كمية التربية الرياضية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محضر اجتماع مجمس  /قسم أصول التربية الرياضية
العام الجامعي

رقم الجمسة
التاريخ

بدء

6107/01/3

االجتماع

مكان اإلجتماع

الساعة العاشرة

نياية االجتماع

6107/6106
الساعة الثانية
عشر

القسم

الحضـــــــــــــــــــــور:
إنو في يوم الثالثاء الموافق 6107/01/3م في تمام الساعة العاشرة عقدت الجمسـة عـن شـير أكتـوبر
برئاسة األستاذ الدكتور /وائل السيد قنديل رئيس القسم وبحضور كل من:
م

االسم

0

أ.د/محمد إبراىيم الباقيري

6

أ.د /محمد عبدالعظيم شميس

3

أ.د /لبيب عبدالعزيز لبيب

وكيل الكمية لشئون البيئة والمجتمع

4

أ.د/عادل رمضان بخيت

استاذ بالقسم

5

د  /محمد حسين بكر

مدرس بالقسم

6

د /فتحي توفيق فتحي

أستاذ مساعد بالقسم

7

د /رقية محمد الميدي

مدرس بالقسم

8

د /حنان إبراىيم أبو موسي

مدرس بالقسم

9

د /مروه محمد الباقيري

مدرس بالقسم

 01د /أحمد ربيع سعد

الوظيفة
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب
استاذ بالقسم

مدرس بالقسم

واعتذر عن الحضور
م
0

االسم
أ.م.د /نرمين رفيق

الوظيفة
استاذ مساعد بالقسم تفرغ ميمو رسمية

اإلفتتاح :افتتح السيد األستاذ الدكتور /وائل السيد قنديل الجمسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة
أعضاء مجمس قسم أصول التربية الرياضية ثم انتقل سيادتو لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.
أوالً :المصـــادقات
0/0

بشأن التصديق عمى محضر الجمسة السابقة

القرار :المصادقة عمي ماجاء بقرار الجمسة السابقة

ثانياً :شئون الطالب

0/6

الجداول الدراسية .

انقرار  :رم رىزيع انجذاول انذراسيخ عهي انسبدح أعضبء هيئخ انزذريس طجقب نهجذول انذراسي
رىصيف انمقرراد
6/6
مخبطجخ جميع أعضبء هيئخ انزذريس عهي رسهيم انزقبرير وانزىصيفبد انخبصخ ثبنمقرراد
انقرار
ثشأن انطالة انىافذيه ووست انحضىر انخبصخ ثهم وانزىاصم معهم .
3/6
رفع انطهت نمجهس انكهيخ نهمىافقخ عهي اإلقزراحبد انزبنيخ -:
انقرار
 -1إسزثىبء انطالة انىافذيه مه وست انحضىر ورنك نظروف انسفر مه انذول انقبدميه مىهب ويزم
رنك عه طريق عمم محبضراد مكثفخ وإمزحبوبد رعىيضيخ نزعىيض وست انحضىر انمقررح
 -2رسهيم إمكبويخ انزىاصم عه طريق عمم شجكبد انزىاصم اإلجزمبعي (اإلوزروذ ) مع انطالة
تشكيل لجان الممتحنين والمصححين لمواد دور نوفمبر
4/6
القرار

م

المواد

0

التنظيم واالدارة

6

الترويح

3

البحث العممي

4

الحاسب اآللي

الممتحنين

المصححين

 -1أ.د /لبيب عبدالعزيز لبيب

 -1أ.د/محمد عبدالعظيم شميس

 -2أ.د/محمد عبدالعظيم شميس

 -2أ.د /لبيب عبدالعزيز لبيب

 -3أ.د /فتحي توفيق حفينة

 -3أ.م.د /فتحي توفيق حفينة
 -4د  /حنان إبراىيم

 -1أ.د /لبيب عبدالعزيز لبيب

 -1أ.د /لبيب عبدالعزيز لبيب

 -2د /رقية محمد ميدي

 -2أ.د /عادل رمضان

 -3أ.د /عادل رمضان

-3رقية محمد ميدي
-4د /مروة الباقيري

 -1أ.د  /محمد الباقيري

 -1أ.د  /محمد الباقيري

 -2أ.د وائل السيد قنديل

 -2أ.د وائل السيد قنديل

 -3د /محمد حسين بكر

 -3د /محمد حسين بكر
 -4د  /أحمد ربيع سعد

 -1د /أحمد نبية .

 -1د /أحمد راشد .

 -2د /أحمد راشد.

 -2د  /محمد صالح.
 -3أ.د محمد الباقيري .
 -4أ.د /محمد عبدالعظيم

ثالثا  :الدراسات العميا :
0/3

إختيار مواد الدراسات العميا الخاصة بالترم األول .

القرار  :الموافقة وىي كالتالي من -:

أوال مرحمة الدكتوراه
م

التخصص

1

عمم النفس

2

اإلدارة الرياضية

3

الترويح الرياضي

4

القياس والتقويم

المادة
 -4قراءات متقدمة في عمم النفس الرياضي
 -5حمقات بحث في اإلعداد النفسي لمرياضين ()1
 -4حمقات البحث في اإلدارة الرياضية ()1
 -5دراسة متقدمة في األصول العممية لإلدارة
 -4قراءات متقدمة في الترويح الرياضي
 -5حمقات بحث في الترويح الرياضي ()1
 -1تطبيقات في القياس والتقويم الرياضي ()1
 -2قراءات متقدمة في القياس والتقويم في المجال الرياضي

ثانيا مرحمة الماجستير
م

التخصص

1

اإلدارة الرياضية

2

عمم النفس

3

الترويح الرياضي

المادة
 -1اإلصول العممية لإلدارة الرياضية ()1
 -2حمقات البحث في اإلدارة الرياضية
 -1سيكولوجية التدريب الرياضي
 -2سيكولوجية المنافسات الرياضية
 -1األصول العممية لمترويح الرياضي ()1
 -6حمقات بحث في الترويح الرياضي

6/3

بخصوص تعين المرشد األكاديمي لمقسم .

القرار  :الموافقة عمي ترشيح د  /أحمد ربيع سعد
3/3

تسجيل موضوع بحث لمدكتور أحمد ربيع بعنوان تقويم اإلحتياجات والخدمات الصحية لطالب كمية التربية
الرياضية جامعة مدينة السادات في ضوء معايير الجودة

القرار  :الموافقة
4/3

تفويض األستاذ الدكتور رئيس القسم عمي قبول الطالب الممتحقين بالقسم في الدراسات العميا

القرار  :الموافقة عمي تفويض األستاذ الدكتور رئيس القسم عمي قبول الطالب الممتحقين بالقسم في الدراسات العميا
5/3

مخاطبة الدراسات العميا بشأن عدم مخاطبة القسم لتشكيل لجان إمتحانات الدراسات العميا المتحان التاىيمي
لمدراسات العميا دون الرجوع لمجمس القسم في المواد الخاصة بالقسم  ،كذلك عدم ورود المواد الخاصة بالقسم
في مرحمة الدراسات العميا كي يتثني لمقسم وضع أعضاء ىيئة التدريس المتخصصين لتمك المواد .

القرار  -:مخاطبة الدراسات العميا نحو ضرورة إرسال المواد التي تخص القسم بمراحل الدراسات العميا المختمفة (الدبموم
– الماجستير – الدكتوراه ) لوضع أعضاء ىيئة التدريس المتخصصين لتمك المواد بمعرفة القسم  ،كذلك مخاطبة
القسم بشأن المجان الخاصة بإمتحان التاىيمي .
6/3

بناءاً عمي الخطاب الوارد من الدراسات العميا بشأن المد لبعض الدارسين بالدراسات العميا إلنتياء المدة

القانونية ليم لمتسجيل في 6107/9/31م وىم -:

 .0مصطفي سمير مصطفي سمطان .
 .6عمرو عبدالعميم رخا .
القرار  -:الموافقة عمي المد .
7/3

 -0بشأن إنتداب محمد صبري عمر لتدريس مادة القياس والتقويم في مرحمة الدراسات العميا نظ ار لتجاوز
أ.د  /وائل السيد قنديل عدد الساعات

القرار الموافقة
اربعاً :شئون أعضاء ىيئة التدريس :
0/4

بناءا عمي الطمب المقدم من أ.م.د/سماح محمد حالوة األستاذ المساعد بقسم نظريات المنازالت والرياضات

المائية لمنقل لقسم أصول التربية الرياضية والذي يتضمن تقرير طبي مرفق .
القرار  :الموافقة عمي الطمب المقدم من أ.م.د/سماح محمد حالوة األستاذ المساعد بقسم نظريات المنازالت والرياضات
المائية لمنقل لقسم أصول التربية الرياضية من قسم نظريات المنازالت والرياضات المائية مع إتخاذ كافة اإلجراءات
القانونية الخاصة بموضوع النقل مع تسجيل إعتراض األستاذ الدكتور /محمد عبدالعظيم شميس عمي موضوع النقل
لعدم وجود سند قانوني وسبب يستدعي النقل  ،وورود تقرير طبي بطمب النقل وتطبيق المادة ( )94من قانون تنظيم
الجامعات  ،كذلك إعتراض سيادتو بسبب أن القسم المنقول منو سيادتيا يحتوي عمي جانب نظري يمكن لسيادتيا
القيام بتدريسو .
خامساً  :موضوعات عامة (االنتدابات والجامعة )

0/5

القرار

 -0بشأن إنتداب د /أحمد ربيع لتدريس الجانب التطبيقي لمادة الميارات الرياضية .

اإلرجاء لمعرض الشير القادم لحين اإلنتياء من توزيع خطة القسم .

سادساً:موضوعات اإلحاطة :

0/6

عرض المكاتبات الوردة لمقسم .

القرار :أحيط المجمس عمماً.

سابعاً  :ما يستجد من أعمال -:

0/7

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

وما لم يستجد من أعمال اختتمت الجمسة في تمام الساعة .......................................
رئيس مجمس القسم

أمين المجمس

أد/.

أد/.
نموذج رقمSQ0000000F101206:
اإلصدار ( 6106/9/67 ) 1/0م

