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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 (3) رقم الجلسة

 الواحدة ظهرا نهاية االجتماع العاشرة صباحا بدء االجتماع م6/11/8112 التاريخ

 قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية مكان االجتماع

سة في تمام الساعة العاشرة تم عقد الجل 8112/  11/  6الحضور: انه في يوم الثالثاء الموافق 
عبدالحميد حسانين شافع  برئاسة االستاذ الدكتور / خالد 8112/  8112( للعام الجامعي 3رقم )

 : 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. / عبدهللا عبدالحليم  5

  أ.م.د. / احمد طلحة حسين 6

  أ.د. متفرغ / سعيد عبدالرشيد خاطر 7

  أ.د. متفرغ / محمد محمد زكي 2

 

 أ.م.د. / رحاب عادل جبل       -1 واعتذر عن الحضور :

 م.د. / السيد فتح هللا تنيتين -8                          
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 علي محضر الجلسة السابق ومتابعة ما جاء به من قرارات بشان التصديق 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
الستاذ الدكتور عميد الكلية علي السادة اعضاء هيئة والدراسات العليا ومكتب السيد ا

 التدريس والهيئة المعاونة

 تم العرض واحيط المجلس علما  القرار

بشأن مخاطبة القسم بضرورة اعداد التقارير الخاصة بطالب الدراسات العليا وكذا الطالب  8/8
 راة الذين تم استنفاذهم للمدة القانونية لمرحلتي الماجستير والدكتو

تم توزيع استارات التقارير علي السادة المشرفين علي الباحثين المعنيين اما الطالب  القرار
اللذين انتهت مدتهم القانونية فقد تم الرد من قبل علي الدراسات العليا بان يتم اتخاذ 

 االجراءات القانونية نحو الغاء قيدهم 

 ثالثا: شئون التعليم والطالب

ف مقررات مواد الالئحة الجديدة )مرحلة البكالوريوس( من الفرقة االولي اعتماد توصي 3/1
 بنات( -الي الفرقة الرابعة )بنين

تم مخاطبة السادة االساتذة المتخصصين بالقسم العداد توصيف مقررات الالئحة الجديدة  القرار
 ة ةتسليمها لرئيس القسم قبل يوم السبت القادم وذلك لرفعها واعتمادها بالجود

 رابعا: الدراسات العليا

 تشكيل لجنة المنقشة والحكم لرسالة الدكتوراة  4/1

الطلب المقدم من السيد االستاذ الدكتور سعيد عبدالرشيد خاطر للموفقة علي تشكيل لجنة 
المقدمة من الباحث احمد امين  سالة الدكتوراة في التربية الرياضيةرالمناقشة والحكم ل

بعنوان "تصميم نماذج ثالثية االبعاد في ضوء التحليل  عد بالقسممتولي المدرس المسا
الحركي وتأثيرها علي القدرة المكانية وتعلم بعض مهارات الجمباز لدي طالب كلية 

 التربية الرياضية" وتقترح لجنة المناقشة والحكم مكونة من السادة 
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 المسمي الوظيفي االسم م

ذ الميكانيكا الحيوية بقسم المناهج وطرق التدريس استا أ.د./ سعيد عبدالرشيد خاطر 1
 كلية التربية الرياضية والتدريب وعلوم الحركة الرياضية

 جامعة مدينة السادات )مشرفا(

استاذ الميكانيكا الحيوية ورئيس قسم علوم الحركة  أ.د/ محمد يحيي غيدة 8
الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة 

 )مناقشا(

استاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب  أ.م.د./ رحاب عادل جبل 3
كلية التربية الرياضية جامعة وعلوم الحركة الرياضية 

 مدينة السادات )مناقشا(

استاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب  أ.م.د./ احمد طلحة حسام الدين 4
الرياضية جامعة  وعلوم الحركة الرياضية كلية التربية

 مدينة السادات )مشرفا(

الموافقة علي التشكيل علي ان يرفع االمر لمجلس شئون الدراسات العليا والبحوث  القرار
 الستكمال االجراءات

 قشة والحكم لرسالة الدكتوراةاتشكيل لجنة المن 4/8

وفقة علي تشكيل الطلب المقدم من السيد االستاذ الدكتور عصام الدين متولي عبدهللا للم

لجنة المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراة في التربية الرياضية المقدمة من الباحثة شروق 

" تأثير استخدام استراتيجية التعلم بعنوان علي ابوالنصر المدرس المساعد بالقسم

 المعكوس علي مستوي التحصيل المعرفي والتفكير االبداعي لمقرر مادة طرق التدريس"

 :جنة المناقشة والحكم مكونة من السادةوتقترح ل
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 المسمي الوظيفي االسم م

استاذ طرق التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس  أ.د./ عصام الدين متولي عبدهللا 1
والتدريب وعلوم الحركة الرياضية كلية التربية 

 الرياضية جامعة مدينة السادات )مشرفا(

اذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية است أ.د/ نادية علي عبدالمعطي 8
التربية الرياضية للبنات بالجزيرة جامعة حلوان 

 )مناقشا(

استاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب  أ.م.د./ عبدهللا عبدالحليم 3
وعلوم الحركة الرياضية كلية التربية الرياضية جامعة 

 مدينة السادات )مناقشا(

استاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب  مد طلحة حسام الدينأ.م.د./ اح 4
وعلوم الحركة الرياضية كلية التربية الرياضية جامعة 

 مدينة السادات )مشرفا(

 منح درجة الماجستير في التربية الرياضية 4/3

بشأن منح  5/11/8112بناءا علي الخطاب الوارد من قسم الدراسات العليا بتاريخ 
الباحث حسام الدين عمر احمد جمعة درجة الماجستير في التربية الرياضية حيث انه قام 
بتسليم جميع االوراق الخاصة بمنح درجة الماجستير في التربية الرياضية بقسم 

 الدراسات العليا كما قام بتسليم نسخ الرسالة وليس عليه اي التزامات للكلية 

 ماجستير في التربية الرياضية للباحث المذكور اعالهالموافقة علي منح درجة ال القرار

 خامسا: شئون اعضاء هيئة التدريس 

الطلب المقدم من د / احمد طلحة حسام الدين االستاذ المساعد بالقسم للموافقة علي  5/1
 ( بحث عنوانه كالتالي 1تسجيل عنوان البحث الخاص بسيادته وعدده )

لتطوير النواتج البيوميكانيكية في الدوائر الكبري علي  "االختالفات التكنيكية كمتطلبات
 جهاز العقلة لالعبي المستويات العليا فيالجمباز )دراسة مقارنة("

الموافقة علي تسجيل عنوان البحث الخاص بسيادته حيث انه في اطار الخطة البحثية  القرار
  للقسم
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 سادسا: ما يستجد من اعمال

 االستاذ الدكتور عصام متولي الخاص بانتداب سيادته الطلب المقدم من  6/1

 الموافقة علي يوم واحد  القرار 

 قام أ.م.د. احمد طلحة حسام الدين باالعتذار عن اعمال امانة سر المجلس  6/8

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

 (ق صورة من المذكرات والتقارير الواردة بالمحضر)مرف

 هذا واقفل المحضر في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

 السيد رئيس مجلس القسم وامين السر

 

 أ.د. / خالد عبدالحميد حسانين شافع


