
 

       
قسم طرق                                                      كلية التربية الرياضية بالسادات                

 التدريس والتدريب والتربية العملية
                       

 

  "  في العام الجامعيالثامنة"الجلسة   م6102  مايوعن شهر  مجلس القسم  محضر اجتماع

 م 1020/1026

 م3/0/1026  الموافق الثالثاءالمنعقدة يوم 

مجلس القسم في تمام الساعة الحادية عشر  جلسةتم انعقاد  م3/0/1026الموافق  الثالثاءأنه في يوم 

 وبحضور كل من السادة: القسم مجلس رئيسأ.د/ مجدي محمود فهيم محمد                صباحاً برئاسة 

 وأمين سر المجلس عضواً  شافع                                   أ. د/ خالد عبد الحميد (1

 عضواً  أ.م. د/ أميرة محمود طه عبد الرحيم (2

 عضواً    أ.م. د / عبد هللا عبد الحليم محمد (3

 عضواً  / رحاب عادل عراقي جبل أ.م. د (4

 عضواً  د / أحمد طلحة حسين (5

 عضواً  د / السيد فتح هللا تنيتين (6

 عضواً  سعيد عبد الرشيد خاطرد/ متفرغ /  أ. (7

 عضواً  د/ متفرغ / محمد محمد زكى محمود أ. (8

 .أ. د/ خالد عبد الحميد شافع  وتولى أمانة الجلسة 
وقد أستهل األستتا  التدكتور/ رئتيس الجلستة بـــــــتـ  بستم هللا الترحمن الترحيم والترحيت  بالستادة أعضتاء المجلتس 

   -ثم شرع سيادته في مناقشة جدول األعمال التالي: والتمنيات للجميع بالتوفيق والنجاح.

  .المصادقة على المحضر السابق -أوالً :

م 5/4/6201المنعقتدة بتتاري   لتى محضتر اجتمتاع الجلستة الستابقة لمجلتس القستم المصادقة ع -: القرار

  .ومتابعة ما جاء به من موضوعات

  -:جدول األعمال  -ثانياً :

 الخطابات الواردة: .1

وشةوو  ععاةاه ئيوةة التةدريس والدرااةات العليةا للقسم من العالقات الثقافيةة  ض الخطابات الواردة تم عر*

 .عليها لالطالععلى السادة ععااه ئيوة التدريس والسادة الهيوة المعاونة بالقسم بالكلية 

 .أحيط المجلس علماً تم العرض و-:القرار 

  التربية العملية : .1

 ذة رؤساء األقسام العملية :خطاب للسادة األساتأوالً : 
للقسةم  لششةراع علةى التربيةة العمليةة مةن اققسةاا العلميةة بالكليةة ادة ععااه ئيوة التدريس نتداب السالالترشح بشأ   

 ا.1022/  1026الخارجية للعاا الجامعي المقبل 

 .ويتم إرسال خطاب للسادة رؤساء األقسام بهذا الشأن الموافقة-: القرار
 : كليف أعمالتثانياً: 
د/ عبد هللا عبد الحليم اقاتاذ المساعد بالقسم بإعةداد رببةات القرقةة الثانيةة بوةين وتةوعيعهم علةى المةدار  طبقةا   .2

لةةرببتهم وفةةى  ةةدود المةةدار  المتقةةو عليهةةا ط واعةةداد الخطابةةات الخابةةة بهةةم وكةةبلة  طابةةات القرقةةة الرابعةةة 

 وجميع اقوراق اإلدارية الخابة بهم.
ه محمةةود طةةد عبةةد الةةر يم اقاةتاذ المسةةاعد بالقسةةم بإعةةداد رببةةات القرقةة الثانيةةة بوةةات وتةةوعيعهن علةةى د/ عميةر .1

المدار  طبقا  لرببتهن وفةى  ةدود المةدار  المتقةو عليهةا ط واعةداد الخطابةات الخابةة بهةن وكةبلة  طابةات 

 القرقة الرابعة وجميع اقوراق اإلدارية الخابة بهم. 

 .تم مراجعة  لك مع رئيس القسموي الموافقة-: القرار
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 شئون التعليم والطالب:.  3
أسماء طلبة "الفرقة الثانية بنين" لمادة طتر  التتدريس والتربيتة العمليتة التذين ستوو يحرمتوا متن :  أوالً 

 :دخول االمتحان
لخابة بوسبة محمود فهيم عاتاذ طرق التدريس بالقسم وا مجديبشأ  المبكرة المقدمة من السيد اقاتاذ الدكتور/ 

مادة طرق التدريس والتربية العملية  تى نهاية  فيالغياب لطلبة القرقة الثانية بوين المتجاوعين الوسبة القانونية للغياب 

والبين اوع يحرموا ئم عمور  قولياه ثالثةا والبين تم اراال انبارات 3/5/1026المحاضرات يوا الثالثاه الموافو 

 ".والوظري العملي"من د ول االمتحا  للمادة 

لالزمتتة إلبتتالغ اإلجتتراءات ا التختا بأستتمائهم الموافقتتة علتتى أن يتتم أبتتالغ شتتئون التعلتيم والطتتالب  -:القترار

 .("والنظري العمليللمادة "  النهائييحرموا من دخول االمتحان )الطلبة بذلك  هؤالء

  :الثاني الدراسيثانياً : مواعيد امتحانات الفصل 

الموافةةةو  الخمةةةيسا و تةةةى يةةةوا 2/5/6102الموافةةةو  السةةةب تعقةةةد اعتبةةةارا  مةةةن يةةةوا :  االمتحانتتتات العمليتتتةأ. 

 اقربعةاهيةوا  وتوتهةيا 12/5/6102اعتبةارا  مةن يةوا السةب  الموافةو  تبدها االمتحانات النظريةا ط 21/5/6102

 ا.13/5/6102ط 11ط 12تعقد عياا  امتحانات التخلفاتا....ط 2/6/6102الموافو 

 م.20/6/2016م وحتى يوم االثنين 11/6/2016امتحانات الدراسات العليا اعتباراً من يوم السبت الموافق - ب

ورقة اقاولة" تُعد طبقا  للموابقات المتقو عليها ويةتم طباعةة اقاةولة  سةب عةدد الطةالب " : إعداد االمتحانات-جـ

العمليةة " تكةو  موقعةة مةن عاةتاذ المةادة  وة واالمتحانةاتط ودرجةات ععمةال السة كل دفعة مع عيةادة عشةرة عوراق في

 .ط وتعتمد من رئيس مجلس القسم" قبل ع  تسلم للكوتروالت ولجوة الممتحوين

بهتذ   أحيط المجلس علماً وتم التنبيه على السادة أعضتاء هيئتة التتدريس والهيئتة المعاونتة بالقستم: القرار

ضتاء هيئتة التتدريس بالقستم إلعتداد االمتحانتات الخاصتة وأعمتال الستادة أعالتنبيته علتى  وكتذا المواعيد ، 

 .السنة بهم على أن يتم توقيعها السيد األستا  الدكتور / رئيس مجلس القسم

" لطتالب الكليتة  للفصتل الثتانيواد القستم دور متايو "التترم متالمصححين والممتحنين المتحانتات   * لجان

 م مواد القسم:4201/5201 الجامعيللعام  الثاني الدراسي

 -:مواد مرحلة البكالوريوس .أ
 أسماء السادة المصححين المواد م
طر  التدريس والتربية العملية ثانية "  1

 بنين"
 د/ سيد فتح هللا د/ أحمد طلحة د/عبد هللا عبد الحليم محمود فهيم مجديأ.د/ 

 أ.د/ مجدي محمود فهيم د/ رحاب عراقي د/ أميرة محمود طه أ.د/ محمد محمد زكى طر  التدري   ثانية " بنات" 2

 د/ خالد شافعأ. د/ أميرة محمود طه د/ رحاب عراقي أ.د/ محمد محمد زكى طر  التدري   ثالثة " بنات" 3

 د/ سيد فتح هللا د/ أحمد طلحة أ.د/ سعيد عبد الرشيد د/ خالد شافعأ. علم حركة ثالثة  "بنات" 4

 د/عبد هللا عبد الحليم د/ رحاب عراقي د/ أميرة محمود طه حمد محمد زكىأ.د/ م طر  التدري  رابعة "بنين" 5

 د/ خالد شافعأ. د/ أميرة محمود طه د/ رحاب عراقي أ.د/ محمد محمد زكى طر  التدري  ثالثة "بنين" 6

 -:مواد تخلفات البكالوريوس-ب

 أسماء السادة المصححين المواد م
ية " العملية ثانطر  التدريس والتربية  1

 بنين"
 د/عبد هللا عبد الحليم أ.د/ مجدي محمود فهيم

 أ.د/ سعيد عبد الرشيد د/ أحمد طلحه

 جميع السادة ععااه ئيوة التدريس بالقسم.  :لجنة الممتحنين للتربية العملية الفرقة الثانية بنين  -جـ

 الممتحنينأسماء السادة  م
 د/عبد هللا عبد الحليم د/ أميرة محمود طه فعشاعبد الحميد د/ خالد أ. أ.د/ محمد محمد زكى 1

 د/ سيد فتح هللا د/ أحمد طلحه أ.د/ مجدي محمود فهيم أ.د/ سعيد عبد الرشيد 2

أبالغ  وتكليف السادة األساتذة أعضاء هيئة التدريس بالقسم لوضع االمتحانات  الموافقة وتم -القرار:

 .عقد االمتحاناتمع االلتزام بمواعيد  الخاصة بالمواد المذكورة

 .يستجد من أعمالفيما    -:ثالثاً 

 .ظهراً  الواحدةأقفل المحضر و لك في تمام الساعة ولما لم يستجد من أعمال 

مجلس رئيس                                                               المجلس      سر أمين                     

  القسم
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د/ مجدي محمود  .أ                                                    خالد عبد الحميد شافع  د/  أ.           

 دفهيم محم

 


