
 ٥من  )۱صفحة (
 

 

 SQ0000000F101206نموذج رقم: 

 م ۲۰۱٦/ ۹/ ۲۷)   ۱/۰اإلصدار (  

 كلیة التربیة الریاضیة

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

 مجلس القسم  اجتماعمحضر 
 م ۲۰۱۹/۲۰۲۰  الجامعيالعام  ) ٤( رقم الجلسة

 الواحدة ظھراً  االجتماعنھایة  الحادیة عشر صباحاً  االجتماع بدء  م ۱۲/۲۰۱۹/ ۳ التاریخ

 قسم المناھج وطرق التدریس والتدریب وعلوم الحركة الریاضیة  االجتماعمكان 

  الجامعي ) للعام ٤تمام الساعة الحادیة عشر تم عقد الجلسة رقم ( في م۱۲/۲۰۱۹/ ۳ یوم الثالثاء الموافق في إنھ الحضور:
 رئیس مجلس القسم وبحضور كل من:  شافع دعبد الحمیخالد  األستاذ الدكتور/ م برئاسة۲۰۲۰/ ۲۰۱۹

 أ.د / محمد محمد زكى -      واعتذر عن الحضور:

 أ.م.د/ رحاب عادل جبل  -                                 

  متولي أحمد أمین م.د/  -                                  

 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  خاطر  د عبد الرشیأ.د/ سعید  .٥

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

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

 عضواً  م.د/ السید فتح هللا تنیتین  .۸

 عضواً  محمد بكر سالم  م.د/  .۹

 عضواً  ر أبو النصم.د/ شروق على  . ۱۰

 عضواً  محمد  د عبد المعبوم.د/ نسرین   . ۱۱
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 م ۲۰۱٦/ ۹/ ۲۷)   ۱/۰اإلصدار (  

ح�ب   رئ�سخالد عبد الحم�د شافع  افتتح الس�د األستاذ الدكتور/    : االفتتاح الجلسة بذكر "�سم هللا الرحمن الرح�م" وال�ت
 بالسادة أعضاء المجلس، ثم انتقل الس�د رئ�س القسم لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال. 

 أوً�: المصادقات

 �شأن التصديق ع� مح�ض الجلسة السابقة.  ١/١

 ومتابعة ما جاء به من قرارات. المصادقة ع� مح�ض الجلسة السابقة  القرار: 

 : الخطابات الواردة ثان�ا 

عرض الخطابات الواردة للقسم من العالقات الثقاف�ة وشئون أعضاء هيئة التدر�س والدراسات العل�ا  ٢/١
 ومكتب الس�د/ عم�د ال�ل�ة ع� السادة أعضاء هيئة التدر�س والهيئة المعاونة. 

. تم العرض وأح�ط  القرار: 
�
 المجلس علما

��ة ال��اض�ة جامعه بنها لطلب انتداب األستاذ الدكتور/   ٢/٢ عصام الدين بخصوص الخطاب الوارد من كل�ة ال�ت
ي األسب�ع.  متو�ي 

ض �ض  للتدر�س لمرحلة الدراسات العل�ا لمدة يومني

 الموافقة.  القرار: 

 ثالثا: شؤون التعل�م والطالب

٣/١ 
  ٢٠٢٠/ ٢٠١٩االختبارات الشــــفه�ة والعمل�ة للفصــــل الدرا�ي األول من العام الجام�ي لجان �شــــأن �شــــك�ل  

 لمواد مرحلة البكالور�وس. 

ع� النحو   ٢٠٢٠/ ٢٠١٩لجان االختبارات الشفه�ة والعمل�ة للفصل الدرا�ي األول من العام الجام�ي  كل  ٌش �ُ  القرار

 :  التا�ي

 اللجنة م
 أسماء السادة أعضاء اللجان

عضو من  أعضاء من الداخل
 الخارج

ت���ة عمل�ة داخل�ة (درس) ثان�ة  
ف (شفوى) ض  بنني ض  د.الس�د تنيتني د.محسن  د.أحمد طلحة د.عصام متو� د.أحمد أمني

 رمضان

ت���ة عمل�ة داخل�ة (درس) ثان�ة  
ف (عم�) ض  بنني ض  د.الس�د تنيتني  د.جمال سالمة د.محمد بكر د.مجدى فه�م د.أحمد أمني

ت���ة عمل�ة داخل�ة (قصة) ثان�ة  
ف (شفوى) ض  بنني ض  د.الس�د تنيتني  د.رضا هالل د.أحمد طلحة د.مجدى فه�م د.أحمد أمني
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 SQ0000000F101206نموذج رقم: 

 م ۲۰۱٦/ ۹/ ۲۷)   ۱/۰اإلصدار (  

عمل�ة داخل�ة (قصة) ثان�ة ت���ة  
ف (عم�) ض  بنني ض  د.الس�د تنيتني د.عبدهللا  د.أحمد طلحة د.أحمد أمني

 د.محمد بالل  عبدالحل�م

��ة   طرق وأسال�ب تدر�س ال�ت
) (شفوى) ف ة طه د.مجدى فه�م ال��اض�ة (ثان�ة بنني د.عبدهللا  د.عصام متو� د.أم�ي

 د.عالء صالح عبدالحل�م

التعل�م والتعلم (ثالثة تكنولوج�ا  
) (شفوى) ف د.عبدهللا  د.أحمد طلحة د.عصام متو� بنني

 د.رش�د عامر د.رحاب عادل عبدالحل�م

ت���ة عمل�ة داخل�ة (درس) ثان�ة  
ة طه بنات (شفوى) د.���ن  د.أم�ي

وق  د.رحاب عادل عبدالمعبود د.�ش
 أبوالن�

د.سا� 
 عبداللط�ف

ثان�ة ت���ة عمل�ة داخل�ة (درس)  
ة طه بنات (عم�) د.���ن  د.أم�ي

وق  د.رحاب عادل عبدالمعبود د.�ش
 أبوالن�

د.ناد�ة 
 الدرديرى

ت���ة عمل�ة داخل�ة (قصة) ثان�ة  
ة طه بنات (شفوى) د.���ن  د.أم�ي

وق  د.رحاب عادل عبدالمعبود د.�ش
 أبوالن�

ناد�ة د. 
 عبدالمع�

ت���ة عمل�ة داخل�ة (قصة) ثان�ة  
ة طه (عم�) (شفوى)بنات  د.���ن  د.أم�ي

وق  د.رحاب عادل عبدالمعبود د.�ش
 د.هالة مصط�ض  أبوالن�

��ة   طرق وأسال�ب تدر�س ال�ت
ة طه ال��اض�ة (ثان�ة بنات) (شفوى) د.���ن  د.أم�ي

د.إ�مان  د.محمد ز� د.مجدى فه�م عبدالمعبود
 الحارون

تكنولوج�ا التعل�م والتعلم (ثالثة  
وق  د.رحاب عادل (شفوى)بنات)  د.�ش

د.عبدهللا  د.عصام متو� أبوالن�
 د.رحاب سالمة عبدالحل�م

مبادئ علم الحركة ال��ا�ف (أو�  
) (شفوى) ف  بنني

د.سع�د 
د. طلحة  د.محمد ز� د.أحمد الشاف� د.خالد شافع عبدالرش�د

 حسام الدين

مبادئ علم الحركة ال��ا�ف (أو�  
 بنات) (شفوى)

د.سع�د 
�فه  د.محمد ز� د.أحمد الشاف� د.خالد شافع عبدالرش�د د. �ش

ي 
 عف��ض

مبادئ الم�كان�كا الحي��ة (ثالثة  
) (شفوى) ف د.سع�د  د.خالد شافع بنني

ي د.نا�  د.محمد ز� د.أحمد الشاف� عبدالرش�د  الحفيض

مبادئ الم�كان�كا الحي��ة (ثالثة  
د.سع�د  د.خالد شافع بنات) (شفوى)

 د.محمد عارف د.محمد بكر د.أحمد الشاف� عبدالرش�د

 

: الدراسات العل�ا 
�
 رابعا

إلغاء ق�د والذي �طلب  وك�ل ال�ل�ة للدراسات العل�ا والبحوث  بخصوص الخطاب الوارد من مكتب/  ٤/١
ي الباحثة /   ض   ندا طلعت الس�د مل��� ض بدون عذر   النقطاعها عن �سج�ل ساعات الرسالة لمدة فصلني   دراسيني

   مقبول. 

 ورفع األمر لشئون الدراسات العل�ا والبحوث التخاذ الالزم نحو استكمال اإلجراءات.   إلغاء الق�د ع�ي  الموافقة   القرار: 

 : دكتوراة  ة�سج�ل رسال ٤/٢

  محمود ع�ي كمال ع�ي الباحث/  �شأن وك�ل ال�ل�ة للدراسات العل�ا والبحوث الخطاب الوارد من مكتب/ 
 متطلبات التسج�ل بالقسم. ل�افه باست�فاء الباحث  إلفادةل
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 م ۲۰۱٦/ ۹/ ۲۷)   ۱/۰اإلصدار (  

ستكمال  ال ورفع األمر للجنة الدراسات العل�ا والبحوث بناءا ع�ي الخطاب الوارد  الموافقة ع� التسج�ل  القرار: 
 لتسج�ل رسالة بعنوان:  اإلجراءات

ە ع�ي بعض نواتج التعلم  ي المعكوس وتأث�ي
��ة ال��اض�ة "التعلم التك��ض  بدرس ال�ت

 " من مرحله التعل�م األسا�ي   الثان�ةة لتالم�ذ الحلق

اف من السادة:   ح القسم أن تتكون هيئة اإل�ش  و�ق�ت

  
 

ي  االسم م
 المس� الوظ��ف

بقسم المناهج وطرق التدر�س والتدر�ب وعلوم الحركة   طرق التدر�س أستاذ  مجدي محمود فه�م أ.د/   ١
��ة ال��اض�ة ـ جامعة مدينة السادات  ال��اض�ة بكل�ة ال�ت

مدرس بقسم المناهج وطرق التدر�س والتدر�ب وعلوم الحركة ال��اض�ة بكل�ة   ���ن عبد المعبود م.د/  ٢
��ة ال��اض�ة ـ جامعة مدينة السادات  ال�ت

 : دكتوراة  ةرسال�سج�ل  ٤/٣

ف الشاف�ي   / أ.د الطلب المقدم من   ��ة ال��اض�ة    دكتوراةلتسج�ل رسالة    أحمد أمني ي ال�ت
نهلة محمد  للباحثة /  �ض

م  . نبوي األ�ش

ستكمال ال ورفع األمر للجنة الدراسات العل�ا والبحوث بناءا ع�ي الطلب المقدم  الموافقة ع� التسج�ل  القرار: 
 لتسج�ل رسالة بعنوان:  اإلجراءات

ي  األداءع� مستوى  TRXتأث�ي التدر�ب باستخدام أحبال "
و�عض مهارات ال�اع من أع� لالعبات   البديض

 " المصارعة

and Some The Impact of Training Using TRX Ropes on Physical Performance Level 
of the Standing Position Skills of Wrestling Players 

اف من السادة:  ح القسم أن تتكون هيئة اإل�ش  و�ق�ت

  

ي  االسم م
 المس� الوظ��ف

ف أحمد   ١ ي بقسم المناهج وطرق التدر�س والتدر�ب  أستاذ التدر�ب   الشاف�ي أ.د/ أحمد أمني
وعلوم الحركة  ال��ا�ض

��ة ال��اض�ة    -ال��اض�ة   الساداتجامعة مدينة   -كل�ة ال�ت

كل�ة    -المائ�ةأستاذ ُمساعد بقسم نظ��ات وتطب�قات المنازالت وال��اضات  ب��أ.م.د/ محمد ب�� إبراه�م   ٢
��ة ال��اض�ة     الساداتجامعة مدينة   -ال�ت
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 : ماجست�ي   ة�سج�ل رسال ٤/٤

ف الشاف�ي  / أ.د الطلب المقدم من  ��ة ال��اض�ة  ماجست�ي لتسج�ل رسالة  أحمد أمني ي ال�ت
عبد للباحث / �ض

 . القوي نب�ل عبد القوي ناهض

ستكمال ال ورفع األمر للجنة الدراسات العل�ا والبحوث بناءا ع�ي الطلب المقدم  الموافقة ع� التسج�ل  القرار: 
 لتسج�ل رسالة بعنوان:  اإلجراءات

ي ر�اضة ال�ارات�ه"  "  تأث�ي تنم�ة القدرات الحرك�ة الخاصة ع� فاعل�ة األداء الهجو�ي لناشيئ

The impact of Special Motor Abilities Development on the effectiveness of 
Offensive Performance of Karate Junior 

اف من السادة:  ح القسم أن تتكون هيئة اإل�ش  و�ق�ت

 

ي  االسم م
 المس� الوظ��ف

ي المتف�غأستاذ   محمد محمد ز�ي أ.د/   ١
بقسم المناهج وطرق التدر�س والتدر�ب وعلوم    التدر�ب ال��ا�ض

��ة ال��اض�ة ـ جامعة مدينة السادات  الحركة ال��اض�ة بكل�ة ال�ت
بكل�ة   نظ��ات وتطب�قات المنازالت وال��اضات المائ�ةبقسم  أستاذ مساعد  عمرو محمد سعد جعفرم.د/ أ.  ٢

��ة ال��اض�ة ـ جامعة مدينة السادات  ال�ت
بقسم المناهج وطرق التدر�س والتدر�ب وعلوم الحركة ال��اض�ة بكل�ة  مدرس  م.د/ محمد بكر سالم  ٣

��ة ال��اض�ة ـ جامعة مدينة السادات  ال�ت

: ما ُ�ستجد من أعمال 
�
 خامسا

 . ) ١مجاالت وأنواع البحوث بالقسم (مرفق بخصوص الخطة التنف�ذ�ة والمستهدف من  ٥/١

 الموافقة.  القرار

(  (مرفق صور من المذكرات والتقار�ر الواردة بالمح�ض

 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

 

 

 



 

 

 )١م��ق (

 لریاضیةا الحركةعلوم من مجاالت وأنواع البحوث بقسم المناھج وطرق التدریس والتدریب و الخطة التنفیذیة والمستھدف

 

 

 

 المجاالت البحثیة بالقسم
 الریاضیةمجال مناھج التربیة 

 المخرجات المستھدفة
 جازنمؤشر اإل مصادر التمویل الزمنیةالفترة 

 المستھدف أنواع البحوث

 مجال التربیة الریاضیة. فيالمناھج التكنولوجیة  •

 الخاصة. االحتیاجاتمناھج التربیة الریاضیة لذوي  •

راحل التعلیمیة ناء وتقویم مناھج التربیة الریاضیة وتطویرھا بالمب •

 المختلفة.

 مجال مناھج التربیة الریاضیة. فيالتعلیم عن بعد وتوظیفھ  •

 الریاضة واألنشطة المدرسیة وعالقتھا بمناھج التربیة الریاضیة. •

وعالقتھا ببناء وتقویم مناھج التربیة  واالعتمادمعاییر الجودة  •

 الریاضیة.

نیات الحدیثة وأدوات ومصادر التعلم إستخدام وتصمیم وتوظیف التق •

 التربیة الریاضیة.الرقمي في مجال مناھج 

 بحوث الماجستیر
 ۱۰ 

 تمویل ذاتي - م ۲۰۲۰/۲۰۲٥

 ةوازنة جامعم -

 

 بحوث الدكتوراة
 ٥  

 بحث مستنبط
 ۲۰  

 عد الدكتوراةبحوث ما ب
 ٥  

من  الممولة والتنافسیةالبحثیة  بحوث المشروعات
 الداخل والخارج

 
 --------------------  

 االستشارات العلمیة
  --------------------  

  --------------------  البتكارات واالختراعاتا



 

 

 

 

 

 المجاالت البحثیة بالقسم
 طرق تدریس التربیة الریاضیةمجال 

 المخرجات المستھدفة
 جازنمؤشر اإل مصادر التمویل الزمنیةالفترة 

 المستھدف أنواع البحوث

إستخدام طرق وأسالیب وإستراتیجیات التدریس في التربیة  •
 الریاضیة.

وتوظیفھ في مجال (طرق التدریس، التربیة  اإللكترونيالتعلیم  •
تعلم وتنمیة المھارات الحركیة، ذوي االحتیاجات الخاصة، 

 واألنشطة الحركیة).

لرقمي إستخدام وتوظیف التقنیات الحدیثة وأدوات ومصادر التعلم ا •
التربیة الحركیة، ذوي االحتیاجات في مجال (طرق التدریس، 

 الخاصة، تعلم وتنمیة المھارات واألنشطة الحركیة).

التعلیم عن بعد وتوظیفھ في مجال (طرق التدریس، التربیة  •
وتنمیة المھارات الحركیة، ذوي االحتیاجات الخاصة، تعلم 

 واألنشطة الحركیة).

 الخاصة. االحتیاجاتوإستراتیجیات تدریس ذوي  طرق وأسالیب •

لریاضة والبیئة المدرسیة بالمراحل التعلیمیة المختلفة وعالقتھا ا •
 بممارسة األنشطة الحركیة.

التدریب المیداني (التربیة العملیة) والمھارات التدریسیة فى مجال  •
 التربیة الریاضیة.

 التوجیھ واإلشراف والتقویم في التربیة الریاضیة. •

 بحوث الماجستیر
 ۲٥ 

 تمویل ذاتي - م ۲۰۲۰/۲۰۲٥

 ةوازنة جامعم -

 

 بحوث الدكتوراة
 ۱۰  

 بحث مستنبط
 ٤٥  

 عد الدكتوراةبحوث ما ب
 ۲۰  

من  الممولة والتنافسیةالبحثیة  بحوث المشروعات
 الداخل والخارج

 
 --------------------  

 االستشارات العلمیة
  --------------------  

  --------------------  البتكارات واالختراعاتا



 

 

 

 

 

 

 المجاالت البحثیة بالقسم
 التدریب الریاضيمجال 

 المخرجات المستھدفة
 جازنمؤشر اإل مصادر التمویل الزمنیةالفترة 

 المستھدف أنواع البحوث

 .تخطیط التدریب الریاضي •

 .تطبیقات طرق وأسالیب التدریب •

 .صمیم البرامج التدریبیةت •

 .التدریبیةتطویر الحالة  •

 .في المجال الریاضي النتقاءا •

 مؤشرات األداء البدني والفني. •

 المستحدثات في أدوات التدریب والقیاس. •

 .الحدیثة في مجال التدریب الریاضي االتجاھات •

 بحوث الماجستیر
 ۲۰ 

 تمویل ذاتي - م ۲۰۲۰/۲۰۲٥

 ةوازنة جامعم -

 

 بحوث الدكتوراة
 ٥  

 بحث مستنبط
 ۳۰  

 عد الدكتوراةبحوث ما ب
 ۱۰  

من  الممولة والتنافسیةالبحثیة  بحوث المشروعات
 الداخل والخارج
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 المجاالت البحثیة بالقسم
 ریاضیةحركة العلوم ال مجال

 المخرجات المستھدفة
 جازنمؤشر اإل مصادر التمویل الزمنیةالفترة 

 المستھدف أنواع البحوث

تحلیل وتفسیر العوامل البیومیكانیكیة المؤثرة في أداء المھارات  •
 .ة.الحركیة الریاضی

التحلیل المیكانیكي الوظیفي ألھداف الحركات الریاضیة  •
 الستخالص طرق األداء المثلي.

المقارنة البیومیكانیكیة لألداءات الحركیة وفقا للمستویات الریاضیة  •
 المختلفة.

في تحسین مستوي دراسة نسب مساھمة المتغیرات البیومیكانیكیة  •
 األداء.

 بناء النماذج البیومیكانیكیة للمھارات الریاضیة المختلفة. •

 التحلیل الكمي والكیفي للمھارات الحركیة وعالقتھ بمستوي األداء. •

بناء معادالت التنبؤ لمتغیرات األداء المرتبطة بتقویم المھارات  •
 الریاضیة المختلفة.

وجیا التحلیل الحركي واستخداماتھا في المجال مستحدثات وتكنول •
 الریاضي. 

تعدیل وتطویر واقتراح األجھزة واألدوات الریاضیة واألجھزة  •
 البیومیكانیكیة.المساعدة وفقا لألسس والمبادئ 

راسة الحركات واألوضاع المھنیة للمھن المختلفة من مختلف د •
 الوظیفیة.جوانبھا المیكانیكیة والتشریحیة 

 

 بحوث الماجستیر
 ۱۰ 

 تمویل ذاتي - م ۲۰۲۰/۲۰۲٥

 ةوازنة جامعم -

 

 بحوث الدكتوراة
 ٥  

 بحث مستنبط
 ۲۰  

 عد الدكتوراةبحوث ما ب
 ٥  

من  الممولة والتنافسیةالبحثیة  بحوث المشروعات
 الداخل والخارج
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