
 

 

 

 الرتبية الرياضية كلية/

 مكتب/ قسم طرق التدريس والتدريب والرتبية العملية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طرق التدريس والتدريب والرتبية العمليةجملس قسم  جتماعاحمضر 

   م6102/6102 العام اجلامعي اخلامسة رقم اجللسة
 الواحدة ظهرًا نهاية االجتماع الساعة العاشرة صباحًا بدء االجتماع م3/0/6102 لتاريخ ا

 قسم طرق التدريس والتدريب والرتبية العملية مكان الإلجتماع
 احلضـــــــــــــــــــــور:

ألستاذ سة ا( برئاسةمخعقدت اجللسة رقم ) العاشرةيف متام الساعة م 3/1/7112 املوافقالثالثاءنه يف يومإ

 رئيس القسم  وحبضور كل من:جمدى حممود فهيم حممد الدكتور/ 

  عتذر عن احلضور :وأ

اهلل الرمحن اجللسة بذكر "بسم رئيس جمدى حممود فهيم حممد الدكتور/ األستاذ  افتتح السيد :إلفتتاح ا

والتهنئة بداية العام امليالدى اجلديد والتمنيات للجميع  القسمالرحيم" والرتحيب بالسادة أعضاء جملس 

 سيادته لعرض ومناقشة املوضوعات الواردة جبدول األعمال. ثم انتقل. بالتوفيق والنجاح

   أواًل: املصـــادقات 

 بشأن التصديق على حمضر اجللسة السابقة  0/0

ومتابعة ما م 7/17/7116املنعقدة بتاريخ  لى حمضر اجتماع اجللسة السابقة "الثالثة" جمللس القسم املصادقة ع :لقرارا

 .جاء به من موضوعات

 ثانيًا: موضوعات اإلحاطة

وشئون أعضاء هيئة التدريس والدراسات العليا للقسم من العالقات الثقافية  مت عرض اخلطابات الواردة * 6/0

 .عليها طالعلإلعلى السادة أعضاء هيئة التدريس والسادة اهليئة املعاونة بالقسم للعرض الكلية ب/ عميد ومكت

 الوظيفة االسم م
 وأمني سر اجمللس عضوًا أ. د/ خالد عبد احلميد شافع .0

 أ.م. د/ أمرية حممود طه عبد .6

1)  

 عضوًا

 عضوًا أ.م. د / رحاب عادل عراقي جبل .3

 عضوًا د / أمحد طلحة حسني .4

 سعيد عبدغ / د/ متفر أ. .5

7)  

 عضوًا

 د/ متفرغ / حممد حممد أ. .2

3)  

 عضوًا

 الوظيفة االسم م
 عضوًا   م. د / عبد اهلل عبد احلليم حممدأ. 0

 عضوًا د / السيد فتح اهلل تنيتني 6

 



 .أحيط اجمللس علمًامت العرض و: القرار

   التعليم والطالب شئون ثالثا :

 : "الرتبية العمليةالتدريب امليدانى " 3/0

م ، ومت التنبىىة علىىى  يىىع  71/17/7116ب الكليىىة للىىرتم األول يىىوم األربعىىاء املوافىىق  لطىىالالتىىدريب امليىىدانى "الرتبيىىة العمليىىة"  انتهىىى * 

 م.7116اخلارجني( بسرعة تسليم التقارير اخلاصة بشهر  نوقمرب ، ديسمرب  –السادة املشرفني ) الداخلني 

 أحيط اجمللس علمًا. القرار:

 -:م 7116/7112األول للعام اجلامعى جلان التصحيح واملمتحنيني ملواد القسم للفصل الدارسى  3/6

 -:مواد مرحلة البكالوريوس . أ

 أسماء السادة المصححين والممتحنيين المواد م

 د/عبد هللا عبد الحليم د/ رحاب عراقى د/ أميرة محمود طه فهيمأ.د/ مجدى محمود  طرق التدريس "ثانية بنات". 1

 أ.د/ مجدى محمود فهيم د/ أميرة محمود طه  عبد الحليمد/عبد هللا د/ رحاب عراقى طرق التدريس "ثالثة بنات". 2

 أ.د/ محمد محمد زكى د/سيد فتح هللا د/ أحمد طلحه د/عبد هللا عبد الحليم طرق التدريس ""ثالثة بنين". 3

 د/ أحمد طلحه أ.د/ محمد محمد زكى أ.د/ خالد شافع أ.د/ سعيد عبد الرشيد علم حركة "ثانية بنات". 4

 د/سيد فتح هللا أ.د/ محمد محمد زكى أ.د/ سعيد عبد الرشيد أ.د/ خالد شافع كة "ثالثة بنين".علم حر 5

 -:مواد ختلفات مرحلة البكالوريوس . ب

 أسماء السادة المصححين والممتحنيين المواد م

 طلحه د/ أحمد د/رحاب عراقى أ.د/ مجدى محمود فهيم د/ أميرة محمود طه طرق تدريس الفرقة الثانية بنات. 1

 فهيمأ.د/ مجدى محمود  د/عبد هللا عبد الحليم د/ أميرة محمود طه د/رحاب عراقى طرق التدريس الفرقة الثالثة بنات. 2

  د/ أحمد طلحه د/سيد فتح هللا أ.د/ سعيد عبد الرشيد أ.د/ خالد شافع علم حركة "الفرقة الثالثة بنين" 3
 ستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.ويتم إبالغ السيد األ املوافقة -: القرار

"ورقىة األسىئلة"   -: م7116/7112القواعد املنظمة لالمتحانات ومواصفات الورقة االمتحانيىه يف العىام الدراسىي     إعداد االمتحانات::  3/3

يادة عشرة أوراق وتوقع مىن أسىتاذ املىادة    ُتعد طبقًا للمواصفات املتفق عليها ويتم طباعة األسئلة حسب عدد الطالب فى كل دفعة مع ز

ورئيس جملس القسم ، ودرجات أعمال السنة واالمتحانات العملية " تكون موقعة من أستاذ املادة وجلنة املمتحنني، وتعتمد مىن رئىيس   

 جملس القسم" قبل أن تسلم للكنرتوالت وتسلم قبل أنعقاد االمتحانات النظرية.

 ومت التنبيه على السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم. أحيط اجمللس علمًا -:القرار 

 :مواعيد عقد امتحانات الرتم األول والتعليمات اخلاصة باإلمتحانات:تعلميات االمتحانات 3/4

 م.11/1/7112* موعد عقد اإلمتحانات النظرية اخلاصة بالفصل الدراسى األول هلذا العام اعتبارًا من يوم الثالثاء املوافق 

أحيط اجمللس علمًا ومت التنبيه على السادة أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة بالقسم وتوقيع سيادتهم  -:قرار ال

 بالعلم على ما مت تكليف سياتهم به.

 العليا:الدراسات  :رابعًا

 -:"تسجيل أحباث مبرحلة  )ماجستري( " 4/0
واملسىجلة ملرحلىة املاجسىتري     م 7117/7113واملقيىدة بىدورة أكتىوبر     دوفاء حممىد عبىد العزيىز أمحى    الطلب املقدم من الدارسة/ 

م  ، وذلك بعد عمل دعوة عامة 3/1/7111باملوافقة على التسجيل بالقسم بعد أن مت عقد مسنيار القسم هلا يوم الثالثاء املوافق 

  -للسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية..  للبحث املقدم حتت عنوان :

األداء املهارى فى اجلزء الرئيسى بدرس الرتبية الرياضية مستوى ام الوسائط املتعددة على " تأثري استخد



 "احللقة الثانية من مرحلة التعليم األساسى لتلميذات

واملشكلة من القسم  ومت إجراء التعديالت املقرتحة من قبل السادة األساتذة بالسمنيار فى القسم وجلنة اإلشراف املقرتحة من جملس 

 -السادة األستاذة بناءًا على رغبة الدارسة )طبقًا للتخصص( وهم:

 بالقسم  مساعد أستاذ  أمريه حممود طه عبد الرحيمأ. د/ . 1
 

 املوافقة على التسجيل على أن يرفع للدراسات العليا وجملس الكلية إلختاذ اإلجراءات األزمة حنو التسجبل.  -القرار:

 -املشرفني على الرسائل العلمية "ماجستري" بالقسم الواردة من شئون الدراسات العليا والبحوث بالكلية:األساتذة سادة تقارير ال" 4/6

للسادة املشرفني على الدراسيني املسجلني م 11/17/7116من الدراسات العليا بتاريخ الواردة للقسم السنوية ير ار*مت تسليم التق

 1بالكليةوذلك لتسليمها لشئون الدراسات العليا والبحوث  وأعتمادها والتوقيع عليهاتكماهلا وأس إلعدادها وكتابتها بالقسم

 -:واخلاصة بالباحثني وهم

 تاريخ التسجيل  السنة اإلشراف الدرجة االسم م

 م11/6/7113 الثالثة .أ.د/ جمدى حممود فهيم حممد1 ماجستري أمريه حممد هالل سيد أمحد .1

 ماجستري األشرم نهله حممد نبوى .7
 .أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر1

 . أ.د/ عبد احلليم معاذ7
 م8/2/7112 الثانية

 دكتواره حممد بكر سالم .3

 .أ.د/ حممد حممد زكى حممود1

 . أ.د/ حممود حسن احلوفى7

 . أ.م.د/ عبد احلليم يوسف عبد العليم3

 م11/1/7116 األوىل

 ماجستري آيه حممد قرشى .2
 عبد احلميد شافع .أ.د/ خالد1

 .أ.م.د/ أمريه حممود طه عبد الرحيم7
 م11/1/7116 األوىل

 م11/7/7115 األوىل .أ.د/ حممد حممد زكى حممود1 ماجستري حسام الدين عمر  عه .5

 ماجستري عمرو عوض حممد رجب .6

 .أ.د/ صالح حمسن عيسوى جنا1

 .أ.د/ حممد حممد زكى حممود 7

 .د/ وسام حممد زكى محدو3

 م12/2/7115 الثانية

 ماجستري هبه سيد عوض حممود .2
 .أ.د/ صالح حمسن عيسوى جنا1

 .أ.د/ حممد حممد زكى حممود7
 م1/2/7113 الرابعة

 ماجستري تامر فؤاد املطبعجى .8
 .أ.د/ صالح حمسن عيسوى جنا1

 . د/ وسام حممد زكى محدو7
 م13/2/7112 الثانية

 
ويعتمد من  على ما وارد به من قبل السادة األساتذة املشرفني املوافقةأعضاء جملس القسم ومت عرض التقرير على   -:القرار 

 .السيد أ.د/ رئيس جملس القسم ويسلم لقسم الدراسات العليا بالكلية

 -:"تشكيل جلنة املناقشة واحلكم لرسالة املاجستري": 4/3
بالقسم للبحث واملسجل م  7111بدورة  أكتوبر  املاجسترية رحلواملقيد مب عمرو عوض حممد رجبالطلب املقدم من الدارس/ 

املقدم منه وتقديم تقرير الصالحية لبحث التشكيل له ملناقشة اعلى وبعد موافقة السادة األساتذة املشرفني   م12/2/7115بتاريخ 

 اع احليوى واملتطلبات مرت حرة على األيق 211" تأثري توجيه األمحال التدريبية ملسابقة  -: حتت عنوانوالذى جاء 

 البدنية واملستوى الرقمى لناشئى السباحة"                     

 -حتت إشراف:

 . أ.د/ صالح حمسن عيسوى جنا1
أستاذ التدريب الرياضى املتفرغ  بقسم نظريات التدريب الرياضى وعلوم 

 جامعة املنوفية  –احلركة بكلية الرتبية الرياضية 

 أستاذ التدريب الرياضى املتفرغ  بالقسم كى حممود. أ.د/ حممد حممد ز7



 مدرس بقسم املنازالت والرياضات املائية بالكلية  . أ.د/ وسام حممد ذكى محدو 3

  -ذة وهم:تالسادة األساويقرتح السادة األساتذة املشرفني تشكيل جلنة املناقشة واحلكم من 

 . أ.د/ صالح حمسن عيسوى جنا1        
 يب الرياضى املتفرغ  بقسم التدريب الرياضى بكلية أستاذ التدر

 جامعة املنوفية                     مشرفًا –الرتبية الرياضية                           

  مشرفًا أستاذ التدريب الرياضى املتفرغ  بالقسم                                      . . أ.د/ حممد حممد زكى حممود7

 مناقشًا    أستاذ السباحة  بقسم املنازالت والرياضات املائية بالكلية           د/ مصطفى سامى عمرية.  أ.3

 . أ.د/ أشرف إبراهيم عبد القادر2        
 أستاذ تدريب السباحة  بقسم الرياضات املائية بكلية الرتبية     

   مناقشًا                     جامعة كفر الشيخ.-الرياضية                               

 .على أن يرفع للجنة الدراسات وجمللس الكلية الختاذ اإلجراءات األزمة املوافقة-:القرار

 -عالقات ثقافية "تسجيل أحباث" : خامسًا:
ألحباث اخلاصة بها األستاذ املساعد بالقسم لتسجيل ا أمريه حممود طه عبد الرحيمبشأن الطلب املقدم من السيدة الدكتور /  5/0

 -وعددها أثنني وبعناوين :

 .احلقيبة اإللكرتونية كمقرتح لتطوير أداء مشرفات الرتبية العملية فى ضوء احتياجاتهن الفعلية فى جمال اإلشراف من وجهة نظرهن.1

 .. تأثري إسرتاتيجية تدريس قائمة على أمناط التعلم ألكساب الطالبات املعلمات الكفايات األدائية7

. استخدام االختبارات اإللكرتونية داخل التعلم الصفى وتأثريها على التحصيل املعرفى واالجتاهات حنو استخدامها فى تدريس مادة طرق 3

  التدريس.
 صرف مكافأة نشر حبث علمي يف جملة دولية باللغة اإلجنليزية.واخلاصة بسيادتها   املوافقة على نشر األحباث : القرار

 -فيما يستجد من أعمال : سًا:ساد
 تشكيل جلنة ممتحنني بالقسم من السادة األساتذة من الشعب بالقسم: 2/0

 مت املوافقة على تشكيل جلنة املمتحنني من السادة األساتذة : : القرار

 االسم م
 أ.د/ حممد حممد زكى حممود أستاذ التدريب الرياضى املتفرغ بالقسم .1

 د شافع أستاذ املكانيكية احليوية وعلوم احلركة بالقسمأ.د/ خالد عبد احلمي .7

 أ.د/ جمدى حممود فهيم حممد أستاذ طرق التدريس بالقسم .3
 

 .الواحدة ظهرًااختتمت اجللسة يف متام الساعة و
 رئيس جملس القسم أمني اجمللس

  
 أد./ جمدى حممود فهيم حممد أد./  خالد عبد احلميد شافع

 
      
 

 


