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��ة ال��اض�ة  كل�ة ال�ت

 رئ�س قسم المناهج وطرق التدر�س والتدر�ب وعلوم الحركة ال��اض�ة مكتب / 

ي يوم  إنهالحضور: 
ي تمام الساعة م 4/9/2018الموافق  الثالثاء�ف

ة�ف للعام الجام�ي ) 1تم عقد الجلسة رقم ( العا�ش
 رئ�س مجلس القسم و�حضور كل من:  خالد عبد الحم�د شافعبرئاسة األستاذ الدكتور/ م 8201/9201

 الوظ�فة اإلسم م

 عضوا أ.د/ مجدي محمود فه�م  .1

ف أحمد الشاف�ي أ   .2  عضوا .د/ أحمد أمني

ة محمود طة أ.   .3  عضوا د/ أم�ي

 عضوا أ.م.د/ عبد هللا عبد الحل�م  .4

ف   .5 ف � المجلس أ.م.د/ أحمد طلحة حسني  أمني

 عضوا أ.د. متف�غ/ سع�د عبد الرش�د خاطر  .6

     الحضور: واعتذر عن  

 هللاعصام الدين متو�ي ع�ي عبد أ.د/  .1

 أ.م.د/ رحاب عادل جبل .2

 أ.د. متف�غ/ محمد محمد ز�ي  .3

ف  .4  م.د/ الس�د فتح هللا تنيتني

 قسم المجلس محضر اجتماع 

 م2018/2019 العام الجامعي  )1( رقم الجلسة

 الواحدة ظھرا االجتماعنھایة  العاشرة صباحا بدء االجتماع م4/9/2018 التاریخ

 ج وطرق التدریس والتدریب وعلوم الحركة الریاضیةقسم المناھ مكان االجتماع
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رئ�س مجلس القسم الجلسة بذكر " �سم هللا الرحمن  خالد عبد الحم�د شافعالدكتور/  األستاذ افتتح الس�د  االفتتاح :     
ح�ب بالسادة أعضاء المجلس ،  ف � المجلس ح�ث لم �طرأ وأعلن س�ادته �شك�ل مجلس   الرح�م" وال�ت القسم وأمني

ات ل�كون التشك�ل كما ��ي :   تغ�ي

 الوظ�فة اإلسم م

 عضوا عصام الدين متو�ي ع�ي عبد هللاأ.د/   .1

 عضوا أ.د/ مجدي محمود فه�م  .2

ف أحمد الشاف�ي أ   .3  عضوا .د/ أحمد أمني

ة محمود طة  .4  عضوا أ. د/ أم�ي

 عضوا أ.م.د/ رحاب عادل جبل  .5

 عضوا  عبد الحل�مأ.م.د/ عبد هللا  .6

ف   .7 ف � المجلس أ.م.د/ أحمد طلحة حسني  أمني

ف   .8  عضوا م.د/ الس�د فتح هللا تنيتني

 عضوا أ.د. متف�غ/ سع�د عبد الرش�د خاطر  .9

 عضوا أ.د. متف�غ/ محمد محمد ز�ي   .10

 ثم انتقل الس�د رئ�س القسم لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال. 

 أوال : المصادقات

 �شأن التصديق ع�ي مح�ف الجلسة السابقة ومتابعة ما جاء به من قرارات.  1/1

 المصادقة ع�ي مح�ف الجلسة السابقة ومتابعه ما جاء به من قرارات.  القرار

 العالقات الثقاف�ة ثان�ا : 

العل�ا ومكتب الس�د عرض الخطابات الواردة للقسم من العالقات الثقاف�ة وشئون أعضاء هيئة التدر�س والدراسات  2/1

 عم�د ال�ل�ة ع� السادة أعضاء هيئة التدر�س والهيئة المعاونة. / 

 تم العرض وأح�ط المجلس علما.  القرار
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 شؤون التعل�م والطالبثالثا : 

 2018/2019لفصل الدرا�ي األول للعام الجام�ي باالخطة الدراس�ة وتوز�ــــع األعباء التدر�س�ة الخاصة تعد�ل  1/ 3

، واعداد الجداول الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدر�س 2017/2018) للعام الجام�ي 12ة بالجلسة رقم (المعتمد

 واعتمادها و�سل�مها لس�ادتهم. 

األول للعام الجام�ي الخطة الدراس�ة واألعباء التدر�س�ة الخاصة بالفصل الدرا�ي  مع تعد�ل. الموافقة  القرار

: ع� النحو التا لتكون 2019/ 2018  �ي

 :مواد مرحلة البكالوریوسخطة 

 م رقم المقرر المادة أسماء السادة أعضاء ھیئة التدریس

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

 2 101 (أولى بنین) الریاضيمبادئ علم الحركة  دعبد الرشی دد. سعی د. أحمد الشافعي

 3 101 (أولى بنات) الریاضيعلم الحركة مبادئ  دعبد الرشی دد. سعی شافع دد. خال

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

 5 ل.ق طرق تدریس (ثالثة بنین) فھیم يد. مجد 

 6 201 طرق وأسالیب تدریس التربیة الریاضیة (ثانیة بنات) د. أمیرة طة 

 7 201 طرق وأسالیب تدریس التربیة الریاضیة (ثانیة بنین) د. عصام متولي 

 8 202 تربیة عملیة داخلیة (ثانیة بنات) د. سید فتح هللا د. عبد هللا عبد الحلیم

 9 202 تربیة عملیة داخلیة (ثانیة بنین) د. أحمد طلحة 

 10 - (التربیة العملیة الخارجیة) المیدانيمواد التدریب  جمیع السادة أعضاء ھیئة التدریس بالقسم

التعل�م  ونئوك�ل ال�ل�ة لش/ ول الدراس�ة بعد اعتمادها للس�د األستاذ الدكتور و�تم �سل�م �سخة من الجدا

 . والطالب

 واعداد الجداول الدراس�ة واعتمادها و�سل�مها لس�ادتهم.  توز�ــــع األعباء التدر�س�ة ع� السادة الهيئة المعاونة 3/2
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وك�ل ال�ل�ة لشؤون ها للس�د األستاذ الدكتور / الموافقة و�تم �سل�م �سخة من الجداول الدراس�ة بعد اعتماد  القرار

 . التعل�م والطالب

3/3  
��ة العمل�ة (المنفصلة والمتصلة) للعام الدرا�  تحد�د مواع�د   م: 18/2019ال�ت

 
 الفصل الدراسى الثانى الفصل الدراسى األول

 (الفرقة الرابعة)

 (بنین،بنات)
 (الفرقة الثالثة)

 (بنین،بنات)
 )(الفرقة الرابعة
 (بنین،بنات)

 (الفرقة الثالثة)

 (بنین،بنات)

 المنفصلة المنفصلة

یوم األحد من كل إسبوع بدایةً من 
 م.7/10/2018

یوم األربعاء من كل إسبوع 
 م.10/10/2018بدایةً من 

یوم األحد من كل إس�������بوع 
یةً من  اإلس�������بوع األول بدا

 من الفص��ل الدراس��ى الثانى
 م.28/4/2019وحتى 

ن ك��ل إس�������بوع یوم األربع��اء م
یةً من  اإلس�������بوع األول من بدا

وحتى  الفص����ل الدراس����ى الثانى
 م.24/4/2019

 المتصلة المتصلة

تى 14/10/2018م�ن األح����د  م وح�
 م.25/10/2018الخمیس 

م 28/10/2018م����ن األح����د 
وح������ت������ى ال������خ������م������ی������س 

 م.8/11/2018

م 10/3/2019م�����ن األح�����د 
وح������ت������ى ال������خ������م������ی������س 

 م.21/3/2019

م وحتى 24/3/2019من األح����د 
 م.4/4/2019خمیس ال

 
 الموافقة.  القرار

اف  3/4 ��ة العمل�ة) للعام الجام�ي  ع��شك�ل لجان اال�ش ي (ال�ت
 م2018/2019مادة التدر�ب الم�دايف

ح القسم �شك�ل   القرار اف �ق�ت ��ة العمل�ة) للعام الجام�ي  ع�لجان اال�ش ي (ال�ت
م ع�ي 2018/2019مادة التدر�ب الم�دايف

 :  النحو التا�ي

 األعضاء اللجنة

 لجنة اإلشراف العام

 أ.د/ محمد طلعت أبوالمعاطى .. عمید الكلیة / المشرف العام  (رئیساً) -
 أ.د/ محمد إبراھیم الباقیرى .. وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب  (عضواً) -
 أ.د/ عصام الدین متولى عبدهللا  (عضواً) -
 أ.د/ خالد عبدالحمید شافع  (عضواً) -
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 لجنة اإلشراف الفنى

 أ.د/ محمد إبراھیم الباقیرى .. وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب  (رئیساً) -
 أ.د/ سعید عبدالرشید خاطر  (عضواً) -
 أ.د/ مجدى محمود فھیم  (عضواً) -
 أ.د/ أحمد أمین الشافعي  (عضواً) -
 أ.د/ أمیرة محمود طھ  (عضواً) -
 )أ.د/ محمد محمد زكى  (عضواً  -
 أعضاء من المشرفین الخارجیین من الموجھین بالتربیة والتعلیم 5عدد  -

 لجنة األعمال اإلداریة

 أ.د/ محمد إبراھیم الباقیرى .. وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب (رئیساً) -
 أ/ جمال أمین البحیرى .. أمین الكلیة (عضواً) -
 ة المختص "شئون الطالب" (عضواً)أ/ إیمان الخمرى .. رئیس قسم التربیة العملی -
 أ/ خالد عبدالعزیز شلبى .. رئیس إدارى التربیة العملیة (عضواً) -
 أ/ أحمد فودة .. موظف التربیة العملیة (عضواً) -
 .. موظف إدارى التربیة العملیة "حسابات" (عضواً)  أ/ سعد محمد ابوغربیة -
 ون التعلیم والطالب بالجامعة (عضواً)عضو من ادارة الجامعة .. االدارة العامة لشئ -
 عضو من ادارة الجامعة .. االدارة العامة لشئون التعلیم والطالب بالجامعة (عضواً) -

لجنة المتابعة المیدانیة 
(مكتب مدیریة التربیة 

 والتعلیم)

 وكیل وزارة التربیة والتعلیم .. (رئیساً) -
ثانوى عام، ثانوى فنى، اعدادى، ابتدائى، ریاض أعضاء من مدیرى المراحل التعلیمیة ( ٦عدد  -

 اطفال، تربیة خاصة)
 

 : الدراسات العل�ا رابعا 

والذي �طلب  1/9/2018بتار�ــــخ  وك�ل ال�ل�ة للدراسات العل�ا والبحوثبخصوص الخطاب الوارد من مكتب /  4/1

امج الدراس�ة بالقسم مع أسماء أساتذة المقررات الدراس�ة ع� أن  ف�ه ب�ان موضح به مقررات جميع مقررات ال�ب

ي موعد أقصاە الخم�س 
 . 13/9/2018�كون ل�ل مقرر درا�ي أ��� من أستاذ مادة، وذلك �ف

موعد أقصاه  فيبوضع البیان المطلوب بعد الرجوع ألعضاء الشعبة  رئیس شعبة طرق التدریس السیدتكلیف  القرار

 :كالتاليتكون لالتدریب وعلوم الحركة  لشعبتيعلیا خطة مواد مرحلة الدراسات ال واعتمادم، 11/9/2018
 أوالً: تخصص التدریب الریاضى:

 مرحلة الدبلوم:

 م
رقم 

 المقرر
 أساتذة المقرر اسم المقرر

 د.أحمد الشافعي د.محمد زكى حلقات بحث في مشكالت التدریب الریاضي 519 1
 د.أحمد الشافعي د.محمد زكى حلقات دراسیة في تقویم التدریب الریاضي 520 2
 د.أحمد الشافعي د.محمد زكى حلقات دراسیة في اسس ومفاھیم وقوانین التدریب الریاضي 521 3
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 د.أحمد الشافعي د.محمد زكى التدریب الریاضي 522 4
 د.أحمد الشافعي د.محمد زكى تخطیط برامج اإلعداد البدني 523 5
 د.أحمد الشافعي د.محمد زكى طریقة تنمیة الحالة التدریبیة 524 6
 د.أحمد الشافعي د.محمد زكى حلقة دراسیة في االنتقاء وتدریب الناشئین 525 7
 د.أحمد الشافعي د.محمد زكى حلقة دراسیة في تدریب ذوي االحتیاجات الخاصة 526 8
 د.أحمد الشافعي د.محمد زكى تقنین األحمال التدریبیة 527 9

 مرحلة الماجستیر:

 م
رقم 

 المقرر
 أساتذة المقرر المقرراسم 

 د.أحمد الشافعي د.محمد زكى قراءات في أساسیات التدریب الریاضي 619 1
 د.أحمد الشافعي د.محمد زكى قراءات في تقویم وقیاس الحالة التدریبیة 620 2
 د.أحمد الشافعي د.محمد زكى اإلعداد المھني للمدرب الریاضي 621 3
 د.أحمد الشافعي د.محمد زكى لریاضيقراءات في مشكالت التدریب ا 622 4
 د.أحمد الشافعي د.محمد زكى قراءات متقدمة في التدریب الریاضي 623 5
 د.أحمد الشافعي د.محمد زكى تطبیقات في برامج التدریب الریاضي 624 6
 د.أحمد الشافعي د.محمد زكى حلقة بحث حول الحدیث في التدریب الریاضي 625 7
 د.أحمد الشافعي د.محمد زكى نتقاء وتدریب الناشئینقراءات في اال 626 8
 د.أحمد الشافعي د.محمد زكى قراءات في تدریب ذوي االحتیاجات الخاصة 627 9

 مرحلة الدكتوراه:

 م
رقم 

 المقرر
 أساتذة المقرر اسم المقرر

 د.أحمد الشافعي د.محمد زكى قراءات متقدمة في طرق التدریب الریاضي 721 1
 د.أحمد الشافعي د.محمد زكى )1یقات في برامج التدریب الریاضي (تطب 722 2
 د.أحمد الشافعي د.محمد زكى )۲تطبیقات في برامج التدریب الریاضي ( 723 3
 د.أحمد الشافعي د.محمد زكى )1حلقات بحث في تخطیط التدریب الریاضي ( 724 4
 د.أحمد الشافعي كىد.محمد ز )۲حلقات بحث في تخطیط التدریب الریاضي ( 725 5
 د.أحمد الشافعي د.محمد زكى قراءات متقدمة في تدریب مكونات الحالة التدریبیة 726 6
 د.أحمد الشافعي د.محمد زكى قراءات متقدمة في االتجاھات الحدیثة للتدریب الریاضي 727 7
 فعيد.أحمد الشا د.محمد زكى قراءات متقدمة في تقویم وقیاس التدریب الریاضي 728 8
 د.أحمد الشافعي د.محمد زكى قراءات متقدمة في تدریب ذوي االحتیاجات الخاصة 729 9
 د.أحمد الشافعي د.محمد زكى قراءات متقدمة في االنتقاء وتدریب الناشئین 730 10
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 ثانیاً: تخصص علوم الحركة:
 مرحلة الدبلوم:

 م
رقم 

 المقرر
 أساتذة المقرر اسم المقرر

 سعید عبد الرشیدد. خلد شافعد. في علوم الحركةحلقة بحث  528 1
 خلد شافعد. سعید عبد الرشیدد. المیكانیكیة في الحركة الریاضیة ئالمباد 529 2
 سعید عبد الرشیدد. شافع خالدد. التحلیل الحركي ثنائي االبعاد 530 3
 خلد شافعد. سعید عبد الرشیدد. التحلیل الحركي ثالثي االبعاد 531 4
 سعید عبد الرشیدد. شافع خالدد. تطبیقات أسس ومبادئ علم الحركة 532 5
 خلد شافعد. سعید عبد الرشیدد. مفاھیم وقوانین علم الحركة 533 6
 سعید عبد الرشیدد. شافع خالدد. الخصائص البیو میكانیكیة للجھاز الحركي لالنسان 534 7
 خلد شافعد. لرشیدسعید عبد اد. المحددات الحركیة لألداء الحركي 535 8
 سعید عبد الرشیدد. خالد شافعد. مدخل التحلیل الحركي الوصفي الكمي 536 9

 مرحلة الماجستیر:

 م
رقم 

 المقرر
 أساتذة المقرر اسم المقرر

 سعید عبد الرشیدد. خلد شافعد. میكانیكا الحركات األساسیةومقدمة فى بیك 628 1
 خلد شافعد. سعید عبد الرشیدد. م الحركةلوفى ع والتقویمالقیاس  629 2
 سعید عبد الرشیدد. شافع خالدد. نیكیةامیكوالمنحنیات البی 630 3
 خلد شافعد. سعید عبد الرشیدد. لحركيلألداء االكیفي والمیكانیكي الكمي  التحلیل 631 4
 -الكمیة -ةالوصفی( یةومي فى المیكانیكا الحیلالبحث الع قطر 632 5

 )التحلیلیة
 سعید عبد الرشیدد. شافع خالدد.

 خلد شافعد. سعید عبد الرشیدد. الحركي لیلتطبیقات فى التح 633 6
 سعید عبد الرشیدد. شافع خالدد. دراسات معملیة في علم الحركة 634 7
 خلد شافعد. سعید عبد الرشیدد. استخدام التقنیات الحدیثة في علم الحركة 635 8
 سعید عبد الرشیدد. خالد شافعد. حركةعلوم ال قراءات متقدمة في 636 9

 مرحلة الدكتوراه:

 م
رقم 

 المقرر
 أساتذة المقرر اسم المقرر

 سعید عبد الرشیدد. خلد شافعد. قراءات متقدمة في علوم الحركة الریاضیة 731 1
 خلد شافعد. سعید عبد الرشیدد. قراءات متقدمة في المیكانیكا الحیویة 732 2
 سعید عبد الرشیدد. شافع خالدد. ة في النمذجة والتوجیة الحركيقراءات متقدم 733 3
 خلد شافعد. سعید عبد الرشیدد. )1تطبیقات في التحلیل الحركي ( 734 4
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 سعید عبد الرشیدد. شافع خالدد. )2تطبیقات في التحلیل الحركي ( 735 5
 افعخلد شد. سعید عبد الرشیدد. م الحركةالدراسات الحدیثة في علو 736 6
 سعید عبد الرشیدد. شافع خالدد. الحركةالحدیثة في علوم  تقراءات متقدمة في استخدام التقنیا 737 7
 خلد شافعد. سعید عبد الرشیدد. قراءات متقدمة في االختبارات الحركیة 738 8
 سعید عبد الرشیدد. خالد شافعد. والكميالتحلیل النوعي  739 9
 د.خلد شافع د.سعید عبد الرشید لعلوم الحركةكالت البحث العلمي قراءات متقدمة في مش 740 10

  
والذي �طلب  1/9/2018بتار�ــــخ  وك�ل ال�ل�ة للدراسات العل�ا والبحوثبخصوص الخطاب الوارد من مكتب /  4/2

ي العام الجام�ي  2013/2014ف�ه تق��ر عما تم إنجازە بالخطة البحث�ة للقسم عن العام الجام�ي  ، 2018/2019وحيت

كذلك تحد�د المجاالت والتوجهات البحث�ة واعداد الخطة البحث�ة للقسم خالل الخمس سنوات القادمة اعتبارا 

ي  2018/2019من العام الجام�ي  ي موعد أقصاە الخم�س 2022/2023وحيت
للتق��ر  13/9/2018، وذلك �ف

 والتوجهات وموعد أقصاە نها�ة شهر سبتم�ب للخطة البحث�ة اجماال. 

 قرارال
ي تكل�ف الس�د/ رئ�س شعبة طرق التدر�س ب�عداد التق��ر المطلوب و�سل�مه 
 واعتماد م. 11/9/2018موعد أقصاە  �ف

(مرفق �سخة من  تق��ر الس�د الدكتور/ رئ�س شعبة علوم الحركة، وتق��ر الس�د الدكتور/ رئ�س شعبة التدر�ب. 

 الخطة)

لإلحاطة بقرارات مجلس الجامعة  15/8/2018بتار�ــــخ  العل�ا والبحوث اإلدارة العامة للدراساتالخطاب الوارد من  4/3

:  31/7/2018بتار�ــــخ  ي تنص ع� التا�ي  واليت

 -األزواج -األبناء -إلزام الطالب بكتابة اقرار بعدم قرابة عضو هيئة التدر�س للطالب حيت الدرجة الرابعة (الوالدين -1

اف وقبل التشك�ل بالنسبة للجان الفحص والمناقشة. الزوجات ..........الخ) قبل التسج�ل بالنسبة   للجان اال�ش

ي لجنة االمتحان التأه��ي أو لجنة الحكم  -2
اك أعضاء هيئة التدر�س الذين ت��طهم صلة قرابة سواء �ف عدم جواز اش�ت

اف ع� تلك الرسائل.   والمناقشة ع� الرسائل مع لجنة اال�ش

ف  -3  ال�ل�ة به.  مامرفق نموذج إقرار درجة القرابة الل�ت

4-  .  �طبق هذا القرار اعتبارا من تار�ــــخ موافقة مجلس الجامعة عل�ة و�دون إثر رج�ي
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 القرار
 تم العرض واح�ط المجلس علما. 

 : شؤون أعضاء هيئة التدر�سخامسا 

قة الزوجة لمراف أجازە س�ادتهتح مع�ي بالقسم للموافقة  المدرستامر محمد جمال الدين د / الطلب المقدم من  5/1

 ومرفق صورة عقد العمل الخاص بالزوجة وعقد الزواج.  بناءا ع�ي طلبة

 . أن يتم ابالغ شئون أعضاء هيئة التدر�س التخاذ الالزم نحو انهاء إجراءات االجازةالموافقة ع�  القرار

 : ما �ستجد من أعمال سادسا 

 الواردة بالمحضر) والتقاریر (مرفق صور من المذكرات

 

 اقفل المحضر في تمام الساعة الواحدة ظھراً. دھذا وق

       رئیس مجلس القسم السید                                                     أمین سر المجلس  السید          
 عأ.د/ خالد عبد احلميد شاف                                          أ.م.د/ أمحد طلحة حسام الدين
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