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 SQ0000000F101206:نموذج رقم  

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 

بية الرياضية  كلية التر

 رئيس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية مكتب / 

ي يوم   الحضور: 
 
ي تمام الساعة م 1/8/2018الموافق  األربعاءإنه ف

 
ةف للعام الجامعي ( 12تم عقد الجلسة رقم ) العاشر

 رئيس مجلس القسم وبحضور كل من:  خالد عبد الحميد شافعبرئاسة األستاذ الدكتور/ م 2017/2018

 الوظيفة اإلسم م

 عضوا أ.د/ مجدي محمود فهيم . 1

 عضوا .د/ أحمد أمي   أحمد الشافعي أ  . 2

ة محمود طة . 3  عضوا أ.م.د/ أمي 

 عضوا أ.م.د/ رحاب عادل جبل . 4

 عضوا أ.م.د/ عبد هللا عبد الحليم . 5

 أمي   ش المجلس أ.م.د/ أحمد طلحة حسي    . 6

 عضوا م.د/ السيد فتح هللا تنيتي    . 7

 عضوا أ.د. متفرغ/ سعيد عبد الرشيد خاطر . 8

 عضوا أ.د. متفرغ/ محمد محمد زكي  . 9

     الحضور: واعتذر عن  

 عصام الدين متولي علي عبد هللاأ.د/ 

 قسم المجلس محضر اجتماع 

 م2017/2018 العام الجامعي  (12) رقم الجلسة

 الواحدة ظهرا االجتماعنهاية  العاشرة صباحا بدء االجتماع م1/8/2018 التاريخ

 هج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةقسم المنا مكان االجتماع
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رئيس مجلس القسم الجلسة بذكر " بسم هللا الرحمن  خالد عبد الحميد شافعالدكتور/  األستاذ افتتح السيد  االفتتاح :     

حيب بالسادة أعضاء المجلس ، ثم انتقل  السيد رئيس القسم لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول الرحيم" والير

 األعمال. 

 أوال : المصادقات

 بشأن التصديق علي محض  الجلسة السابقة ومتابعة ما جاء به من قرارات.  1/1

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

 العالقات الثقافية ثانيا : 

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

 عميد الكلية عل السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. / 

 تم العرض وأحيط المجلس علما.  القرار

2/1 

  16/7/2018 بتاري    خ والبحوثيا وكيل الكلية للدراسات العلبخصوص الخطاب الوارد من مكتب / 
 
علي  بناءا

والذي يطلب فيه إعادة  15/7/2018بتاري    خ  اإلدارة العامة للدراسات والبحوث بالجامعةالخطاب الوارد من 

 2012المقيدة بدورة أكتوبر  وفاء محمد عبد العزيز  تشكيل لجنة المناقشة والحكم للرسالة المقدمة من الباحثة/ 

ي الجزء الرئيسي بدرس  عىل" تأثتر استخدام الوسائط المتعددة وان والمسجلة بالقسم بعن
 
مستوي األداء المهارى ف

 " بية الرياضية لتلميذات الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي  التر

ف علي الرسالة وبي   لجنة فحص ومناقشة الرسالة.   وذلك لوجود صلة قرابة بي   المشر

 القرار
ي  رفض إعادة التشكيل حيث

حعلما بأن  يمنع وجود صلة القرابةال يوجد سند قانون  تم الموافقة  تشكيل اللجنة المقير

 علية بمجلس القسم ومجلس الكلية. 

 شؤون التعليم والطالبثالثا : 

 . 2018/2019لفصل الدراسي األول للعام الجامعي باالخطة الدراسية وتوزي    ع األعباء التدريسية الخاصة  1/ 3

 القرار
السادة  عل 2019/ 2018األول للعام الجامعي الخطة الدراسية واألعباء التدريسية الخاصة بالفصل الدراسي توزع 

 :  أعضاء هيئة التدريس عل النحو التالي
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 :مواد مرحلة البكالوريوسخطة 

 م رقم المقرر المادة أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس

 1 ل.ق بنين(علم حركة )ثالثة  شافع دد. خال زكي دمحم د.

 2 101 )أولى بنين( الرياضيمبادئ علم الحركة  دعبد الرشي دد. سعي د. أحمد الشافعي

 3 101 )أولى بنات( الرياضيمبادئ علم الحركة  دعبد الرشي دد. سعي شافع دد. خال

 4 ل.ق طرق تدريس )ثالثة بنات( عادل بد. رحا 

 5 ل.ق طرق تدريس )ثالثة بنين( فهيم يد. مجد 

 6 201 طرق وأساليب تدريس التربية الرياضية )ثانية بنات( د. أميرة طة 

 7 201 طرق وأساليب تدريس التربية الرياضية )ثانية بنين( د. عصام متولي د. سيد فتح هللا

 8 202 تربية عملية داخلية )ثانية بنات( د. عبد هللا عبد الحليم 

 9 202 داخلية )ثانية بنين( تربية عملية د. أحمد طلحة د. سيد فتح هللا

 10 - )التربية العملية الخارجية( الميدانيمواد التدريب  جميع السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم

 

 : الدراسات العليا رابعا 

4/1 
ي الخطة البحثية الخاصة 

 
تحديث الخطة البحثية للقسم بعد تطبيق الالئحة الداخلية الجديدة للكلية لوجود قصور ف

بية الرياضية للدراسات العليا حيث لم تتضمنها الخطة البحثية الحالية.  امج مناهج الير  بي 

حة مسودة عمل مع اعاد علالموافقة  القرار  تها للشعب بالقسم لمزيد من الدراسة. التحديث واعتبار الخطة المقير

4/2 

 تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة ماجستي  

للموافقة عل تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستي   مجدى محمود فهيم محمدأ.د/  الطلب المقدم من

بية الرياضية للباحث ي الير
 
لس الكلية بتاري    خ جم وم1/11/2016بتاري    خ والمسجل بالقسم  عىل كمال عىل محمود /  ف

 : م  ببحث بعنوان2013م / 2012م ، والمقيد بدورة أكتوبر 15/11/2016
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بية الرياضية لتالميذ الحلقة الثانية من  الراجعة عىلتأثتر استخدام التغذية "  بعض نواتج التعلم خالل درس التر

 ". األساسي مرحلة التعليم 

اف أن تكون لجنة المن ح لجنة االشر  اقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة: وتقير

 

ي  االسم 
 المسىم الوظيف 

 محمود فهيم محمد مجديأ.د/  1
وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة   التدريس بقسم المناهجأستاذ طرق     

بية الرياضية      –الرياضية.   كلية الير
 
فا  جامعة مدينة السادات   مشر

 عرفة عىل تامر جمالأ.م. د/  2
بية  بكلية –أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المناهج وطرق التدريس الير  

  –الرياضية للبني                                 
 
 جامعة بنها                     مناقشا

 أ.م.د/ خالد عبد الفتاح إسماعيل البطاوى 3
ب أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات األلعاب وألعاب  بية      ك-المض  لية الير  

  –الرياضية                   
 
 جامعة مدينة السادات                 مناقشا

 عل أن يرفع األمر لمجلس شؤون الدراسات العليا والبحوث الستكمال إجراءات التشكيل. الموافقة عل التشكيل  القرار

4/3 

مة/ المقدم من الباحث الطلب اف )أ.د/ وال نهلة محمد نبوي األشر سعيد عبد الرشيد موقع بالموافقة من لجنة االشر

ة 2017/2018(، والذي يطلب فيه مد مدة دراسية عن العام خاطر  30/9/2018وحتر  1/10/2017م من الفير

ي  لوذلك النتهاء المدة القانونية للتسجيل له
 
 . 30/9/2017ف

 . للباحثة ما تراه من إجراءات بشأن المد  التخاذ  ثالعليا والبحو  تالدارسا شئون ةالموافقة علي رفع األمر للجن القرار

 : شؤون أعضاء هيئة التدريسخامسا 

5/1 

األبحاث الخاصة تسجيل عناوين األستاذ بالقسم للموافقة عل  أحمد أمير  أحمد الشافعي د / م من الطلب المقد

: عنوانه  بحث ( 1بسيادته وعددهم )   كالتالي

Rates of Offensive performances and their relationship to match results in the world 

cup Russia 2018: An analytical study 
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ي إطار الخطة البحثية للقسم.  رالقرا
 
 الموافقة عل تسجيل عناوين األبحاث الخاصة بسيادته حيث أنها ف

5/2 

األبحاث الخاصة تسجيل عناوين بالقسم للموافقة عل  المدرستامر محمد جمال الدين د / الطلب المقدم من 

: عنوانه  بحث ( 1بسيادته وعددهم )   كالتالي

ئ كرة اليدتدريبات اإلتزان كأساس لتطو  ي والمهارى لناسر
 
 ير مستوي األداء البدن

ي إطار الخطة البحثية للقسم.  القرار
 
 الموافقة عل تسجيل عناوين األبحاث الخاصة بسيادته حيث أنها ف

5/3 

ة محمود طه عبد الرحيمد/ من  الطلب المقدم  عل تعيي   سيادتها بوظيفة األستاذ الُمساعد بالقسم للموافقة أمتر

ي طرق التدريس والتدريب أستاذ 
 عل  الميدان 

 
بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بناءا

ي تقرير اللجنة العلمية الدائمة 
ر
ف  . لوظائف األساتذة واألساتذة المساعدين )لجنة الرياضة المدرسية( الوارد للكلية للير

 القرار
ي طرق التدريس والتدريب  ستاذ الموافقة عل تعيي   سيادتها بوظيفة أ

بالقسم بعد اجتماع السادة األساتذة  الميدان 

 واالطالع عل تقرير اللجنة العلمية الدائمة لشغل وظيفة األساتذة واألساتذة المساعدين. 

 : ما يستجد من أعمال سادسا 

 الواردة بالمحضر( والتقارير )مرفق صور من المذكرات

 

 ساعة الواحدة ظهراً.اقفل المحضر في تمام ال دهذا وق

       رئيس مجلس القسم السيد                                                     أمين سر المجلس  السيد          
 عأ.د/ خالد عبد احلميد شاف                                          أ.م.د/ أمحد طلحة حسام الدين

 

 

 

 


