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 SQ0000000F101206:نموذج رقم  

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 

 كلية التربية الرياضية

 رئيس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية /مكتب 

للعام الجامعي ( 2)تم عقد الجلسة رقم  العاشرةفي تمام الساعة  م2/10/2018الموافق  الثالثاءفي يوم  إنه: الحضور

 :رئيس مجلس القسم وبحضور كل من خالد عبد الحميد شافع /برئاسة األستاذ الدكتورم 2018/2019

" بسم هللا الرحمن الرحيم" رئيس مجلس القسم الجلسة بذكر  خالد عبد الحميد شافع /افتتح السيد األستاذ الدكتور :االفتتاح  

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

 .األعمال

 قسم المجلس محضر اجتماع 

 م2018/2019 العام الجامعي  (2) رقم الجلسة

 الواحدة ظهرا االجتماعنهاية  العاشرة صباحا االجتماعبدء  م2/10/2018 التاريخ

 قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية مكان االجتماع

 الوظيفة اإلسم م

 عضوا عصام الدين متولي علي عبد هللا /د.أ  .1

 عضوا مجدي محمود فهيم /د.أ  .2

 عضوا أحمد أمين أحمد الشافعي /د.أ  .3

 عضوا أميرة محمود طة /د. أ  .4

 عضوا رحاب عادل جبل /د.م.أ  .5

 عضوا عبد هللا عبد الحليم /د.م.أ  .6

 أمين سر المجلس أحمد طلحة حسين /د.م.أ  .7

 عضوا السيد فتح هللا تنيتين /د.م  .8

 عضوا سعيد عبد الرشيد خاطر /متفرغ. د.أ  .9

 عضوا محمد محمد زكي /متفرغ. د.أ  .10
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 المصادقات: أوال 

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

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

 العالقات الثقافية :ثانيا 

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

 .الكلية على السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 .تم العرض وأحيط المجلس علما القرار

من ورش عمل  القسمخطة بشأن  مكتب وكيل الكلية الشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةبخصوص الخطاب الوارد من  2/2

لتنسيق بين األقسام العلمية بالكلية في عقد فعاليات األنشطة لم  ۲۰۱۹ /م  ۲۰۱۸ورات خالل العام الجامعي ودوندوات 

 .بالجامعةحتى ال تتعارض فعاليات األنشطة بين األقسام العلمية وفعاليات األنشطة  لديها،

 خطة القسم المقترحة

 تاريخ االنعقاد شعبة العنوان نوع الفعالية

 خالل شهر مارس التدريب أسلوب حياة الرياضي ندوة علمية .1

 لم يحدد بعد طرق التدريس استراتيجيات طرق وأساليب التدريس الحديثة ندوة علمية .2

 لم يحدد بعد طرق التدريس المستحدثات في طرق التدريس والتدريب الميداني مؤتمر قسم .3

  

 .تحدد مواعيد عقد الفعاليات التي لم يحدد لها موعد في الجلسة المقبلةان الموافقة علي  القرار

تعظيم االستفادة من حضور المؤتمرات و  بشأن والمؤتمراتإدارة االتفاقيات الثقافية بخصوص الخطاب الوارد من  2/3

الندوات و ورش العمل بالخارج و تعظيم االستفادة من سفر أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة لرفع تصنف الجامعة 

 :اآلتيةو القواعد  على الضوابط ۲/۲۸ /۲۰۱۷بتاريخ ( 6)وافق مجلس الجامعة بجلسته رقم 

صفحته على موقع الجامعة لرفع تصنف الجامعة قبل ترشيحه  وتفعيليقوم العضو بتقديم ما يفيد بتحديث أبحاثه ن ا-1

 . المعهد للسفر للخارج| من قبل الكلية 
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يقدم عضو هيئة التدريس قبل السفر للخارج تقرير يوضح به ما قدمه من أعمال لرفع تصنف الجامعة يقبله مجلس -2

 . القسم بالكلية 

 .اقرار يفيد نشر البحث بعد العودة من السفر -3

 ۔:علىيتم تسجيل األبحاث المشاركة في المؤتمر  -4

(Research gat - Google scholar-acadmic.microsoft.com -microsoft.com) 

 . وموافاتنا بذلك

ة الخاصتين بالمتقدم وأال إقرار بأن ال يكون البحث المتقدم به العضو مستخلص من رسالتي الماجستير والدكتورا-5

 .البحث مستخلص من رسالتي الماجستير والدكتوراة الخاصتين التي أشرف عليها المتقدم يكون

موافاتنا بخطاب من مكتبة الكلية أو القسم يفيد بأن العضو الذي حضر المؤتمر قد سلم نسخة مصورة من البحث  -6 

 .ونسخة من مطبوعات المؤتمر المشارك به

 .مجلس القسم والسادة الهيئة المعاونة واحيط المجلس علما علىتم العرض  القرار

 / ۲۹  ر مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخاقربشأن  اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوثالخطاب الوارد من  2/4

والمدرج بالئحة الجوائز  ۳۰ /۲۰۱۰/۹الموافقة على االيقاف المؤقت للعمل بقرار مجلس الجامعة بتاريخ  ۲۰۱۸/۸

 .نماذج موحدة للتقدم لكل انواع المشاريع البحثية  والنشر العلمي لحين اصدار

 .تم العرض علي مجلس القسم واحيط المجلس علما القرار

 شؤون التعليم والطالب: ثالثا 

 الدراسات العليا:  رابعا

مراعاة استيفاء الشروط والقواعد  فيهوالذي يطلب  العليا والبحوث وكيل الكلية للدراساتالخطاب الوارد من السيد  4/1

 :الخاصة بتسجيل موضوع الرسالة طبقا لالئحة الدراسات العليا

 تحديد استاذ المادة والقائم بالتدريس لكل مقرر. 

 المحاضرات من كل اسبوع  سيبموعد ومكان تدر اموافاتن. 

 بالنسبة لطالب مرحلة الدكتوراة



 

4 -  5 

 SQ0000000F101206:نموذج رقم  

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 

  باألسماء اوموافاتنتحديد المرشد األكاديمي لكل تخصص وتفعيل دوره. 

  لرغبة  اطبق"ومقررين اختياري قسم " طبقا لرغبة الطالب( "من اقسام أخرى)تحديد مقررين اختياري كلية

 .لطالب مرحلة الدكتوراة .باالضافة إلى تحديد استاذ المادة والقائم بالتدريس لكل مقرر" الطالب 

 الماجستيربالنسبة لطالب مرحلة 

  مقررين اجباري قسمتحديد. 

 الدبلومبالنسبة لطالب مرحلة 

 اجباري قسم، ومقررين اختياري قسم طبقا لرغبة الطالب نيتحديد مقرر. 

 .م 15/10/2018هذا البيان قبل يوم االثنين الموافق  ارسالعلى أن يتم 

 .مجلس القسم واحيط المجلس علما تم العرض علي القرار

 .طالب دبلوم 4، عدد .ماجستيرطالب  21طالب دكتوراة، عدد  3اعتماد قيد عدد  4/2

 .الموافقة القرار

 شؤون أعضاء هيئة التدريس: خامسا 

بالقسم بعد تعيين سيادته بوظيفه مدرس علي لموافقة ل المدرس المساعد بالقسممحمد بكر سالم /د الطلب المقدم من  5/1

درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية  -علي منحة  ۳۰ /۹ /۲۰۱۸مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ  موافقة

الخاصة وتأثيره على تحمل األداء وتأخير التعب لدى ناشئي  برنامج تدريبي للقدرات التوافقية "بعنوان  في موضوع

 ".كرة القدم

للتعيين  لفحص الرسالة المقدمة من الباحثتقرير اللجنة الثالثية بعد الموافقة علي تعيين سيادته بوظيفة مدرس بالقسم  القرار

 :علي ان يكون تشكيل اللجنة كما يلي 

 المسمى الوظيفي االسم م

المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  أستاذ الميكانيكا الحيوية ورئيس قسم خالد عبد الحميد شافع /د.أ 1

 كلية التربية الرياضية جامعه مدينة السادات  الرياضية

المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم سعيد عبد الرشيد خاطر /د.أ 2

 كلية التربية الرياضية جامعه مدينة السادات الرياضية
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 .تدريس الستكمال إجراءات التعيينويرفع االمر لشؤون أعضاء هيئة ال 

كلية  قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةالتدريب بأستاذ  أحمد أمين أحمد الشافعي /د.أ 4

 التربية الرياضية جامعه مدينة السادات 

التدريب بنادي بدر الرياضي وذلك خارج  علي لموافقةل المساعد بالقسمالمدرس محمد بكر سالم /د من الطلب المقدم  5/2

 .الرسمية العملأوقات 

 .الموافقة القرار

 :لتسجيل أبحاث بعنوان أميرة محمود طة عبد الرحيم/د.أ ،مجدى محمود فهيم محمد  /د.أالطلب المقدم من كل من  5/3

 "تأثير إستخدام الفيديو التعليمي على تنفيذ درس التربية الحركية لطالبات كلية التربية الرياضية "ل البحث االو
إستراتيجية التعلم النشط وتأثيرها على بعض نواتج  التعلم لمقرر التربية الحركية لطلبة كلية التربية " البحث الثاني

 "جامعة مدينة السادات –لرياضية 

 .تسجيل عناوين األبحاث حيث أنها في إطار الخطة البحثية للقسمالموافقة على  القرار

 ما يستجد من أعمال:  سادسا

 الواردة بالمحضر( والتقارير )مرفق صور من المذكرات

 اقفل المحضر في تمام الساعة الواحدة ظهراً. دهذا وق

       رئيس مجلس القسم السيد                                                     أمين سر المجلس  السيد          

                                          أ.م.د/ أحمد طلحة حسام الدين

 عأ.د/ خالد عبد الحميد شاف

 


