
 6  من )١(صفحة 

 

 SQ0000000F101206: نموذج رقم

 م٢٧/٩/٢٠١٦ ) ١/٠( اإلصدار 

 

 آلية التربية الرياضية

 المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحرآة الرياضيةرئيس قسم / مكتب 

 محضر إجتماع مجلس القسم 
 رقم الجلسة  )٨(  العام الجامعى  م٢٠١٨/٢٠١٩

نهاية اإلجتماع الواحدة ظهرًا  التاريخ م٢/٤/٢٠١٩ بدء اإلجتماع الحادية عشر صباحًا

 مكان اإلجتماع سم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحرآة الرياضيةق

للعام الجامعى     ) ٨( فى تمام الساعة الحادية عشر تم عقد الجلسة رقم        م٢/٤/٢٠١٩إنه فى يوم الثالثاء الموافق        :الحضور
 : رئيس مجلس القسم وبحضور آل من      خالد عبدالحميد شافع/ م برئاسة األستاذ الدآتور ٢٠١٨/٢٠١٩

 م اإلسم الوظيفة

 .١ عصام الدين متولى عبداهللا  / د.أ عضوًا

 .٢ مجدى محمود فهيم  / د.أ عضوًا

 .٣ أحمد أمين الشافعى     /د.أ عضوًا

 .٤ أميرة محمود طه   / د.أ عضوًا

 .٥ محمد   عبداهللا عبدالحليم/ د.م.أ عضوًا

 .٦ حة حسين  أحمد طل  / د.م.أ عضوًا وأمين سر المجلس

 .٧ محمد بكر سالم/ د.م عضوًا

 .٨ سعيد عبدالرشيد خاطر   / متفرغ. د.أ عضوًا

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

 .٢ السيد فتح اهللا تنيتين / د.م

 .٣ أحمد أمين متولى / د.م

 .٤ محمد محمد زآى  / متفرغ. د.أ



 6  من )٢(صفحة 

 

 SQ0000000F101206: نموذج رقم

 م٢٧/٩/٢٠١٦ ) ١/٠( اإلصدار 

والترحيب " بسم اهللا الرحمن الرحيم" رئيس مجلس القسم الجلسة بذآر خالد عبدالحميد شافع/ افتتح السيد األستاذ الدآتور  :إلفتتاحا
 .بالسادة أعضاء المجلس، ثم انتقل السيد رئيس القسم لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال

 المصادقات: أوًال
 ١/١ .حضر الجلسة السابقةبشأن التصديق على م

 :القرار .المصادقة على محضر الجلسة السابقة ومتابعة ما جاء به من قرارات

 شئون مجلس القسم: ثانيًا

 لتشكيل المجلس، حيث صدر شروق على محمد على أبوالنصر / إعادة تشكيل مجلس القسم بإدراج السيدة الدآتورة
 .م٢٦/٢/٢٠١٩م بتاريخ قرار تعيينها بوظيفة مدرس بالقس

٢/١ 

 :الموافقة على إعادة تشكيل المجلس ليصبح التشكيل آالتالى

 م اإلسم الوظيفة

 .١ عصام الدين متولى على عبداهللا / د.أ عضوًا

 .٢ مجدى محمود فهيم محمد/ د.أ عضوًا

 .٣ خالد عبدالحميد حسانين شافع /  د.أ عضوًا  ورئيس مجلس القسم

 .٤ أحمد أمين أحمد الشافعى/ د.أ عضوًا

 .٥ أميرة محمود طه عبدالرحيم/ د.أ عضوًا

 .٦ رحــاب عــــادل جبـــــل/ د.م.أ عضوًا

 .٧ عبداهللا عبدالحليم محمد على / د..م.أ عضوًا

 .٨ أحمد طلحة حسين حسام الدين/ د.م.أ عضوًا وأمين سر مجلس القسم

 .٩ السيد فتح اهللا على تنيتين / د.م عضوًا

.١٠ محمد بكر محمد سالم/ د.م عضوًا

.١١ أحمد أمين لطفى متولى / د.م عضوًا

.١٢ شروق على محمد أبوالنصر/ د.م عضوًا

.١٣ سعيد عبدالرشيد أحمد خاطر / متفرغ. د.أ عضوًا

.١٤ محمد محمد زآى محمود/ متفرغ. د.أ وًاعض  

 :القرار

 الخطابات الواردة: ثالثًا

/  عرض الخطابات الواردة للقسم من العالقات الثقافية وشئون أعضاء هيئة التدريس والدراسات العليا ومكتب السيد
 .عميد الكلية على السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

٣/١ 

 :القرار .تم العرض وأحيط المجلس علمًا



 6  من )٣(صفحة 

 

 SQ0000000F101206: نموذج رقم

 م٢٧/٩/٢٠١٦ ) ١/٠( اإلصدار 

 شئون التعليم والطالب: بعًارا

 ٤/١ . لمواد مرحلة البكالوريوسلجان اإلختبارات الشفهية والعملية تشكيل 
لجان اإلختبارات الشفهية والعملية لمواد القسم لمرحلة البكالوريوس للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى تشكل 
 :م من السادة٢٠١٨/٢٠١٩

 دة أعضاء اللجانأسماء السا

عضو من 
 أعضاء من الداخل الخارج

 م اللجنة

ثانية  ) درس(تربية عملية داخلية    أميرة طه.د رحاب عادل.د شروق أبوالنصر.د مجدى فهيم.د
 ١ )شفوى(بنات 

ثانية  ) درس(لية داخلية   تربية عم رحاب عادل.د أميرة طه.د شروق أبوالنصر.د عبداهللا عبدالحليم.د
 ٢ )عملى(بنات 

ثانية  ) قصة(لية داخلية  تربية عم رحاب عادل.د أميرة طه.د شروق أبوالنصر.د عصام متولى.د
 ٣ )شفوى(بنات 

ثانية  ) قصة(لية داخلية  تربية عم أميرة طه.د رحاب عادل.د شروق أبوالنصر.د أحمد طلحة.د
 ٤ )عملى(بنات 

 ٥ )شفوى(آية أولى بنات  تربية حر أميرة طه.د مجدى فهيم.د أحمد طلحة.د السيد تنيتين.د

 هالة مصطفى.د
 جيهان حامد.د
 إيمان الحارون.د
 سحر ياسين.د
 نادية عبدالمعطى.د
 إيمان النحاس.د

 ٦ )عملى(آية أولى بنات  تربية حر رحاب عادل.د شروق أبوالنصر.د عصام متولى.د عبداهللا عبدالحليم.د

ثانية  ) درس(لية داخلية   تربية عم عصام متولى.د مجدى فهيم.د سعيد عبدالرشيد.د خالد شافع.د
 ٧ )شفوى(بنين 

ثانية  ) درس(لية داخلية   تربية عم أحمد طلحة.د السيد تنيتين.د أحمد أمين.د عبداهللا عبدالحليم.د
 ٨ )عملى(بنين 

ثانية بنين  ) قصة(لية داخلية   تربية عم أحمد طلحة.د أميرة طه.د رحاب عادل.د شروق أبوالنصر.د
 ٩ )شفوى(

ثانية بنين  ) قصة( عملية داخلية   تربية السيد تنيتين.د أحمد أمين.د أميرة طه. د رحاب عادل.د
 ١٠ )عملى(

 ١١ )شفوى(رآية أولى بنين  تربية ح مجدى فهيم.د عبداهللا عبدالحليم.د السيد تنيتين.د سعيد عبدالرشيد.د

 رشيد عامر.د
 محسن رمضان.د

 رضا هالل.د
 عالء صالح.د

 
 

 ١٢ )عملى( حرآية أولى بنين  تربية عصام متولى.د أحمد طلحة.د أحمد أمين.د خالد شافع.د

لتدريس والتربية العملية ثانية    طرق ا عصام متولى.د أحمد أمين.د عبداهللا عبدالحليم.د السيد تنيتين.د 
 ١٣ )عملى/ ق .ل(بنين 

مجدى حسنى / د.أ
نظريات علم التدريب    أسس و محمد زآى.د أحمد الشافعى.د سعيد عبدالرشيد.د محمد سالم.د أبوفريخة

 ١٤ ) شفوى(الرياضى أولى بنين 

هبة روحى / د.م.أ
ريات علم التدريب    أسس ونظ محمد زآى.د أحمد الشافعى.د سعيد عبدالرشيد.د محمد سالم.د أبوالمعاطى

 ١٥ )شفوى(الرياضى أولى بنات 

صالح / د.أ
دريب الرياضى ثانية بنين   طرق الت محمد زآى.د أحمد الشافعى.د خالد شافع.د محمد سالم.د ُمحسن نجا

 ١٦ )شفوى(

أحمد سالمة / د.أ
دريب الرياضى ثانية بنات   طرق الت محمد زآى.د أحمد الشافعى.د خالد شافع.د محمد سالم.د صابر

 ١٧ )شفوى(
 

 :القرار



 6  من )٤(صفحة 

 

 SQ0000000F101206: نموذج رقم

 م٢٧/٩/٢٠١٦ ) ١/٠( اإلصدار 

 الدراسات العليا : سًاخام
 :تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسائل ماجستير

 :تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسائل الماجستير فى التربية الرياضية للباحثين التالية أسمائهم
 : ، ببحث بعنوانحسين على أحمد العلى/  الباحث-١ 

 "القدرات الحرآية لالعبى التايكوندو بدولة الكويتتأثير التدريب المائى والبليومترك فى تطوير بعض "
 :وتقترح هيئة اإلشراف أن تكون لجنة المناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة

 م االسم المسمى الوظيفى
أستاذ الميكانيكا الحيوية ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس 

 جامعة -لحرآة الرياضية بكلية التربية الرياضية والتدريب وعلوم ا
 )مشرفًا(مدينة السادات 

١ خالد عبدالحميد حسانين شافع/ أد

أستاذ تدريب الجودو بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات 
 )مناقشًا( جامعة مدينة السادات -المائية بكلية التربية الرياضية 

٢ عبدالحليم محمد عبدالحليم معاذ/ د.أ

أستاذ تدريب المالآمة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت 
 جامعة مدينة السادات -والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية  

 )مشرفًا(

٣ أمين خضرأحمد سعيد / د.أ

أستاذ السباحة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية 
 )مشرفًا( جامعة مدينة السادات -اضية بكلية التربية الري

٤ أحمد محمود عبدالحكيم طلب/ د.أ

أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم نظريات وتطبيقات رياضات 
 )مناقشًا( جامعة بنها -المنازالت بكلية التربية الرياضية للبنين 

٥ هيثم أحمد إبراهيم محمد زلط/ د.م.أ

 
 :وان ، ببحث بعنمحمد عبدالمجيد عبداهللا خلف البناى/  الباحث-٢
تأثير برنامج للتدريبات المهارية المرآبة على بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية ومستوى أداء المهارات فى "

 " آرة القدم
 :وتقترح هيئة اإلشراف أن تكون لجنة المناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة

 م االسم المسمى الوظيفى
أستاذ آرة اليد المتفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية 

 جامعة مدينة السادات -ورياضات المضرب بكلية التربية الرياضية 
 )مناقشًا(

١ محمد جمال الدين محمد حمادة/ د.أ

أستاذ تدريب آرة القدم المتفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات 
 جامعة مدينة -ة التربية الرياضية الجماعية ورياضات المضرب بكلي

 )مشرفًا(السادات 

٢ محمود حسن محمود الحوفى/ د.أ

أستاذ الميكانيكا الحيوية ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس 
 جامعة -والتدريب وعلوم الحرآة الرياضية بكلية التربية الرياضية 

 )مشرفًا(مدينة السادات 

٣ خالد عبدالحميد حسانين شافع/ د.أ

أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات األلعاب الرياضية وألعاب 
 ) مناقشًا( جامعة المنوفية -المضرب بكلية التربية الرياضية 

٤ انين محمدأحمد ساهر حس/ د.م.أ

٥/١ 



 6  من )٥(صفحة 

 

 SQ0000000F101206: نموذج رقم

 م٢٧/٩/٢٠١٦ ) ١/٠( اإلصدار 

 

 : ، ببحث بعنوانعلى عبدالرزاق على سعد/  الباحث-٣
 "متر حرة١٠٠أثر تمرينات التحمل الالآتيكى على بعض المتغيرات الفسيولوجية والبدنية لسباحى "

 :وتقترح هيئة اإلشراف أن تكون لجنة المناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة

 م االسم المسمى الوظيفى

أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريـس 
 جامعة -اضية والتدريب وعلوم الحرآة الرياضية بكلية التربية الري

 )مشرفًا(مدينة السادات 

١ سعيد عبدالرشيد أحمد خاطر / د.أ

أستاذ تدريب الرياضات المائية المتفرغ بكلية التربية الرياضية 
 )مناقشًا( جامعة االسكندرية -للبنات 

٢ جليلة حسن محمد إبراهيم/ د.أ

اضيـة الريـ أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علــوم الصحة
 )مشرفًا( جامعة مدينة السادات -بكليـة التربية الرياضيـة 

٣  يوسفعبدالحليم يوسف عبدالعليم/ د.أ

أستاذ السباحة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية 
 )مناقشًا( جامعة مدينة السادات -بكلية التربية الرياضية 

٤ أحمد محمود عبدالحكيم طلب/ د.أ

 
 : ، ببحث بعنوانرئيسعبدالعزيز محمد عباس ال/  الباحث-٤
 "برنامج تدريبى مقترح لتطوير سرعة أداء بعض المهارات في آرة القدم للناشئين بدولة الكويت "

 :وتقترح هيئة اإلشراف أن تكون لجنة المناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة

 م االسم المسمى الوظيفى

كا الحيوية المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريـس أستاذ الميكاني
 جامعة -والتدريب وعلوم الحرآة الرياضية بكلية التربية الرياضية 

 )مشرفًا(مدينة السادات 

١ سعيد عبدالرشيد أحمد خاطر / د.أ

أستاذ تدريب آرة القدم بقسم تدريب األلعاب الجماعية بكلية التربية    
 )مناقشًا(جامعة اإلسكندرية  -الرياضية للبنين بأبو قير 

٢ عادل عبدالحميد الفاضى / د.أ

أستاذ تدريب آرة القدم المتفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات 
 جامعة مدينة -الجماعية ورياضات المضرب بكلية التربية الرياضية 

 )مشرفًا(السادات 

٣ محمود حسن محمود الحوفى/ د.أ

المناهج وطرق التدريـس والتدريب وعلوم أستاذ مساعد بقسم 
  جامعة مدينة السادات-الحرآة الرياضية بكلية التربية الرياضية 

 ) مناقشًا(

٤ أحمد طلحة حسين حسام الدين/د.م.أ

 



 6  من )٦(صفحة 

 

 SQ0000000F101206: نموذج رقم

 م٢٧/٩/٢٠١٦ ) ١/٠( اإلصدار 

 : ، ببحث بعنوانمحمد عبدالوهاب فرج البلوشى/  الباحث-٥
 " ألعاب القوى متر عدو ناشئين فى٤٠٠تأثير إستخدام التكنولوجيا الحديثة فى بعض المتغيرات البدنية لالعبى "

 :وتقترح هيئة اإلشراف أن تكون لجنة المناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة

 م االسم المسمى الوظيفى
أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريـس 

 جامعة -رياضية والتدريب وعلوم الحرآة الرياضية بكلية التربية ال
 )مشرفًا(مدينة السادات 

١ سعيد عبدالرشيد أحمد خاطر / د.أ

أستاذ الميكانيكا الحيوية ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس 
 جامعة -والتدريب وعلوم الحرآة الرياضية بكلية التربية الرياضية 

 )مشرفًا(مدينة السادات 

٢ خالد عبدالحميد حسانين شافع/ د.أ

 ألعاب القوى ووآيل آلية نظريات وتطبيقات ألعاب القوى بقسم أستاذ 
 )مشرفًا ( جامعة مدينة السادات-التربية الرياضية 

٣ محمد عنبر محمد بالل/ د.أ

بقسم المناهج وطرق التدريـس والتدريب   التدريب الرياضىأستاذ
 جامعة مدينة -وعلوم الحرآة الرياضية بكلية التربية الرياضية 

 ) مناقشًا (السادات

٤ أحمد أمين أحمد الشافعى/ د.أ

نظريات وتطبيقات الميدان والمضمار بكلية التربية أستاذ بقسم 
 ) مناقشًا ( جامعة بنها-الرياضية 

٥  حمدى محمد على عثمان /د.أ

 
 :القرار . الموافقة على التشكيل على أن يرفع األمر لمجلس شئون الدراسات العليا والبحوث إلستكمال اإلجراءات

درجة دآتوراه الفلسفة فى المساعد بالقسم لمنحها   المدرس نسرين عبدالمعبود محمد السيد/الطلب المقدم من الباحثة
 :التربية الرياضية فى موضوع بعنوان

 "تنمية آفاية تنفيذ الجزء الرئيسى بدرس التربية الرياضية للطالبات المعلمات إستخدام اإلنفوجرافيك على تأثير"
 . بعد إفادة مكتب الدراسات العليا والبحوث بالكلية بإستيفاء الباحثة لمتطلبات المنح بالقسموذلك

٥/٢ 

درجة دآتوراه الفلسفة فى التربية  المساعد بالقسم   المدرس نسرين عبدالمعبود محمد السيد/الباحثةالموافقة على منح 
 .لعليا والبحوث إلستكمال اإلجراءاتعلى أن يرفع األمر لمجلس شئون الدراسات االرياضية 

 :القرار

 ما ُيستجد من أعمال: سادسًا

 )مرفق صور من المذآرات والتقارير الواردة بالمحضر(

 .هذا وقد اقفل المحضر فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا

 رئيس مجلس القسم السيد                                                    السيد أمين سر المجلس           

 عفاحلميد شاد عبد الخ/ د.  أ                                                                            ة حسام الدين    حلط دمحأ/ د.م.أ         

 


