .7
 أمين سر المجلس عضوأ.م.د/ فتحي توفيق فتحي                .8
 د / محمد حسين بكر                           عضواً  .9

 د/ رقية محمد مهدي                          عضواً  .10
 د/ حنان إبراهيم موسي                      عضواً  .11
 د/مروة إبراهيم الباقيري                      عضواً  .12
 د/ أحمد ربيع سعد                         عضواً  .13

القرار : الموافقة علي مقترح التشكيل الجديد لمجلس القسم للعرض علي السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية العتماده 
 م .2018م   /2017ليتم العمل بذلك التشكيل الجديد اعتبارًا من أول اجتماع لمجلس القسم للعام الجامعي 

 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 ) 


