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 أصول التربية الرياضية جتماع مجلس / قسم محضر ا
 2018/ 2017 العام الجامعي   رقم الجلسة

 2018/ 5/ 5 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
 نهاية االجتماع الساعة العاشرة

الساعة الثانية 
 عشر

 القسم إلجتماعمكان ا
 الحضـــــــــــــــــــــور:

برئاسة  مايوعن شهر عقدت الجلسة  العاشرةفي تمام الساعة  م 2018/ 5/ 5الموافق  الثالثاء نه في يومإ
 من: وبحضور كالا رئيس القسم  قنديلوائل السيد  /الدكتوراألستاذ 

 واعتذر عن الحضور 

 الوظيفة االسم م

 أستاذ علم النفس بالقسم أ.د / محمد إبراهيم الباقيري  1
 أستاذ اإلدارة بالقسم عبدالعظيم شميسأ.د/محمد  2
 أ.د/ لبيب عبدالعزيز لبيب 3

 زيز

 وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع
 مساعد بالقسم أستاذ   د/ فتحي توفيق فتحيأ.م.  4
 أستاذ مساعد بالقسم أ.م.د/ سماح محمد حالوة 5
 مدرس بالقسم د / محمد حسين بكر 6
 بالقسم 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 10

 الوظيفة االسم م
 مهمة قومية مساعد بالقسم أستاذ أ.م.د/  نرمين رفيق 



الجلسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب  وائل السيد قنديلالدكتور/ األستاذ  افتتح السيد:  فتتاح الا
سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة  ثم انتقلقسم أصول التربية الرياضية بالسادة أعضاء مجلس 

 بجدول األعمال.

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

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

أحمد حلمي عبدالمجيد  /  كيل لجنة المناقشة والحكم للباحثبشأن تش حمدي محمد السيسيالطلب المقدم من االستاذ الدكتور /  2/1
 ( .   مشروع مقترح لتطوير النشاط الترويحي بالجامعات المصرية)   -في موضوع البحث بعنوان :  غراب

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

 مشرفا  بقسم أصول التربية الرياضية والترويح"بالكلية    الترويح الرياضي المتفرغ أستاذ   :            حمدي محمد السيسيأ.د /  1
 مناقشاا  بقسم الترويح الرياضي كلية التربية الرياضية بالهرم  الترويح الرياضي أستاذ :   " بالل عبدالعزيز سيد أحمد بدويأ.د/  2

 مناقشاا  بقسم أصول التربية الرياضية والترويح"بالكلية    إدارة التنس المتفرغ أستاذ :       لبيب عبد العزيز لبيب متوليأ. د/  3
 مشرفاا  : أستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية الرياضية                   أ.د / وائل السيد قنديل   4

  
السيد جابر علي السيد  /   كيل لجنة المناقشة والحكم للباحثبشأن تش  محمد عبدالعظيم شميسالطلب المقدم من االستاذ الدكتور /  2/3

 ( .   استراتيجية مقترحة إلدارة األزمات في اإلدارات التعليمية بمحافظة البحيرة)   -في موضوع البحث بعنوان :  خلف اهلل  

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

 القياس والتقويم بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان ونائب وزير التعليم  أستاذ :             محمد صبحي حسانينأ.د /  1
 تحاد المصري للجامعات ورئيس لجنة قطاع التربية الرياضية بوزارة  العالي باال                                         

 التعليم العالي                                            

 مناقشاا 

 التربية الرياضية جامعة طنطا وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب  أستاذ :                    فتحي محمد نداأ.د/  2
  نقيب الرياضيين                                        

 مناقشاا 

4 
 

 مشرفاا    اإلدارة الرياضية ورئيس قسم أصول التربية الرياضية األسبق بالكلية : أستاذ   محمد عبدالعظيم شميس       أ.د / 

 
" تحديات  تم إلقاء ندوة بالقسم من قبل أ.د / وائل السيد قنديل عن مشاركة سيادتة في مؤتمر جامعة جنوب الوادي بعنوان  2/4

 الرياضة العربية بين المواطنة واإلرهاب "  ) واقع وحلول ( 
 تم عرض الندوة . القرار :  
المؤتمر الدولي   تم إلقاء ندوة بالقسم من قبل أ.د / وائل السيد قنديل عن مشاركة سيادتة في مؤتمر جامعة الجلفة الجزائر بعنوان 2/5

 لعلوم الرياضة . 
 تم عرض الندوة .  القرار : 



 :موضوعات االحاطة : رابعاا 
 عرض المكاتبات الوردة للقسم .  4/1

 :أحيط المجلس علماا.                                                                  القرار
 -: ما يستجد من اعمال : خامساا 

 .....................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
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