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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كلية التربية الرياضية

 مكتب / رئيس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية

 محضر اجتماع القسم

 8112/  8112 لعام الجامعيا (4) رقم الجلسة

 الواحدة ظهرا نهاية االجتماع العاشرة صباحا بدء االجتماع م4/18/8112 التاريخ

 قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية مكان االجتماع

سة في تمام الساعة العاشرة تم عقد الجل 8112/  18/  4الحضور: انه في يوم الثالثاء الموافق 
عبدالحميد حسانين شافع  برئاسة االستاذ الدكتور / خالد 8112/  8112( للعام الجامعي 4رقم )

 : م وبحضور كل منرئيس مجلس القس

 الوظيفة االسم م

  أ.د. / عصام الدين متولي عبدهللا 1

  أ.د. / مجدي محمود فهيم 8

  أ.د. / احمد امين الشافعي 3

  أ.د. / اميرة محمود طه 4

  أ.م.د. / رحاب عادل عراقي 5

  أ.م.د. / احمد طلحة حسين 6

  م.د. / السيد فتح هللا تنيتين 7

  أ.د. متفرغ / سعيد عبدالرشيد خاطر 2

 

       عبدهللا عبدالحليمأ.م.د. /  -1 واعتذر عن الحضور :

 محمد محمد زكي/  أ.د. متفرغ -8                          
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يد االستاذ الدكتور رئيس المجلس افتتاح جدول اعمال مجلس القسم ب بسم وبعد ان استهل الس
 هللا الرحمن الرحيم استعرض بنود مجلس القسم كالتالي:

 بشان التصديق علي محضر الجلسة السابق ومتابعة ما جاء به من قرارات 1/1

 المصادقة علي محضر الجلسة السابقة ومتابعة ما جاء به من قرارات  القرار

 ثانيا: العالقات الثقافية

وشئون اعضاء هيئة التدريس عرض الخطابات الواردة للقسم من العالقات الثقافية  8/1
والدراسات العليا ومكتب السيد االستاذ الدكتور عميد الكلية علي السادة اعضاء هيئة 

 التدريس والهيئة المعاونة

 تم العرض واحيط المجلس علما  القرار

اطبة القسم بضرورة اعداد التقارير الخاصة بطالب الدراسات العليا وكذا الطالب بشأن مخ 8/8
 الذين تم استنفاذهم للمدة القانونية لمرحلتي الماجستير والدكتوراة 

وقاموا بكتابة  ارات التقارير علي السادة المشرفين علي الباحثين المعنيينمتم توزيع است القرار
اما الطالب اللذين انتهت مدتهم القانونية فقد  والتوقيع عليهاالتقارير الخاصة بالباحثين 

 تم الرد من قبل علي الدراسات العليا بان يتم اتخاذ االجراءات القانونية نحو الغاء قيدهم 

 ثالثا: شئون التعليم والطالب

بخصوص انتداب السيد االستاذ الدكتور عصام الدين متولي للتدريس بكلية التربية   1/  3
 الرياضية جامعة بنها حسب الخطاب الوارد لنا 

الموافقة علي انتداب السيد االستاذ الدكتور عصام الدين متولي عبدهللا علي االنتداب ليوم  القرار
 واحد.

بخصوص امتحانات التيرم االول الشفوي والعملي زتشكيل لجان الممتحنين وكذلك اضافة  3/8
 ممتحن خارجي حسب توصيات الجودة 

تم توزيع السادة اعضاء هيئة التدريس بالقسم ووضع الممتحن الخارجي كما هو موضح  القرار
   :بالجدول التالي
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 الممتحن الخارجي لجنة الممتحنين نوع االمتحان  الفرقة اسم المادة

 –د. خالد شافع  –د. سعيد عبدالرشيد  شفوي اولي بنين مبادئ علم الحركة
 محمد زكيد.  –د. احمد الشافعي 

 د. طلحة حسام الدين

 –د. خالد شافع  –د. سعيد عبدالرشيد  شفوي اولي بنات مبادئ علم الحركة
 د. محمد زكي –د. احمد الشافعي 

د. شريفة عبدالحميد 
 عفيفي 

د. مجدي فهيم  –د. عصام الدين متولي  شفوي ثانية بنين 1تربية عملية داخلية
 طلحة  د. احمد –د. عبدهللا عبدالحليم  –

 ا.د. محسن رمضان

د. مجدي  –د. عصام الدين متولي  شفوي ثانية بنات 1تربية عملية داخلية
 د رحاب عادل –د. اميرة طه  –فهيم

 ا.د. نادية عبدالمعطي

د. مجدي فهيم  –د. عصام الدين متولي  عملي ثانية بنين 1تربية عملية داخلية
 د. احمد طلحة –د. عبدهللا عبدالحليم  –

 د. رضا هاللا.

د. مجدي  –د. عصام الدين متولي  عملي ثانية بنات 1تربية عملية داخلية
 د رحاب عادل –د. اميرة طه  –فهيم

 ا.د. سحر يس

طرق واساليب تدريس التربية 
 الرياضية 

د. مجدي فهيم  –د. عصام الدين متولي  شفوي  ثانية بنين
 سيد تنيتيند.  –د. عبدهللا عبدالحليم  –

 رشيد عامرا.د. 

التربية  تدريس طرق واساليب
 الرياضية 

د. مجدي  –د. عصام الدين متولي  شفوي ثانية بنات
 سيد تنيتيند  –د. اميرة طه  –فهيم

 ا.د. ايمان الحاروني

 

 رابعا الدراسات العليا

لمشروعات الخطاب الوارد من وكيل الكلية للدراسات العليا بخصوص براءات االختراع المختلفة وا  1/  4
  البحثية

تم الرد بخطاب لوكيل الكلية للدراسات العليا والبحوت بانه ال توجد في الفترة الحالية او االبقة اي  القرار 
براءات اختراع او مشروعات بحثية بالقسم وسيتم طرحها في مجال االقسام التالية لتفعيلها من قبل 

 اعضاء مجل القم

ف علي الباحثين بالقسم واللذين تم عمل السيمنار العام لهم لهذا الشهر بخصوص تشكيل لجنة االشرا 8/ 4
 وهم الباحثين: 

 محمد شحات عبدالعظيم شرف الدين -1

 اسماء حسني شلتوت -8

 تم تحديد لجنة االشراف علي الباحثين علي النحو التالي: القرار

 بخصوص تحديد المرشد االكاديمي للشعب الثالثة بالقسم   4/3

 تم تحديد المرشد االكاديمي للثالث شعب بالقسم علي النحو التالي: قرار  ال

 االستاذ الدكتور خالد عبدالحميد حسانين شافع مرشدا اكاديميا لشعبة علم الحركة  -1

 االستاذ الدكتور احمد الشافعي مرشدا اكاديميا لشعبة التدريب الرياضي -8

 بة المناهج وطرق التدريساالستاذ.م. دكتور احمد طلحة مرشدا اكاديميا لشع -3
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 ستجد من اعمال: ما يخامسا

 الطلب المقدم من االستاذ الدكتور عصام متولي الخاص بانتداب سيادته  5/1

 الموافقة علي يوم واحد  القرار 

السيد االستاذ الدكتور بطلب من اعضاء هيئة التدريس بالقسم بتولي امانة سر قام  5/8
يس مجلس القسم فرفض الجميع تولي امانة السر وبناءا عليه قام السيد رئ المجلس 

 بتولي اعمال امانة سر المجلس

الموافقة علي ان يتولي االستاذ الدكتور رئيس المجلس امانة السر لحين تعيين امين سر  القرار 
 للمجلس 

 ()مرفق صورة من المذكرات والتقارير الواردة بالمحضر

 هذا واقفل المحضر في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

 م وامين السرالسيد رئيس مجلس القس

 

 أ.د. / خالد عبدالحميد حسانين شافع

 لجنة االشراف الخاصة به  اسم الباحث

محمد شحات عبدالعظيم  – 1 
 شرف الدين

أ.د. عصام الدين متولي عبدهللا استاذ المناهج وطرق  – 1 
التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة 

 تالرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة مدين السادا

عبدهللا عبدالحليم محمد المناهج وطرق التدريس بقسم  – 8 
المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية 

 التربية الرياضية جامعة مدين السادات

أ.د. عصام الدين متولي عبدهللا استاذ المناهج وطرق  – 1 اسماء حسني شلتوت – 8 
ريس والتدريب وعلوم الحركة التدريس بقسم المناهج وطرق التد

 الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة مدين السادات

أ.م.د. رحاب عادل جبل استاذ مساعد بقسم المناهج وطرق  – 8 
التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة 

 الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة مدين السادات


