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 مكتب / رئيس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية

 مجلس القسم  اجتماعمحضر 

 م 2019/2020  الجامعيالعام  ( 6) رقم الجلسة

 ظهرا   الثانية االجتماعنهاية  الواحدة ظهرا   االجتماع بدء  م 2020/ 2/ 1 التاريخ

 المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية قسم  االجتماعمكان 

  الجامعي ( للعام 6تم عقد الجلسة رقم ) الواحدة ظهرا  تمام الساعة  في م2020/ 1/2الموافق  السبت يوم  في إنه الحضور:

عبد خالد  الدكتور/األستاذ من  وبالتفويض  هللا عبد متوليعصام الدين برئاسة األستاذ الدكتور/  م2020/ 2019

 : السادة رئيس مجلس القسم وبحضور كل من شافع دالحمي

  - عن الحضور: واعتذر

 الوظيفة  اإلسم م

 عضوا   أ.د/ عصام الدين متولى عبدهللا  .1

 عضوا   محمود فهيم  مجديأ.د/   .2

 عضوا   الشافعيأحمد أمين  أ.د/  .3

 عضوا   محمد  معبد الحلي  عبد هللاأ.م.د/   .4

 عضوا   أ.م.د/ رحاب عادل جبل   .5

 عضوا  وأمين سر المجلس سام الدين أ.م.د/ أحمد طلحة ح  .6

 عضوا   خاطر د عبد الرشي أ.د. متفرغ/ سعيد    .7

 عضوا   أ.د. متفرغ/ محمد محمد زكى  .8

  م.د/ السيد فتح هللا تنيتين  محمد  د عبد المعبو  نسرين /م.د   .1

  شافعأ.د/ خالد عبد الحميد  ر أبو النصم.د/ شروق على   .2

  م.د/ أحمد أمين متولي  م.د/ محمد بكر سالم   .3

   أ.د/ أميرة محمود طه   .4
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الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم"   رئيس عصام الدين متولي عبد هللاافتتح السيد األستاذ الدكتور/   : االفتتاح

حيب ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول بالسادة أعضاء المجلس، ثم انتقل السيد رئيس القسم لعرض  والتر

 األعمال. 

: المصادقات
ً
 أوال

 بشأن التصديق عىل محضر الجلسة السابقة.  1/ 1

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

 :
ً
 الخطابات الواردة ثانيا

2 /1 
الثقافية وشمممممممممممممةون أعضممممممممممممماء ليةة التدر س والدراسمممممممممممممات العليا عرض الخطابات الواردة للقسمممممممممممممم من الع قات 

 عميد الكلية عىل السادة أعضاء ليةة التدر س والهيةة المعاونة. / ومكتب السيد 

 تم العرض وأحيط المجلس علما.  القرار:

 :
ً
 أعضاء هيئة التدريس ثالثا

رفع اإلنتاج العلمي  عىلاألسمتاذ المسماعد بالقسمم للموافقة    عبد هللا عبد الحليمالطلب المقدم من الدكتور/  1/ 3

ي األساتذة واألساتذة المساعدين
 . الخاص بسيادته للجنه ترقر

 الموافقة عىل رفع اإلنتاج العلمي بعد عرض استمارة تقييم األداء عىل مجلس األساتذة بالقسم.  القرار:

3 /2 
األسممممممتاذ المسمممممماعد بالقسممممممم للموافقة عىل رفع اإلنتاج العلمي   رحاب عادل جبلالطلب المقدم من الدكتورة/  

ي األساتذة واألساتذة المساعدين. 
 الخاص بسيادتها للجنه ترقر

 الموافقة عىل رفع اإلنتاج العلمي بعد عرض استمارة تقييم األداء عىل مجلس األساتذة بالقسم.  القرار

3 /3 

ي  عىلاألسمممتاذ المسممماعد بالقسمممم للموافقة  أحمد طلحة حسااام الدين الطلب المقدم من الدكتور/ 
ا  قر االشمممتر

ي 
ي لكلية علوم الرياضمة والششماا الندنر

ة من  –المؤتمر العلمي الدولي الثانر ي التتر
  15-14جامعة الملك سمعود قر

 تقديم بحث بعنوان: ل 2020إبريل 

ي كأساس لوضع التدرينات النوعية ل عنات   " تصميم مجسمات بيو ميكانيكية ث ثية األبعاد لمهارة التتريج 

ي برياضة التايكوندو"  الكروج 

“3D Biomechanical modeling of Mom Dollyo Hutio-chagi as a base of specific 

exercises for taekwondo female Kyorugi players” 

 . الموافقة القرار



 5من  (3صفحة )

 

 

 SQ0000000F101206نموذج رقم: 

 م 2016/ 9/ 27( 0/ 1) اإلصدار 

: الدراسات العليا 
ً
 رابعا

4 /1 

ن بدر الشطي الخطاب الوارد من قسم الدراسات العليا بالكلية لإلفادة بأن الناحث /   بتسليم كافة  قد قام    حسي 

بية الرياضية، وتسليم نسخ الرسالة وليس علية  ي التر
امات األوراق الخاصة بمنح درجة الماجستتر قر ر أي التر

 .  للكلية، وال يوجد ما يمنع منحة درجة الماجستتر

 القرار:
بية الرياضية ورفع األمر لشةون الدراسات العليا والنحوث   ي التر

الموافقة عىل منح الناحث درجة الماجستتر قر

 التخاذ ال زم نحو استكمال اإلجراءات. 

4 /2 

 تشكيل لجنة مناقشة لرسالة دكتوراة 

 لتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة بعنوان: عاصم علي قنديل  / الناحثمن  المقدمالطلب 

ن  علتأثي  تدريبات فن الحلقة طبقا ألماكن اللعب المختلفة "   " تطوير مستوي األداء الخطط للمالكمي 

ر عىل األساتذةموافقة السادة ونسخة من الرسالة و  حية بعد تقديم تقرير الص   فير ح شكيل الت المشر المقتر
 . منه المقدملنحث ل مناقشةال للجنة

اف أن تكون لجنة المناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة:  ح لجنة اإلشر  وتقتر

  

ي  االسم م
 المسىم الوظيفن

  المنالج وطرق التدر س والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بقسمتدريب المتترغ الأستاذ  محمد محمد زكي   د/ . أ  1
بية الرياضية جامع  - فا(  مدينة السادات ة كلية التر  )مشر

ي أ.د/  2
يف فؤاد الجروانن بية الرياضية المنازالت والرياضات التردية وعميد   بقسم الم كمةأستاذ  شر -سابقا كلية التر

 ( مناقشا )طنطا   ةجامع

ن خضن أحمد سعيد  د/ . أ  3   -  نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية الم كمة ورئيس قسم تدريب أستاذ  أمي 
بية الرياضية جامع فا(  مدينة السادات  ةكلية التر  )مشر

ن الشافعي  4 كلية    - المنالج وطرق التدر س والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بقسم  التدريبأستاذ  أ.د/ أحمد أمي 
بية الرياضية جامع  ( مناقشا )  مدينة السادات ة التر

 ورفع األمر لشةون الدراسات العليا والنحوث التخاذ ال زم نحو استكمال اإلجراءات.  التشكيلالموافقة عىل  القرار:

4 /3 

 تشكيل لجنة مناقشة لرسالة دكتوراة 

 لتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة بعنوان:   ضاحي محمد علي عبد هللا العلي    / الناحثمن    المقدمالطلب  

ي المنتخالقياسات الجسمية وعالقتها بمراكز "  ي لكرة القدم بدولة الكويت باللعب لالعب 
 " الوطبن

ر عىل األساتذةموافقة السادة ونسخة من الرسالة و  حية بعد تقديم تقرير الص   فير ح شكيل الت المشر المقتر
 . منه المقدملنحث ل مناقشةال للجنة
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اف أن تكون لجنة المناقشة والحكم مكونة من السادة  ح لجنة اإلشر  األساتذة: وتقتر

  

ي  االسم م
 المسىم الوظيفن

 سعيد عبد الرشيد خاطر  د/ . أ  1
المنالج وطرق التدر س والتدريب وعلوم  بقسمالمتترغ   الميكانيكا الحيويةأستاذ 

بية الرياضية جامع  -  الحركة الرياضية فا( مدينة الساداتة  كلية التر  )مشر

 أ.د/وائل السيد قنديل  2
بيةورئيس قسم   والتقويمالقياس أستاذ  بية الرياضية   الرياضية أصول التر   -بكلية التر

فا )السادات  ةمدين  ةجامع  ( مشر

 الجوهري عطوة ياش محفوظ د/ . أ  3
ب ألعاب و الرياضات الجماعية بقسم  كرة القدمأستاذ   بية الرياضية  ب - المضر كلية التر

 ( مناقشا )  بنها جامعه  

ن الشافعي  4  أ.د/ أحمد أمي 
  - المنالج وطرق التدر س والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بقسم  التدريبأستاذ 

بية الرياضية جامع  ( مناقشا ) مدينة السادات  ةكلية التر

 ورفع األمر لشةون الدراسات العليا والنحوث التخاذ ال زم نحو استكمال اإلجراءات.  التشكيلالموافقة عىل  القرار:

4 /4 

 تشكيل لجنة مناقشة لرسالة ماجستي  

 لتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة بعنوان: ألطاف غانم علي البناو  / الناحثةمن  المقدمالطلب 

ه األبعاد برنامج تعليىمي باستخدام النماذج ثالثية "  مستوي أداء بعض مهارات الجمباز   عل وتأثي 
 " لطالبات دولة الكويت

ر عىل األساتذةموافقة السادة ونسخة من الرسالة و  حية بعد تقديم تقرير الص   فير ح شكيل الت المشر المقتر
 ا. منه المقدملنحث ل مناقشةال للجنة

ح لجنة  اف أن تكون لجنة المناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة: وتقتر  اإلشر

  

ي  االسم م
 المسىم الوظيفن

 أ.د/عصام الدين متولي  1
بية الرياضية والقائم بعمل رئيس   المنالج وطرق التدر سأستاذ  مدينة   ةجامع بكلية التر

 )مناقشا(  سابقا  السادات

 سعيد عبد الرشيد خاطر  د/ . أ  2
المنالج وطرق التدر س والتدريب وعلوم  بقسمالمتترغ   الميكانيكا الحيويةأستاذ 

بية الرياضية جامع  -  الحركة الرياضية فا( مدينة السادات  ةكلية التر  )مشر

 أ.د/حاتم أبو حمدة هليل  3
بية أستاذ  ر الجمناز المتترغ بقسم الرياضات األساسية بكلية التر جامعة   -الرياضية للبنير

 )مناقشا(  حلوان

 أ.م.د/ أحمد طلحة حسام الدين 4
كلية    - المنالج وطرق التدر س والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بقسم مساعد أستاذ 

بية الرياضية جامع فا )  مدينة الساداتة التر  ( مشر

 القرار

 ورفع األمر لشةون الدراسات العليا والنحوث التخاذ ال زم نحو استكمال اإلجراءات.  التشكيلالموافقة عىل 
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ستجد من أعمال 
ُ
: ما ي

ً
 خامسا

بية الرياضية ح مناقشة مقتر بخصوص  1/ 5  . الواردة لألقسام العلميةال ئحة الموحدة لكليات التر

 القرار

حة.  -  رفض ال ئحة الموحدة المقتر

ح مجلس  - بية الندنية وعلوم الرياضيقتر " كلية التر  " ليكون المسم الموحد للكليات. ةالقسم مسمي

 التالية:  العلمية األقسام ةلكلياالئحة أن تتضمن  -

بية القسم  .1  الندنية منالج وطرق تدر س التر

ي وعلوم الحركة قسم  .2
 التدريب الرياضر

ويممممح .3  قسم اإلدارة الرياضية والتر

 الرياضيةعلوم الصحة قسم  .4

بوية  .5  قسم العلوم اإلنسانية والتر

ورة    - قنل   لمزيد من الدراسة والتعديل  الكليةأقسام    عىل  مرة أخريأن تعرض ال ئحة النهائية بعد التعديل  ضر

 . اعتمادلا  عىلالموافقة 

 )مرفق صور من المذكرات والتقارير الواردة بالمحضر(

ي هذا وقد اقفل المحضن 
ن
.  الثانيةتمام الساعة  ف

ً
 ظهرا

 

ر ش المجلس              السيد رئيس مجلس القسم                                                            السيد أمير

 فع أ.د/ خالد عبد احلميد شا                                                                   أ.م.د/ أمحد طلحة حسام الدين                           

 


