
 

1 |6  

SQ0000000F101206:نموذج رقم 

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 

 كلية التربية الرياضية

 رئيس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية /مكتب 

للعام ( الثامنة)في تمام الساعة الحادية عشر تم عقد الجلسة رقم م 3/4/2018الموافق  الثالثاءإنه في يوم  : الحضور 

رئيس مجلس القسم وبحضور كل  خالد عبد الحميد شافع /برئاسة األستاذ الدكتورم 2017/2018الجامعي 

 :من

 الوظيفة اإلسم م

 عضوا مجدي محمود فهيم /د.أ .1

 عضوا أحمد أمين أحمد الشافعي /د.أ .2

 عضوا أميرة محمود طة /د.م.أ .3

 عضوا عبد هللا عبد الحليم /د.م.أ .4

 أمين سر المجلس أحمد طلحة حسين /د.م.أ .5

 عضوا السيد فتح هللا تنيتين /د.م.م .6

 عضوا سعيد عبد الرشيد خاطر /متفرغ. د.أ .7

 عضوا محمد محمد زكي /متفرغ. د.أ .8

 علي عبد هللاعصام الدين متولي  /د.أ   :الحضورواعتذر عن  

 رحاب عادل جبل /د.م.أ 

 مجلس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةمحضر اجتماع 

 م2017/2018 العام الجامعي  الثامنة رقم الجلسة

 الواحدة ظهرا االجتماعنهاية  الحادية عشر صباحا بدء االجتماع م3/4/2018 التاريخ

 قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية مكان االجتماع
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" بسم هللا الرحمن الرحيم" رئيس مجلس القسم الجلسة بذكر  خالد عبد الحميد شافع /الدكتور األستاذافتتح السيد  :االفتتاح     

 .والترحيب بالسادة أعضاء المجلس ، ثم انتقل السيد رئيس القسم لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال

 المصادقات: أوال 

 .بشأن التصديق علي محضر الجلسة السابقة 1/1

   . المصادقة علي محضر الجلسة السابقة ومتابعه ما جاء به من قرارات :القرار

 الخطابات الواردة: ثانيا 

عرض الخطابات الواردة للقسم من العالقات الثقافية وشئون أعضاء هيئة التدريس والدراسات العليا ومكتب السيد  2/1

 .السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة علىعميد الكلية /

 :القرار
 .تم العرض وأحيط المجلس علما

2/2 

بين وزارة التعليم العالي في مشروع برنامج تعاون في مجال التعليم بشأن  الخطاب الوارد من العالقات الثقافية

جمهورية مصر العربية ومديرية الثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والرياضة الدولية بجمهورية صربيا لألعوام 

 .وإبداء الرأي مواد المشروعيطلب دراسة  والذي.  2017/2018

 :القرار
 .والموافقة علي مواد المشروع تم العرض والدراسة 

2/3 
الخطاب الوارد من العالقات الثقافية بشأن مشروع برنامج تعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة 

والذي يطلب دراسة مواد المشروع وإبداء .  2017/2018جمهورية بيالروسيا في مجال التعليم العالي لألعوام 

 .الرأي

 :القرار
 .والدراسة والموافقة علي مواد المشروعتم العرض  

 شئون أعضاء هيئة التدريس: ثالثا 

لتشكيل المجلس حيث تسلم سيادته أحمد أمين أحمد الشافعي  /إعادة تشكيل مجلس القسم بإضافة األستاذ الدكتور 3/1

  . 1/4/2018العمل رسميا يوم األحد الموافق 
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 :القرار

ليصبح  لتشكيل المجلسأحمد أمين أحمد الشافعي  /القسم بإضافة األستاذ الدكتورإعادة تشكيل مجلس  علىالموافقة 

 :تشكيل المجلس كالتالي

 

 الوظيفة اإلسم م

 رئيس مجلس القسم خالد عبد الحميد شافع /د.أ .1

 عضوا عصام الدين متولي علي عبد هللا /د.أ .2

 عضوا مجدي محمود فهيم /د.أ .3

 عضوا الشافعيأحمد أمين أحمد  /د.أ .4

 عضوا أميرة محمود طة /د.م.أ .5

 عضوا عبد هللا عبد الحليم /د.م.أ .6

 عضوا رحاب عادل جبل /د.م.أ .7

 أمين سر المجلس أحمد طلحة حسين /د.م.أ .8

 عضوا السيد فتح هللا تنيتين /د.م.م .9

 عضوا سعيد عبد الرشيد خاطر /متفرغ. د.أ .10

 عضوا محمد زكيمحمد  /متفرغ. د.أ .11

 
 

 شئون التعليم والطالب: رابعا 

4/1 
بالتنفيذ من السيد األستاذ  والمعتمدوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  /بشأن الخطاب الوارد من األستاذ الدكتور 

والذي يطلب فيه رفع نسبة الغياب عن الطلبة والطالبات المشاركين في  10/3/2018بتاريخ  عميد الكلية /الدكتور 

 .واعتبارهم مكلفين بمهمة رسميةالعرض الرياضي للكلية  الرياضي كذلكالدوري 

السادة القائمين بتدريس المواد بالقسم  علىمع التنبيه عن الطالب الواردة أسمائهم الموافقة علي رفع نسبة الغياب  :القرار

 .مصلحة الطالب علىعميد الكلية حرصا  /بتنفيذ قرار المجلس وتعليمات السيد األستاذ الدكتور

4/2 
تعديل توزيع خطة اإلنتدابات لبعض السادة المشرفين الداخليين على التربية العملية في الفصل الدراسي الثاني للعام 
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 (مرفق صورة من التعديل) .م2017/2018الجامعي 

 .الموافقة على التعديل :القرار

 .تشكيل لجان االختبارات العملية والشفهية للفصل الدراسي الثاني لمواد مرحلة البكالوريوس 4/3

 :شكل لجان االختبارات العملية والشفهية من السادة أعضاء هيئة التدريس التالية أسمائهمت :القرار

 

 :االختبارات العمليةأوالً لجان 

 اللجنة م
 أعضاء اللجانأسماء السادة 

 عضو من الخارج أعضاء من الداخل

1 
 ولى بنات(فرقة أ)التربية الحركية 

 الئحة جديدة
 عادلد.رحاب  د.أميرة طة د.مجدى فهيم د.عصام متولي

د.نادية علي عبد 

 المعطي

2 
 (بنينولى فرقة أ) التربية الحركية

 الئحة جديدة
 د.مجدى فهيم د.عصام متولي

د.عبدهللا عبد 
 الحليم

 د.جمال محمد سالمة السيد تنيتيند. 

3 
 طرق التدريس )الفرقة الثانية بنين(

 الئحة قديمة
 د.مجدى فهيم د.عصام متولي

د.عبدهللا عبد 
 الحليم

  السيد تنيتيند. 

 

 :ثانياً لجان االختبارات الشفهية

 اللجنة م
 اللجانأعضاء أسماء السادة 

 عضو من الخارج أعضاء من الداخل

 ولى بنات(فرقة أ) التدريب الرياضي 1

 الئحة جديدة
 أحمد سالمة صابرد.  د. أحمد طلحة محمد ذكيد. د.خالد شافع د.سعيد عبد الرشيد

 (بنينولى فرقة أ) التدريب الرياضي 2

 الئحة جديدة
 د. صالح نجا الشافعي أحمدد. محمد ذكيد. د.خالد شافع د.سعيد عبد الرشيد

3 
 ولى بنات(فرقة أ)التربية الحركية 

 الئحة جديدة
 عادلد.رحاب  د.أميرة طة د.مجدى فهيم د.عصام متولي

د.ايمان حسن 

 الحاروني

4 
 (بنينولى فرقة أ) التربية الحركية

 الئحة جديدة
 د.مجدى فهيم د.عصام متولي

د.عبدهللا عبد 
 الحليم

 د. أحمد طلحة
ياسين شرف  د.سحر

  الدين

 الدراسات العليا : خامسا 

5/1 

والذي يفيد  17/3/2018وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بتاريخ  /الخطاب الوارد من مكتب األستاذ الدكتور

 :لطالب األتية أسمائهما المدة القانونية ويطلب الغاء قيد بانتهاء

 أميرة محمد هالل سيد أحمد .1
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 أية محمد قرشي .2

 .ولم يتقدموا لسداد الرسوم الدراسة واستيفاء إجراءات المد 30/9/2017حيث انتهت المدة القانونية للتسجيل لهم في 

بناءاً علي الخطاب الوارد وبعد االطالع على التقارير السنوية للسادة هيئة اإلشراف على  الغاء القيد علىالموافقة  :القرار

 .اسات العليا والبحوث التخاذ الالزم بشأن استكمال إجراءات الغاء التسجيلالباحثين مع رفع األمر للجنة الدر

 .(الدكتوراه –الماجستير ) العلميةرسائل الاعتماد التقارير السنوية للسادة المشرفين على  5/3

 .االعتمادالموافقة علي  :القرار

 ما يستجد من أعمال: سادسا 

 .شعار القسم الجديد علي أن تتضمن المكاتبات الرسمية الخاصة بالقسم الشعار الجديد بدءاً من  الشهر الحالي إعتماد 6/1

 .الموافقة  :القرار

 

 الواردة بالمحضر( والتقارير )مرفق صور من المذكرات

 

 اقفل المحضر في تمام الساعة الواحدة ظهراً. دهذا وق

 رئيس مجلس القسم السيد                                                          أمين سر المجلس       

 أ.د/ خالد عبد الحميد شافع                                                    أ.م.د/ أحمد طلحة حسام الدين  
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