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 أصول التربية الرياضية جتماع مجلس / قسم محضر ا
 2018/2019 الجامعيالعام   رقم الجلسة
 الساعة الثانية عشر نهاية االجتماع الساعة العاشرة بدء االجتماع 1/1/2019 التاريخ 

 القسم إلجتماعمكان ا
 الحضـــــــــــــــــــــور:

برئاسة  ينايرعن شهر عقدت الجلسة  العاشرةفي تمام الساعة  م 1/1/2019الموافق  الثالثاء نه في يومإ
 من: وبحضور كالا  رئيس القسم وائل السيد قنديل الدكتور/األستاذ 

 واعتذر عن الحضور 

 الوظيفة االسم م

 أستاذ اإلدارة بالقسم عبدالعظيم شميسأ.د/محمد  1
 أ.د/ لبيب عبدالعزيز لبيب 2

 زيز

 وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع
 مهمة قومية مساعد بالقسم أستاذ أ.م.د/  نرمين رفيق 3
 مساعد بالقسم أستاذ   فتحيد/ فتحي توفيق أ.م. 4
 أستاذ مساعد بالقسم أ.م.د/ سماح محمد حالوة 5
 مدرس بالقسم د / محمد حسين بكر 6
 مدرس  د/ رقية محمد المهدي 7
 مدرس بالقسم د/ حنان إبراهيم أبو موسي 8
 مدرس بالقسم د/ أحمد ربيع سعد 9
 مدرس بالقسم د/ مروة محمد الباقيري 
 مدرس بالقسم غرابد/ أحمد حلمي  

 الوظيفة االسم م
 --------------------- ----------- 



الجلسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب وائل السيد قنديل الدكتور/ األستاذ  افتتح السيدفتتاح :إلا
ومناقشة الموضوعات الواردة  سيادته لعرض ثم انتقلقسم أصول التربية الرياضية بالسادة أعضاء مجلس 

 بجدول األعمال.

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

 جاء بقرار الجلسة السابقة                  المصادقة علي ماالقرار: 
  شئون الطالبثانياا: 

 .  تشكيل لجان واضعي اإلمتحانات  2/1
  -:التاليكالتشكيل  القرار: 

 واضع االمتحان المادة م
  أ.د محمد الباقيري    مدخل وتاريخ التربية الرياضية أولي بنين 1
 أ.د محمد الباقيري مدخل وتاريخ التربية الرياضية أولي بنات 2
دارة المنافسات الرياضية أولي بنين 3  أ.م.د/ فتحي توفيق تنظيم وا 
دارة المنافسات الرياضية أولي  4  أ.م.د/ فتحي توفيق بناتتنظيم وا 
 .أ.د / لبيب عبدالعزيز لبيب  الترويح الرياضي ثانية بنين 5
 .أ.د / لبيب عبدالعزيز لبيب  الترويح الرياضي ثانية بنات 6
 أ.م.د/ فتحي توفيق التربية الثالثة بنات  7
حصاء رابعة بنين 8  أ.د محمد الباقيري ، ا.د/وائل قنديل بحث علمي وا 
حصاء رابعة بناتبحث  9  ، ا.د/وائل قنديل أ.د محمد الباقيري  علمي وا 

 أ.د / لبيب عبدالعزيز لبيب  الترويح الرياضي رابعة بنين 10
 أ.د / لبيب عبدالعزيز لبيب  الترويح الرياضي رابعة بنات 11
 د / محمد حسين بكر برامج الفرقة الثانية بنين  الئحة قديمة  12
 د / محمد حسين بكر برامج الفرقة الثانية بنات  الئحة قديمة 13
 أ.د محمد الباقيري  حاسب الي الفرقة الثالثة بنين 14
 أ.د محمد الباقيري   حاسب الي الفرقة الرابعة بنين 15
 د. سميرة سعيد اللغة العربية الفرقة األولي بنين 16
 سميرة سعيدد.  اللغة العربية الفرقة األولي بنات 17
 د .  شوقي خليفة اللغة اإلنجليزية الفرقة األولي بنين 18
 د .  شوقي خليفة اللغة اإلنجليزية الفرقة األولي بنات 19

 
 
 
 



 2019/ 2018لمواد الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  تشكيل لجان المصححين 2/2

  -اآلتي :كالقرار : التشكيل 

 الرابع الثالث الثاني االول المادة م
 د. نرمين رفيق د. محمد حسين بكر د . مروة الباقيري أ.د / محمد الباقيري  طالب(486) مدخل وتاريخ التربية الرياضية أولي بنين 1
 د . مروة الباقيري ا.د/وائل قنديل د. نرمين رفيق د. محمد حسين بكر طالبة( 200) مدخل وتاريخ التربية الرياضية أولي بنات 2
دارة المنافسات الرياضية أولي بنين 3  أ.م.د/ سماح حالوه ا.د/وائل قنديل أ.م.د/فتحي توفيق أ.د / محمد عبدالعظيم طالب(486)تنظيم وا 
دارة المنافسات الرياضية أولي بنات 4  د.حنان أبو موسي د. نرمين رفيق أ.م.د/فتحي توفيق أ.د / محمد عبدالعظيم طالبة( 200)تنظيم وا 
 د. نرمين رفيق د. رقية مهدي أ.م.د/ سماح حالوه أ.د/ لبيب عبدالعزيز طالب( 520) الترويح الرياضي ثانية بنين 5
 د. رقية مهدي د. نرمين رفيق أ.د/ لبيب عبدالعزيز أ.م.د/ سماح حالوه طالبة ( 196) الترويح الرياضي ثانية بنات 6
 د. أحمد ربيع د. أحمد ربيع د. محمد حسين بكر فتحي توفيق/أ.م.د طالبة ( 163)التربية الثالثة بنات  7
حصاء رابعة بنينبحث  8  د. أحمد ربيع د.حنان أبو موسي أ.د / محمد الباقيري ا.د/وائل قنديل طالب( 240) علمي وا 
حصاء رابعة بنات ) 9  أحمد ربيع د. د.حنان أبو موسي أ.د / محمد الباقيري ا.د/وائل قنديل طالبة ( 116بحث علمي وا 

 د.حنان أبو موسي د.أحمدحلمي أ.م.د/ سماح حالوه أ.د/ لبيب عبدالعزيز طالب( 240الترويح الرياضي رابعة بنين) 10
 د. أحمد ربيع د.أحمدحلمي أ.م.د/ سماح حالوه أ.د/ لبيب عبدالعزيز طالبة ( 116الترويح الرياضي رابعة بنات ) 11
 د . مروة الباقيري ا.د/وائل قنديل أ.د / محمد عبدالعظيم د. محمد حسين بكر طالب( 88) الئحة قديمة برامج الفرقة الثانية بنين   12
  د. رقية مهدي أ.د / محمد عبدالعظيم د. محمد حسين بكر طالبة ( 34)  برامج الفرقة الثانية بنات  الئحة قديمة 13
 د . مروة الباقيري د.حنان أبو موسي د.أحمدحلمي أ.د / محمد الباقيري طالبة ( 245حاسب الي الفرقة الثالثة بنين ) 14
  د. أحمد ربيع د.أحمدحلمي أ.د / محمد الباقيري طالب( 240حاسب الي الفرقة الرابعة بنين) 15
دارة المنافسات الرياضية أولي تخلفات ) 16   أ.د/ لبيب عبدالعزيز أ.م.د/فتحي توفيق أ.د / محمد عبدالعظيم طلبة (  6تنظيم وا 
  د. رقية مهدي أ.م.د/فتحي توفيق د. محمد حسين بكر ( طالب 29) برامج الفرقة الثانية تخلفات  الئحة قديمة 17
  د. رقية مهدي د . مروة الباقيري أ.د / محمد الباقيري طالب( 1مدخل وتاريخ التربية الرياضية أولي تخلفات )  18
    د. سميرة سعيد طالب(486)األولي بنين اللغة العربية الفرقة 19
    د. سميرة سعيد طالبة( 200)اللغة العربية الفرقة األولي بنات 20
    د .  شوقي خليفة طالب(486) اللغة اإلنجليزية الفرقة األولي بنين 21
    د .  شوقي خليفة طالبة( 200)اللغة اإلنجليزية الفرقة األولي بنات 22

 م.       9201م/8201للعام الجامعي  الدراسية  خطةالتوزيع  2/3

 -م كما في الجدول التالى :2019م/2018للعام الجامعي  األولالقرار: تم توزيع خطة الفصل الدراسي 
 الهيئة المعاونة استاذ المادة الفرقة المادة م
 محمد رسالنم.م/  د.مروي الباقيري ، د/ محمد الباقيري أولي بنين علم نفس تربوي  1
 م.م/ صفاء األشواح أ.م.د/ نرمين رفيق ، د.محمد حسين بكر أولي بنات علم نفس تربوي 2
 م.م/ حسين شوقي د.وائل قنديل ، د.أحمد ربيع أولي بنين أصول التربية الرياضية  3
 م.م/ هناء شلتوت أ.د/ محمد عبدالعظيم ، د.رقية المهدي أولي بنات أصول التربية الرياضية 4
 م.م/ أحمد األشوح أ.د/ محمد عبدالعظيم  الثانية بنين أسس علم اإلدارة 5
 م.م/ نعمة جمعة أ.م.د/ فتحي توفيق الثانية بنات أسس علم اإلدارة 6
 م.م/ حسين شوقي أ.د وائل قنديل ، د/ أحمد ربيع الثانية بنين قياس وتقويم 7



 م.م/ هناء شلتوت د.حنان موسيأ.د وائل قنديل ،  الثانية بنات قياس وتقويم 8
  أ.د وائل قنديل ، د/ أحمد ربيع الثالثة بنين إختبارات ومقياييس  
  أ.د وائل قنديل ، د.حنان موسي الثالثة بنات إختبارات ومقياييس 
 م.م/ صفاء األشواح أ.م.د/ نرمين رفيق ، د.محمد حسين بكر الثالثة بنين علم نفس ثالثة بنين  9

 م.م/ أحمد األشوح أ.د/ لبيب عبدالعزيز الرابعة بنين التنظيم واإلدارة   10
 م.م/ نعمة جمعة أ.م.د / سماح حالوة الرابعة بنات التنظيم واإلدارة   11
 م.م/ محمد رسالن أ.م.د/ فتحي توفيق ، د. رقية المهدي . الرابعة بنين التربية 12
  الباقيري ، د/ أحمد حلميد/ محمد  الثالثة بنات حاسب آلي 13
  د/ محمد الباقيري .د/ أحمد حلمي الرابعة بنات حاسب آلي 14
  أ.م.د/ نرمين رفيق ، د.محمد حسن بكر الثانية بنين الئحة قديمة(علم نفس )  15
  أ.م.د/ نرمين رفيق ، د. مروي الباقيري الثانية بنات ) الئحة قديمة(علم نفس  16
  د . رقية المهدي الثانية بنات قديمة ( تربية ) الئحة 17
 إنتداب من كلية الحقوق األولي بنين حقوق اإلنسان 18
 إنتداب من كلية الحقوق األولي بنات حقوق اإلنسان 19

 
 تشكيل لجان الممتحنين 2/4

 -القرار : الموافقة والتشكيل كاالتي :
 أ.د/ محمد إبراهيم الباقيري . .1
 شميس .أ.د /محمد عبدالعظيم  .2
  أ.د / وائل السيد قنديل . .3

 : الدراسات العليا : ثالثاا 
الطلب المقدم من االستاذ الدكتور / محمد إبراهيم الباقيري  ، األستاذ الدكتور لبيب عبدالعزيز بشأن تشكيل لجنة  3/1

فاعلية برنامج لتطوير القدرات )  -المناقشة والحكم للباحث / أحمد سعيد األشوح في موضوع البحث بعنوان :
 ( . البصرية علي مستوي األداء لحكام اللتنس 

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

 أستاذ علم النفس الرياضي بقسم أصول التربية الرياضية                    أ.د/ محمد إبراهيم الباقيري 1
  الطالب ووكيل  الكلية لشئون                                                       

 مشرفا

 مناقشاا  أ.د/ محمد طلعت أبو المعاطي              أستاذ العاب المضرب بقسم األلعاب وعميد الكلية  2
 مشرفا أ.د / لبيب عبدالعزيز لبيب                 أستاذ اإلدارة بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية  3
  مناقشاا  أستاذ مساعد بقسم العلوم النفسية والتربوية جامعة بنها                   هاني محمد زكرياأ.م.د / 4
الطلب المقدم من االستاذ الدكتور / محمد عبدالعظيم شميس  بشأن تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحثة / نعمة أبوزيد جمعة  3/2

 ) دراسة واقع اإلدارة بالتمكين في بعض المؤسسات األهلية( . -في موضوع البحث بعنوان :
 مع تشكيل لجنة الحكم والمناقشة من السادة األتية أسمائهم : الموافقة حيث أن الباحثة قد أنتهي من إجراءات البحث :  رالقرا



 مناقشاا                                                  جامعة حلوان                 أ.د/ نبية العلقامي                    أستاذ اإلدارة الرياضية المتفرغ بقسم اإلدارة  1
 مشرفا أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية           أ.د/ محمد عبدالعظيم شميس 2
  مناقشاا  أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية         .م.د / نرمين رفيق محمد      أ 3
في  ناصر الملهوفنعمة  /والحكم للباحثكيل لجنة المناقشة الطلب المقدم من االستاذ الدكتور / وائل السيد قنديل  بشأن تش 3/3

 ) تنمية ممارسات اإلبداع اإلداري في المدارس الحكومية بدولة الكويت( . -موضوع البحث بعنوان :
 : الموافقة حيث أن الباحث قد أنتهي من إجراءات البحث  مع تشكيل لجنة الحكم والمناقشة من السادة األتية أسمائهم:  رالقرا

 مناقشاا  الشتيحي                       أستاذ اإلدارة الرياضية جامعة طنطا أ.د/ عمرو  1
 مناقشاا  أ.د/ محمد عبدالعظيم شميس              أستاذ اإلدارة الرياضية جامعة مدينة السادات 2
 فامشر  أ.د / وائل السيد قنديل                     استاذ القياس والتقويم جامعة مدينة السادات 3
  مشرفا أ.د/ عز الدين الحسني                      أستاذ اإلدارة الرياضية جامعة العريش  4
 تسجيل الباحثة / صفاء فتحي كامل األشوح   بحث دكتوراه  بعنوان " تأثير برنامج إرشادي نفسي علي تطوير إسترتيجيات 3/4

جراء التعديالت المطلوبة .  التأقلم لدي نأشي بعض األلعاب الفردية " بعد االنتهاء من السيمنار العام وا 
 -الموافقة علي التسجيل وتتكون لجنة اإلشراف من :القرار : 
 أ.د/ محمد إبراهيم الباقيري            أستاذ علم النفس الرياضي بقسم أصول التربية الرياضية   .1

 ووكيل  الكلية لشئون الطالب                                             
 أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية     / نرمين رفيق محمد          أ.م.د .2

 
 مشرفا

 
  مشرفا

" تأثير برنامج ترويحي رياضي علي خفض ظاهرة التنمر لتالميذ  تسجيل الباحثة / أيه فريد زين الدين   بحث ماجستير  بعنوان 3/5
جراء التعديالت المطلوبة .  الحلقة الثانية بمرحلة التعليم األساسي " بعد االنتهاء من السيمنار العام وا 

 -الموافقة علي التسجيل وتتكون لجنة اإلشراف من :القرار : 
 تاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية بالكليةأ.م.د / نرمين رفيق محمد                 أس .1
 مدرس بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية            د / أحمد حلمي غراب            .2

 
 مشرفا
  مشرفا

دكتوراه  بعنوان " وضع نموذج مقترح للجدارات الوظيفية لموجهي التربية  تسجيل الباحثة / هالة مهدي علي أبو الريش  بحث 3/6
جراء التعديالت المطلوبة.   الرياضية بمحافظة البحيرة  " بعد االنتهاء من السيمنار العام وا 

 -الموافقة علي التسجيل وتتكون لجنة اإلشراف من :القرار : 
 اذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية بالكليةأست       / محمد عبدالعظيم شميس          أ.د .1
 د / مروة محمد الباقيري                      مدرس بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية   .2

 
 مشرفا
  مشرفا

ماجستير  بعنوان " تأثير برنامج ترويحي رياضي علي مستوي الوحدة  تسجيل الباحثة / أسماء السيد محمود فرغلي  بحث 3/7
جراء التعديالت المطلوبة.   النفسية للمقيمين بدار المسنين بمدينة السادات " بعد االنتهاء من السيمنار العام وا 

 -الموافقة علي التسجيل وتتكون لجنة اإلشراف من :القرار : 
 أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية         أ.م.د / نرمين رفيق محمد         .1
 د / رقية محمد المهدي                    مدرس بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية   .2

 
 مشرفا
  مشرفا

" دراسة تحليلية لمعوقات األنشطة الترويحية بمراكز الشباب  تسجيل الباحثة / هدير سعيد جالل خضر   بحث ماجستير  بعنوان  3/8
جراء التعديالت المطلوبة.   بمحافظة المنوفية " بعد االنتهاء من السيمنار العام وا 

 -الموافقة علي التسجيل وتتكون لجنة اإلشراف من :القرار : 
 أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية            أ.د / محمد عبدالعظيم شميس .1

 
 مشرفا



  مشرفا د / أحمد حلمي غراب                      مدرس بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية   .2
 والدكتوراه ( بالقسم . عرض التقارير السنوية للسادة المشرفين للطالب المسجلين ) الماجستير 3/9

 -تم  الموافقة علي الطالب االتي أسمائهم :-القرار :
 القرار  الدرجة  االسم    م 

 قبول دكتوراه أحمد سعيد األشواح                     1
 قبول دكتوراه نعمة أبوزيد جمعة  2
 قبول ماجستير اشجان سعيد عبدالغفار االسرج 3
 قبول ماجستير مروة صبحي محمد السيد  4
 قبول ماجستير عبدالحميد محمد سمير خليل  5
 قبول ماجستير فادي محمد السيد علي  6
 قبول ماجستير تؤي محمد عصام زكي البحيري 7
 قبول ماجستير إسراء رجاء الكومي 8
 قبول ماجستير عمرو سيد رمضان عبدالعال 9

 قبول ماجستير مناع محمود محمد رامزحسن 10
 قبول ماجستير محمد عبدالرازق محمد وفيق 11
 قبول ماجستير عماد الدين رؤف عبدالرحيم عبداهلل 12
 قبول ماجستير محمد صالح رافع محمد بدر 13
  رفض ماجستير هدير علي عطيه غنيم أبو عطية 14
 : العالقات الثقافية :رابعاا 
 م ) مرفق( . 2018/ 10/ 3بشأن تفعيل إدارة خدمات تمويل البحوث اعتباراا من  4/1

 أحيط المجلس علماا وقد تم التنبيه علي السادة أعضاء هيئة التدريس-القرار :
–ماجستير  –بشأن اعالن اتحاد الجامعات العربية عن فتح باب الترشح لجائزة الرسائل العلمية المتميزة ) ماستر  4/2

 م  ) مرفق( .219دكتوراه ( لعام 
 أحيط المجلس علماا وقد تم التنبيه علي السادة أعضاء هيئة التدريس-القرار :
 :موضوعات االحاطة :خامساا 

 عرض المكاتبات الوردة للقسم . 5/1
 :أحيط المجلس علماا.                                                                 القرار

 -من اعمال : يستجد: ما خامساا 
الجامعة  من  أمين المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةالخطاب الوارد الي قسم  5/1

المساعد )استعجال ثاني( والخاص بتحديد احتياجات الكلية من المعيدين )التكليف(  خالل الخطة الخمسية 
م  حيث تم تحديد احتياجات 2023/2024حتي العام الجامعي  2019/2020الجديدة من العام الجامعي 

م  2023/2024لعام الجامعي حتي ا 2019/2020خالل الخطة الخمسية الجديدة من العام الجامعي القسم 

 كالتالي  :
 المجموع معيدات معيدين العام الدراسي

2019-2020  1 ( تدريب 1)  - 



2020-2021  1 - ( تدريب 1)  

2021-2022  1 - ( علم حركة 1)  

2022-2023  1 ( تدريب 1)  - 

2023-2024  1 - ( علم حركة 1)  

  5 االجمالي
 الموافقة . -القرار :

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

 رئيس مجلس القسم        أمين المجلس

 وائل السيد قنديلأد./                               فتحي توفيق فتحي د./.م.أ

SQ0000000F101206:نموذج رقم 
 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 


