
 ٦من  )۱صفحة (
 

 

 SQ0000000F101206نموذج رقم: 

 م ۲۰۱٦/ ۹/ ۲۷)   ۱/۰اإلصدار (  

 كلیة التربیة الریاضیة

 مكتب / رئیس قسم المناھج وطرق التدریس والتدریب وعلوم الحركة الریاضیة

 مجلس القسم  اجتماعمحضر 
 م ۲۰۱۸/۲۰۱۹  الجامعيالعام  )  ۱۲(  رقم الجلسة

 ظھراً الواحدة  االجتماعنھایة  الحادیة عشر صباحاً  االجتماع بدء  م ۲۰۱۹/ ۸/ ٦ التاریخ

 قسم المناھج وطرق التدریس والتدریب وعلوم الحركة الریاضیة  االجتماعمكان 

  الجامعي ) للعام ۲۱تمام الساعة الحادیة عشر تم عقد الجلسة رقم (  في  م٦/۸/۲۰۱۹یوم الثالثاء الموافق  في إنھ الحضور:
عبد خالد  األستاذ الدكتور/من  وبالتفویض  هللا عبد متوليعصام الدین برئاسة األستاذ الدكتور/  م۲۰۱۹/ ۲۰۱۸
 رئیس مجلس القسم وبحضور كل من:  شافع دالحمی

 خالد عبد الحمید شافع أ.د/ وإعتذر عن الحضور: 

 الوظیفة  اإلسم م

 عضواً  أ.د/ عصام الدین متولى عبدهللا .۱

 عضواً  محمود فھیم  مجديأ.د/  .۲

 عضواً  الشافعيأحمد أمین  أ.د/ .۳

 عضواً  أ.د/ أمیرة محمود طھ  .٤

 عضواً  جبل أ.م.د/ رحاب عادل  .٥

 عضواً  محمد  معبد الحلی  عبد هللاأ.م.د/  .٦

 عضواً وأمین سر المجلس سام الدین أ.م.د/ أحمد طلحة ح .۷

 عضواً  م.د/ السید فتح هللا تنیتین  .۸

 عضواً  م.د/ محمد بكر سالم  .۹

 عضواً  متولي م.د/ أحمد أمین  . ۱۰

 عضواً  م.د/ شروق على أبوالنصر  . ۱۱

 عضواً  محمد  د عبد المعبوم.د/ نسرین   . ۱۲

 عضواً  خاطر د عبد الرشی أ.د. متفرغ/ سعید   . ۱۳

 عضواً  أ.د. متفرغ/ محمد محمد زكى . ۱٤



 ٦من  )۲صفحة (
 

 

 SQ0000000F101206نموذج رقم: 

 م ۲۰۱٦/ ۹/ ۲۷)   ۱/۰اإلصدار (  

الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحیم" والترحیب   رئیس هللا عبد متوليعصام الدین افتتح السید األستاذ الدكتور/  :االفتتاح 
 بالسادة أعضاء المجلس، ثم انتقل السید رئیس القسم لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال. 

 أوالً: المصادقات
 بشأن التصدیق على محضر الجلسة السابقة.  ۱/۱

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

 ثانیاً: شئون التعلیم والطالب
م ۲۰۲۰/ ۲۰۱۹ الجامعياألول للعام  الدراســيالخطة الدراســیة وتوزیع األعباء التدریســیة الخاصــة بالفصــل   ۱/ ۲

 على السادة أعضاء ھیئة التدریس

م على ۲۰۲۰/ ۲۰۱۹  الجامعياألول للعام    الدراسيالخاصة بالفصل  توزع الخطة الدراسیة واألعباء التدریسیة   القرار:
 : التالي  على النحوالسادة أعضاء ھیئة التدریس 

 مواد مرحلة البكالوریوس

رقم  م
 أسماء السادة أعضاء ھیئة التدریس المادة  المقرر

 د.محمد زكى  د.خالد شافع د.سعید عبدالرشید (أولى بنین) ةالریاضیمبادئ علم الحركة  ۱۰۱ ۱

 د.أحمد الشافعى د.خالد شافع د.سعید عبدالرشید (أولى بنات) ةالریاضیمبادئ علم الحركة  ۱۰۱ ۲

 د.أحمد الشافعى د.سعید عبدالرشید د.خالد شافع مبادئ المیكانیكا الحیویة (ثالثة بنین) ۳۰۲ ۳

 د.محمد بكر د.سعید عبدالرشید د.خالد شافع المیكانیكا الحیویة (ثالثة بنات)مبادئ  ۳۰۲ ٤

 طرق وأسالیب تدریس التربیة الریاضیة (ثانیة بنین) ۲۰۱ ٥
  د.مجدى فھیم

 )۱مجموعھ (
 د.عصام متولى 

 )۲ةمجموع(
 

  أمین دأحم .د تنیتین دالسی .د تربیة عملیة داخلیة (ثانیة بنین) ۲۰۲ ٦

  د.أحمد طلحة د.عبدهللا عبدالحلیم تكنولوجیا التعلیم والتعلم (ثالثة بنین) ۳۰۱ ۷

   د.مجدى فھیم طرق تدریس (ثالثة بنین) ل.ق ۸

 تربیة عملیة داخلیة (ثانیة بنات) ۲۰۲ ۹
 )۱(مجموعة  د.نسرین عبدالمعبود د.أمیرة طھ

 )۲(مجموعة  د.شروق أبوالنصر د.رحاب عادل

  د.نسرین عبدالمعبود د.أمیرة طھ وأسالیب تدریس التربیة الریاضیة (ثانیة بنات)طرق  ۲۰۱ ۱۰

  د.شروق أبوالنصر د.رحاب عادل تكنولوجیا التعلیم والتعلم (ثالثة بنات) ۳۰۱ ۱۱

  د.نسرین عبدالمعبود د.أمیرة طھ طرق تدریس (ثالثة بنات) ل.ق ۱۲
 



 ٦من  )۳صفحة (
 

 

 SQ0000000F101206نموذج رقم: 

 م ۲۰۱٦/ ۹/ ۲۷)   ۱/۰اإلصدار (  

م على ۲۰۱۹/۲۰۲۰التدریسیة الخاصة بالفصل الدراسى األول للعام الجامعى  الخطة الدراسیة وتوزیع األعباء   ۲/۲
 السادة أعضاء الھیئة المعاونة

م ۲۰۲۰/ ۲۰۱۹توزع الخطة الدراســیة واألعباء التدریســیة الخاصــة بالفصــل الدراســى األول للعام الجامعى  القرار:
  على السادة أعضاء الھیئة المعاونة على النحو التالى:

رقم  م
 معاونةھیئة الالأسماء السادة أعضاء  المادة  المقرر

   د.عاصم قندیل مبادئ علم الحركة الریاضى (أولى بنین) ۱۰۱ ۱

   د.عبیر شاكر مبادئ علم الحركة الریاضى (أولى بنات) ۱۰۱ ۲

   د.عاصم قندیل مبادئ المیكانیكا الحیویة (ثالثة بنین) ۳۰۲ ۳

   د.أسماء شلتوت المیكانیكا الحیویة (ثالثة بنات)مبادئ  ۳۰۲ ٤

 طرق وأسالیب تدریس التربیة الریاضیة (ثانیة بنین) ۲۰۱ ٥
 د.محمد صبحى

 ۱مجموعھ 

 د.محمد شحات

 ۲مجموعھ 
 

 د.محمد شحات د.محمد صبحى د.عاصم قندیل تربیة عملیة داخلیة (ثانیة بنین) ۲۰۲ ٦

   د.محمد شحات والتعلم (ثالثة بنین)تكنولوجیا التعلیم  ۳۰۱ ۷

   د.محمد صبحى طرق تدریس (ثالثة بنین) ل.ق ۸

 تربیة عملیة داخلیة (ثانیة بنات) ۲۰۲ ۹
 )۱(مجموعة  د.عبیر شاكر

 
 )۲(مجموعة  د.أسماء شلتوت

   د.عبیر شاكر طرق وأسالیب تدریس التربیة الریاضیة (ثانیة بنات) ۲۰۱ ۱۰

   د.أسماء شلتوت تكنولوجیا التعلیم والتعلم (ثالثة بنات) ۳۰۱ ۱۱

   د.عبیر شاكر طرق تدریس (ثالثة بنات) ل.ق ۱۲

  

 ثالثاً: الخطابات الواردة
عرض الخطابات الواردة للقسم من العالقات الثقافیة وشئون أعضاء ھیئة التدریس والدراسات العلیا ومكتب   ۱/ ۳

 السادة أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة. السید/ عمید الكلیة على 
 

 تم العرض وأحیط المجلس علماً. القرار:

 اً: الدراسات العلیارابع
شراف على رسائل الماجستیر للطالب  اإل نباالعتذار ع  مجدي محمود فھیمالمقدم من أ.د/  الطلب بخصوص  ۱/ ٤

 األتیة أسمائھم: 



 ٦من  )٤صفحة (
 

 

 SQ0000000F101206نموذج رقم: 

 م ۲۰۱٦/ ۹/ ۲۷)   ۱/۰اإلصدار (  

 
  

 .(مرفق صورة)الدراسات العلیا والبحوث التخاذ الالزم نحو استكمال اإلجراءات  لشئونورفع األمر الموافقة  القرار:
 خامساً: ما یُستجد من أعمال

٥ /۱  
 

المدة القانونیة علي التشكیل   ءالنقضاأسمائھم  األتیة لباحثین الماجستیرإعادة تشكیل لجان المناقشة والحكم 
 وھم كالتالي:  ، ٤شھر  بمحضر جلسة لھم سابقاالتشكیل السابق حیث تم الموافقة علي 

 



 ٦من  )٥صفحة (
 

 

 SQ0000000F101206نموذج رقم: 

 م ۲۰۱٦/ ۹/ ۲۷)   ۱/۰اإلصدار (  

 
 
 

 

 الموافقة ورفع األمر لمجلس شؤون الدراسات العلیا والبحوث التخاذ الالزم نحو إنھاء إجراءات التشكیل.  القرار



 ٦من  )٦صفحة (
 

 

 SQ0000000F101206نموذج رقم: 

 م ۲۰۱٦/ ۹/ ۲۷)   ۱/۰اإلصدار (  

التشكیل    علىالمدة القانونیة    ءالنقضا  علي احمد حسن علي الشواف  للباحث المناقشة والحكم    نةإعادة تشكیل لج  ۲/ ٥
 :  لرسالة ماجستیر بعنوان، ٦التشكیل سابقا بمحضر جلسة شھر  علىالسابق حیث تم الموافقة  

ي الدرجة  الخط�لتفك�ي ق�اس ا"  ي كرة القدم األو�ي لمدريب
 " بدولة ال���ت �ف

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

   

ي  االسم م
 المس� الوظ��ف

أستاذ الم�كان�كا الحي��ة المتف�غ بقسم المناهج وطرق التدر�س والتدر�ب وعلوم  سع�د عبد الرش�د خاطر  أ.د/  ١
��ة ال��اض�ة جامعه مدينة السادات   (مناقشا)  الحركة ال��اض�ة كل�ة ال�ت

ض جامعة حلوان (مناقشا)الق�اس والتق��م  أستاذ  عرفة سالمة  أ.د/  ٢ ��ة ال��اض�ة بنني  بكل�ة ال�ت

��ة ال��اض�ة جامعة   سأستاذ الق�ا  وائل الس�د قند�ل .د/ أ  ٣ ��ة ال��اض�ة بكل�ة ال�ت والتق��م بقسم أصول ال�ت
فا)   مدينة السادات (م�ش

  المناهج وطرق التدر�س والتدر�ب وعلوم الحركة ال��اض�ة مساعد بقسمأستاذ  أحمد طلحة حسام الدين / أ.م.د  ٤
فا)   (م�ش

 العلیا والبحوث التخاذ الالزم نحو إنھاء إجراءات التشكیل. الموافقة ورفع األمر لمجلس شؤون الدراسات  القرار

 (مرفق صور من المذكرات والتقاریر الواردة بالمحضر)

 تمام الساعة الواحدة ظھراً. فيھذا وقد اقفل المحضر 

 رئیس مجلس القسم السید                                                       السید أمین سر المجلس            

ا                                                                                                                           أ.م.د/ أ�مد ط��ة �سام الد�ين                          د شش بي ببد ا��� الد � ع أ.د/ حخ
 �خ
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