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 مكتب / رئيس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية

 مجلس القسم  اجتماعمحضر 

 م2019/2020  الجامعيالعام  (5) رقم الجلسة

 ظهرا   2.00 االجتماعنهاية  ظهرا   12.30 االجتماعبدء  م1/1/2020 التاريخ

 وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةقسم المناهج  االجتماعمكان 

 الجامعي( للعام 5تم عقد الجلسة رقم ) ظهرا   12.30تمام الساعة  في م1/1/2020الموافق  األربعاءيوم  في إنه الحضور:

خالد  األستاذ الدكتور/من  وبالتفويض هللاعبد متولىعصام الدين برئاسة األستاذ الدكتور/  م2019/2020

 رئيس مجلس القسم وبحضور كل من: شافع دالحميعبد

  - عن الحضور: واعتذر

  م.د/ السيد فتح هللا تنيتين  أ.د/ خالد عبد الحميد شافع  .1

  رأبوالنصم.د/ شروق على  رحاب عادل جبل أ.م.د/  .2

   م.د/ أحمد أمين متولي  .3

 الوظيفة اإلسم م

 عضوا   أ.د/ عصام الدين متولى عبدهللا  .1

 عضوا   محمود فهيم مجديأ.د/   .2

 عضوا   الشافعيأحمد أمين  أ.د/  .3

 عضوا   أ.د/ أميرة محمود طه  .4

 عضوا   محمد معبدالحلي هللاعبدأ.م.د/   .5

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

 عضوا   م.د/ محمد بكر سالم  .7

 عضوا   محمد دالمعبوعبدم.د/ نسرين   .8

 عضوا   خاطر دالرشيعبدأ.د. متفرغ/ سعيد   .9

 عضوا   أ.د. متفرغ/ محمد محمد زكى  .10
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 والترحيب" بسم هللا الرحمن الرحيم"الجلسة بذكر  رئيس عبد هللا ىعصام الدين متول /افتتح السيد األستاذ الدكتور  :االفتتاح

 .الواردة بجدول األعمالبالسادة أعضاء المجلس، ثم انتقل السيد رئيس القسم لعرض ومناقشة الموضوعات 

 المصادقات: أوال  

 .بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة 1/1

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

 الخطابات الواردة: ثانيا  

والدراسمممات العليا ومكتب  التدريسعرض الخطابات الواردة للقسمممم من العالقات الفقافية وشمممضون أعضممماء  يضة  2/1

 .عميد الكلية على السادة أعضاء  يضة التدريس والهيضة المعاونة /السيد

 .تم العرض وأحيط المجلس علما القرار:

 :يطلب ىالخطاب الوارد من وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر الذ 2/2

 .تحديد منسق الجودة في القسم العلمي -

 (الدراسات العليا ةمرحل -البكالوريوسمرحلة )الجديدة الخاصة بالقسم  الالئحةتوصيف مقررات  -

 .منسق الجودة بالقسم للقيام بأعمال درس المساعدمال محمد شحات شرف الدين /م.ترشيح م - القرار:
التوصيف وإرساله بإعداد ( الدراسات العليا -البكالوريوس)إعالم السادة القائمين على تدريس مقررات مرحلتي  -

 .لوحدة ضمان الجودة

 التعليم والطالب: ثالثا  

 .ختبارات الفصل الدراسي األولإلتشكيل لجان الممتحنين والمصححين لمواد مرحلة البكالوريوس  3/1

للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  مرحلة البكالوريوسلجان الممتحنين والمصححين لمواد تشكل  القرار:

 :يلي م كما2019/2020

 أسماء السادة أعضاء لجان الممتحنين والمصححين المادة م

 د. أحمد أمين د. رحاب عادل د. خالد شافع الرشيدعبدد. سعيد  مبادئ علم الحركة الرياضي )أولى بنين( 1

 تنيتيند. السيد   د. عبدهللا عبدالحليم د. خالد شافع عبدالرشيدد. سعيد  مبادئ علم الحركة الرياضي )أولى بنات( 2

  د.شروق أبوالنصر د.محمد زكى د. سعيد عبدالرشيد د. خالد شافع مبادئ الميكانيكا الحيوية )ثالثة بنين( 3

  أبوالنصرد.شروق  د.محمد بكر الرشيدعبدد. سعيد  د. خالد شافع مبادئ الميكانيكا الحيوية )ثالثة بنات( 4

 د. السيد تنيتين أحمد الشافعىد.  د. أحمد طلحة د. عصام متولي تكنولوجيا التعليم والتعلم )ثالثة بنين( 5

 د. السيد تنيتين د. أحمد طلحة د. شروق أبوالنصر د. رحاب عادل تكنولوجيا التعليم والتعلم )ثالثة بنات( 6

  د. أميرة طه د. عبدهللا عبدالحليم د. مجدي فهيم بنين( طرق وأساليب تدريس التربية الرياضية )ثانية 7
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  فهيم د. مجدى د. نسرين عبدالمعبود د. أميرة طه طرق وأساليب تدريس التربية الرياضية )ثانية بنات( 8

  د. نسرين عبدالمعبود د. أميرة طه د. مجدي فهيم طرق تدريس )ثالثة بنين( ل.ق 9

  د. مجدي فهيم د. نسرين عبدالمعبود د. أميرة طه ل.قطرق تدريس )ثالثة بنات(  10

  د. مجدي فهيم د. نسرين عبدالمعبود د. أميرة طه طرق تدريس )ثانية بنات( ل.ق 11

 د. عبدهللا عبدالحليم د. عصام متولي الرشيدعبدد. سعيد  د. خالد شافع علم حركة )ثالثة بنين( ل.ق 12

 د. أحمد أمين د. رحاب عادل د. خالد شافع الرشيدعبدد. سعيد  علم حركة )ثانية بنات( ل.ق 13

 د. أحمد أمين د. أحمد طلحة الرشيدعبدد. سعيد  د. خالد شافع تخلفات مبادئ علم الحركة الرياضي )أولى بنين( 14

  د. نسرين عبدالمعبود د. أميرة طه د. مجدي فهيم طرق تدريس )ثالثة بنين( ل.ق )تخلفات( 15

  د. مجدي فهيم د. نسرين عبدالمعبود د. أميرة طه تدريس )ثانية بنات( ل.ق )تخلفات(طرق  16

 

م على 2019/2020 الجامعيللعام  الفاني الدراسيالخطة الدراسية وتوزيع األعباء التدريسية الخاصة بالفصل  3/2

 .السادة أعضاء  يضة التدريس

م على 2019/2020الخاصة بالفصل الدراسي الفاني للعام الجامعي  توزع الخطة الدراسية واألعباء التدريسية القرار

 :السادة أعضاء  يضة التدريس على النحو التالي

 مواد مرحلة البكالوريوس -

 م
 رقم

 المقرر
 أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس المادة

  عبد المعبود د. نسرين طه د. أميرة تربية حركية )أولى بنات( 102 1

  أبو النصر د. شروق عادل د. رحاب مناهج التربية الرياضية )ثالثة بنات( 304 2

 تربية عملية داخلية )ثانية بنات( 202 3
 (1)مجموعة  عبد المعبود د. نسرين طه د. أميرة

 (2)مجموعة  أبو النصر د. شروق عادل د. رحاب

 تربية حركية )أولى بنين( 102 4
 فهيم د. مجدى

 (1)مجموعة 

 هللا عبدالحليمعبدد. 

 (2)مجموعة 
 

  طلحة د. أحمد متولى  د. عصام مناهج التربية الرياضية )ثالثة بنين( 304 5

  أحمد أمين.د السيد تنيتين.د تربية عملية داخلية )ثانية بنين( 204 6

  عبدالرشيد د. سعيد شافع د. خالد علم حركة )ثالثة بنات( ل.ق 7

 ل.ق 8
 ناقيبدددين/ة بننيددد)ثدددا عمليدددةطرق تددددريس وتربيدددة 

 (لإلعادة
  أحمد أمين.د السيد تنيتين.د

 م
 رقم

 المقرر
 منسق المقرر القائم بالتدريس أستاذ المقرر المادة

 د. أحمد الشافعي د. محمد زكى د. محمد بكر )أولى بنين( ىالرياضأسس ونظريات علم التدريب  103 9

 د. أحمد الشافعي د. نسرين عبد المعبود د. محمد بكر )أولى بنات( ىالرياضأسس ونظريات علم التدريب  103 10

 د. أحمد الشافعي د. محمد بكر د. أحمد الشافعي طرق التدريب الرياضي )ثانية بنين( 203 11

 د. أحمد الشافعي د. نسرين عبد المعبود د. أحمد الشافعي طرق التدريب الرياضي )ثانية بنات( 203 12

 د. أحمد الشافعي د. شروق أبو النصر د. محمد زكى تدريب )ثالثة بنات(طرق  ل.ق 13

 د. أحمد الشافعي د. محمد زكى د. محمد بكر طرق تدريب )رابعة بنين( ل.ق 14

 د. أحمد الشافعي د. محمد بكر د. محمد زكى طرق تدريب )ثالثة بنين( ل.ق 15

 الشافعي د. أحمد أبو النصر د. شروق زكى محمدد.  باقيات لإلعادة(طرق تدريب )ثانية بنات/ ل.ق 16
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م على السممادة أعضمماء 2019/2020 الجامعيللعام  الفاني الدراسمميتوزيع األعباء التدريسممية الخاصممة بالفصممل  3/3

 الهيضة المعاونة

م على السادة أعضاء 2019/2020 الجامعيللعام  الفاني الدراسيتوزع األعباء التدريسية الخاصة بالفصل  القرار

 :التاليالهيضة المعاونة على النحو 

 م

رقم 

 المقرر
 المادة

 أسماء السادة أعضاء الهيئة المعاونة

شاكر د. عبير تربية حركية )أولى بنات( 102 1    

شلتوت د. أسماء مناهج التربية الرياضية )ثالثة بنات( 304 2    

بنات( تربية عملية داخلية )ثانية 202 3  

شاكر د. عبير (1)مجموعة     

شلتوت د. أسماء (2)مجموعة     

شحات د. محمد مناهج التربية الرياضية )ثالثة بنين( 304 4    

قنديل د. عاصم تربية عملية داخلية )ثانية بنين( 204 5 صبحي د. محمد  شحات د. محمد   

 تربية حركية )أولى بنين( 102 6

صبحى د. محمد (1)مجموعة     

شحات د. محمد (2)مجموعة     

)أولى بنين( الرياضيأسس ونظريات علم التدريب  103 7 قنديل د. عاصم     

)ثانية بنين( الرياضيطرق التدريب  203 8 قنديل د. عاصم     

)أولى بنات( الرياضيأسس ونظريات علم التدريب  103 9 شاكر د. عبير     

)ثانية بنات( الرياضيطرق التدريب  203 10 شلتوت د. أسماء     

قنديل د. عاصم طرق تدريب )رابعة بنين( ل.ق 11    

12 
 ل.ق

صبحي د. محمد طرق تدريب )ثالثة بنين(    

13 
 ل.ق

شاكر د. عبير طرق تدريب )ثالثة بنات(    

(طرق تدريب )ثانية بنات ل.ق 14 شلتوت د. أسماء     

15 
 ل.ق

شلتوت د. أسماء علم حركة )ثالثة بنات(    

 

 الدراسات العليا: ا  رابع

 :اعتماد الخطة التدريسية لمرحلة الدراسات العليا كالتالي 4/1
 :(م2019/2020عن العام ) الرياضيأوال : تخصص التدريب 

    مرحلة الدبلوم: -

 م
رقم 

 المقرر
 المادة

وضع 

 المقرر
 القائم بالتدريس أستاذ المادة
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    األول )دورة الخريف(: الدراسيالفصل  -

 بكرمحمد د. الشافعي دأحم د. إجباري مشكالت التدريب الرياضي فيحلقات بحث  519 1

 بكرمحمد د. زكىمحمد د. إجباري تقويم التدريب الرياضي فيحلقات دراسية  520 2

 بكرمحمد د. الشافعي دأحم د. اختياري البدنيتخطيط برامج اإلعداد  523 3

 بكرمحمد د. زكىمحمد د. اختياري طريقة تنمية الحالة التدريبية 524 4

    )دورة الربيع(: الثاني الدراسيالفصل  -

سس ومفاهيم وقوانين التدريب أ فيحلقات دراسية  521 5

 الرياضي

 إجباري
 بكرمحمد د. الشافعي دأحم د.

 بكرمحمد د. زكىمحمد د. إجباري الرياضيالتدريب  522 6

 بكرمحمد د. الشافعي دأحم د. اختياري حلقة دراسية في االنتقاء وتدريب الناشئين 525 7

 بكرمحمد د. زكىمحمد د. اختياري تقنين األحمال التدريبية 527 8

 

 مرحلة الماجستير: -

 
  

 م
رقم 

 المقرر
 المادة

وضع 

 المقرر
 القائم بالتدريس أستاذ المادة

    األول )دورة الخريف(: الدراسيالفصل  -

 زكىمحمد د. الشافعي دأحم د. إجباري أساسيات التدريب الرياضي فيقراءات  619 1

 الشافعي دأحم د. زكىمحمد د. إجباري تقويم وقياس الحالة التدريبية فيقراءات  620 2

    الثالث )دورة الخريف(: الدراسيالفصل  -

 زكىمحمد د. الشافعي دأحم د. اختياري التدريب الرياضي فيقراءات متقدمة  623 3

    )دورة الربيع(: الثاني الدراسيالفصل  -

 الشافعي دأحم د. زكىمحمد د. إجباري للمدرب الرياضي المهنياإلعداد  621 4

 زكىمحمد د. الشافعي دأحم د. إجباري مشكالت التدريب الرياضي فيقراءات  622 5

 الشافعي دأحم د. زكىمحمد د. اختياري االنتقاء وتدريب الناشئين فيقراءات  626 6

    الرابع )دورة الربيع(: الدراسيالفصل  -

 الشافعي دأحم د. زكىمحمد د. اختياري الرياضيالتدريب  فيحلقة بحث حول الحديث  625 7

 

 مرحلة الدكتوراه: -

 

  

 م
رقم 

 المقرر
 المادة

وضع 

 المقرر
 القائم بالتدريس أستاذ المادة

    األول )دورة الخريف(: الدراسيالفصل  -
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 الشافعي دأحم د. زكىمحمد د. إجباري طرق التدريب الرياضي فيقراءات متقدمة  721 1

 الشافعي دأحم د. زكىمحمد د. إجباري (1برامج التدريب الرياضي ) فيتطبيقات  722 2

 زكىمحمد د. الشافعي دأحم د. اختياري تدريب مكونات الحالة التدريبية فيقراءات متقدمة  726 3

    الثالث )دورة الخريف(: الدراسيالفصل  -

 زكىمحمد د. الشافعي دد. أحم اختياري االتجاهات الحديثة للتدريب الرياضي فيقراءات متقدمة  727 4

 الشافعي دأحم د. زكىمحمد د. اختياري تقويم وقياس التدريب الرياضي فيقراءات متقدمة  728 5

    )دورة الربيع(: الثاني الدراسيالفصل  -

 722.. " (۲برامج التدريب الرياضي ) فيتطبيقات  723 6

 متطلب سابق"

 إجباري
 الشافعي دأحم د. زكىمحمد د.

 زكىمحمد د. الشافعي دد. أحم إجباري (1تخطيط التدريب الرياضي ) فيحلقات بحث  724 7

    الرابع )دورة الربيع(: الدراسيالفصل  -

 724.. " (۲تخطيط التدريب الرياضي ) فيحلقات بحث  725 8

 متطلب سابق"

 إجباري
 زكىمحمد د. الشافعي دد. أحم

 الشافعي دأحم د. زكىمحمد د. اختياري االنتقاء وتدريب الناشئين فيقراءات متقدمة  730 9

 

 :(م2019/2020األول والثالث لعام  الدراسيعن الفصل )علوم الحركة : تخصص ثانيا  

    مرحلة الماجستير: -

 م
رقم 

 المقرر
 المادة

وضع 

 المقرر
 أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس

 بيوميكانيكا الحركات األساسية فيمقدمة  628 1
 سعيد عبدالرشيدد. خالد شافعد. إجباري

 خالد شافعد. سعيد عبدالرشيدد. إجباري علوم الحركة فيالقياس والتقويم  629 2

 

 مرحلة الدكتوراه: -

 
  

 م
رقم 

 المقرر
 المادة

وضع 

 المقرر
 أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس

 خالد شافعد. سعيد عبدالرشيدد. اختياري الحركية االختبارات فيقراءات متقدمة  738 1

 سعيد عبدالرشيدد. خالد شافعد. اختياري والكمي النوعيالتحليل  739 2

 

 :(م2019/2020األول والثالث لعام  الدراسيعن الفصل )طرق التدريس : تخصص ثالثا  

    مرحلة الدبلوم: -
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 م
رقم 

 المقرر
 المادة

وضع 

 المقرر
 أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس

 السيد تنيتين د. متولي مد. عصا إجباري طرق وأساليب تدريس التربية الرياضية 510 1

 أمين دد. أحم طلحة دد. أحم إجباري التربية الرياضية فيتكنولوجيا التعليم  511 2

 تنيتين دد. السي عبدالحليم عبد هللا د. إجباري التربية الرياضية فيالتوجيه واإلشراف  512 3

4 
 رحاب عادل د. إجباري طرق ومفاهيم تدريس التربية الرياضية 513

أبو  قد. شرو

 رالنص

 

 الماجستير:مرحلة  -

   

 م
رقم 

 المقرر
 المادة

وضع 

 المقرر
 أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس

 رحاب عادل د. متولي مد. عصا إجباري (1طرق تدريس التربية الرياضية ) فيحلقات بحث  612 1

 لذويطرق تدريس التربية الرياضية  فيقراءات متقدمة  613 2

 الخاصة االحتياجات
 عبدالحليم عبد هللا د. متولي مد. عصا إجباري

 طلحة دد. أحم متولي مد. عصا اختياري التربية الرياضية فيتكنولوجيا التعليم  فيتطبيقات  617 3

 

 مرحلة الدكتوراه: -

   

 م
رقم 

 المقرر
 المادة

وضع 

 المقرر
 أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس

.. ( 2طرق تدددريس التربيددة الريدداضددددددديددة ) فيتطبيقددات  713 1

 متطلب سابق" 712"
 طلحة دد. أحم متولي مد. عصا إجباري

( .. 2طرق تدريس التربية الرياضية ) فيحلقات بحث  715 2

 متطلب سابق" 714"
 طه ةد. أمير فهيم مجديد.  إجباري

 اختياري التربية الرياضية فيتكنولوجيا التعليم  فيتطبيقات  716 3
 فهيم مجديد.  طه ةد. أمير

 طلحة دد. أحم متولي معصاد. 

 طلحة دد. أحم متولي مد. عصا اختياري طبيعة وأسس المهارات الحركية فيدراسات متقدمة  717 4

 

 .الموافقة القرار:

 .الشفهية والعملية لمواد مرحلة الدراسات العليا االختباراتتشكيل لجان  4/2

م 19/2020األول  الدراسممميتشمممكل لجان االختبارات الشمممفهية والعملية لمواد مرحلة الدراسمممات العليا للفصمممل  القرار:

 :كالتالي

 أوال: لجان برامج طرق التدريس:

(1لجنة )  
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 المسمى الوظيفي االسم م

 والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةأستاذ المناهج وطرق التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس  عبدهللا أ.د/ عصام الدين متولي 1

 أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية محمد عبدالحليم عبدهللاأ.م.د/  2

 أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية أ.م.د/ أحمد طلحة حسين 3

 مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية رأبوالنصم.د/ شروق على  4

(2لجنة )  

 المسمى الوظيفي االسم م

 أستاذ طرق التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية محمود فهيم مجديأ.د/  1

بقسدددددددم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  الميدانيأسدددددددتاذ طرق التدريس والتدريب  أ.د/ أميرة محمود طه 2

 الرياضية

 مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية محمد دالمعبوعبدم.د/ نسرين  3

 :يالرياضثانيا: لجان برامج التدريب 

 المسمى الوظيفي االسم م

 بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية أستاذ التدريب الرياضي الشافعيأ.د/ أحمد أمين  1

 المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية الرياضيأستاذ التدريب  أ.د/ محمد محمد زكى 2

 مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية م.د/ محمد بكر سالم 3

 مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية متوليم.د/ أحمد أمين  4

 ثالثا: لجان برامج علوم الحركة الرياضية:

 المسمى الوظيفي االسم م

 الرياضيةأستاذ الميكانيكا الحيوية ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  شافع دالحميعبدأ.د/ خالد  1

 أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية خاطر دعبدالرشيأ.د/ سعيد  2

 أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية أ.م.د/ رحاب عادل جبل 3

 بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةمدرس  م.د/ السيد فتح هللا تنيتين 4

 

 .  تشكيل لجان الممتحنين والمصححين لمواد مرحلة الدراسات العليا 4/3

 الجامعياألول للعام  الدراسيللفصل  مرحلة الدراسات العليالجان الممتحنين والمصححين لمواد تشكل  القرار:

 :م كالتالي2019/2020

 :الدبلوم -

 أسماء السادة أعضاء لجان الممتحنين والمصححين المادة م
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 تنيتين دد. السي زكىمحمد د. بكرمحمد د. الشافعي دأحم د. مشكالت التدريب الرياضي فيحلقات بحث  1

 أمين دد. أحم الشافعي دأحم د. بكرمحمد د. زكىمحمد د. تقويم التدريب الرياضي فيحلقات دراسية  2

 د. شروق أبوالنصر زكىمحمد د. بكرمحمد د. الشافعي دأحم د. البدنيتخطيط برامج اإلعداد  3

 عبودمد.نسرين عبدال الشافعي دأحم د. بكرمحمد د. زكىمحمد د. طريقة تنمية الحالة التدريبية 4

 شروق أبوالنصرد.  أمين دد. أحم تنيتين دد. السي متولى مد. عصا طرق وأساليب تدريس التربية الرياضية 5

 د. شروق أبوالنصر تنيتين دد. السي أمين دد. أحم طلحة دد. أحم تكنولوجيا التعليم في التربية الرياضية 6

 رأبوالنص قد. شرو أمين دد. أحم تنيتين دد. السي د. عبدهللا عبدالحليم التوجيه واإلشراف في التربية الرياضية 7

 أمين دد. أحم تنيتين دد. السي رأبو النص قد. شرو رحاب عادل د. الرياضيةطرق ومفاهيم تدريس التربية  8

 :الماجستير -

 أسماء السادة أعضاء لجان الممتحنين والمصححين المادة م

 فهيم ىد. مجد سعيد عبدالرشيدد. زكىمحمد د. الشافعي دأحم د. الرياضيأساسيات التدريب  فيراءات ق 1

 طه ةد. أمير سعيد عبدالرشيدد. الشافعي دأحم د. زكىمحمد د. تقويم وقياس الحالة التدريبية فيقراءات  2

 طه ةد. أمير سعيد عبدالرشيدد. زكىمحمد د. الشافعي دأحم د. التدريب الرياضي فيقراءات متقدمة  3

4 
 مقدمة في بيوميكانيكا الحركات األساسية

 عادل بد. رحا متولى مد. عصا سعيد عبدالرشيدد. خالد شافعد.

  عادل بد. رحا متولى مد. عصا خالد شافعد. سعيد عبدالرشيدد. القياس والتقويم في علوم الحركة 5

 د. أحمد طلحة خالد شافعد. رحاب عادل د. متولى مد. عصا (1طرق تدريس التربية الرياضية ) فيحلقات بحث  6

طرق تدريس التربية الرياضية لذوى  فيقراءات متقدمة  7

 الخاصة االحتياجات
 د. أحمد طلحة خالد شافعد. عبدهللا عبدالحليم د. متولى مد. عصا

 عادل بد. رحا خالد شافعد. طلحة دد. أحم متولى مد. عصا تطبيقات في تكنولوجيا التعليم في التربية الرياضية 8

 الدكتوراه: -

 لجان الممتحنين والمصححينأسماء السادة أعضاء  المادة م

  د. أحمد طلحة عادل بد. رحا الشافعي دأحم د. زكىمحمد د. طرق التدريب الرياضي فيقراءات متقدمة  1

  عادل بد. رحا فهيم ىد. مجد الشافعي دأحم د. زكىمحمد د. (1برامج التدريب الرياضي ) فيتطبيقات  2

 د. عبدهللا عبدالحليم طه ةد. أمير زكىمحمد د. الشافعي دأحم د. تدريب مكونات الحالة التدريبية فيقراءات متقدمة  3

 د. عبدهللا عبدالحليم متولى مد. عصا زكىمحمد د. الشافعي دأحم د. ىالتجاهات الحديثة للتدريب الرياضا فيقراءات متقدمة  4

  د. أحمد طلحة د. عبدهللا عبدالحليم الشافعي دأحم د. زكىمحمد د. ىتقويم وقياس التدريب الرياض فيقراءات متقدمة  5

 د. رحاب عادل متولى مد. عصا سعيد عبدالرشيدد. خالد شافعد. قراءات متقدمة في االختبارات الحركية 6

  د. أحمد طلحة د. عبدهللا عبدالحليم خالد شافعد. سعيد عبدالرشيدد. التحليل النوعي والكمى 7

.. ( 2طرق تدددريس التربيددة الريدداضددددددديددة ) فيتطبيقددات  8

 متطلب سابق" 712"
 د. عبدهللا عبدالحليم سعيد عبدالرشيدد. طلحة دد. أحم متولى مد. عصا
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( .. 2طرق تدريس التربية الرياضية ) فيحلقات بحث  9

 متطلب سابق" 714"
  زكىمحمد د. الشافعي دأحم د. طه ةد. أمير فهيم ىد. مجد

 التربية الرياضية فىتكنولوجيا التعليم  فىتطبيقات  10
 زكىمحمد د. الشافعي دأحم د. فهيم ىد. مجد طه ةد. أمير

 د. رحاب عادل الشافعي دأحم د. طلحة دد. أحم متولى مد. عصا

 هللا عبدالحليمد. عبد خالد شافعد. طلحة دد. أحم متولى مد. عصا دراسات متقدمة في طبيعة وأسس المهارات الحركية 11

 

4/4 
 عبدهللا محمود جاسم عبدهللا محمد جارخي /الخطاب الوارد من قسم الدراسات العليا بالكلية لإلفادة بأن الباحث

بتسليم كافة األوراق الخاصة بمنح درجة الماجستير في التربية الرياضية، وتسليم نسخ الرسالة وليس علية قد قام 

 .يوجد ما يمنع منحة درجة الماجستيرأي التزامات للكلية، وال 

الموافقة على منح الباحث درجة الماجستير في التربية الرياضية ورفع األمر لشضون الدراسات العليا والبحوث  القرار

 .التخاذ الالزم نحو استكمال اإلجراءات

عبدالمجيد عبدهللا خلف إسماعيل محمد  /الخطاب الوارد من قسم الدراسات العليا بالكلية لإلفادة بأن الباحث  4/5

بتسليم كافة األوراق الخاصة بمنح درجة الماجستير في التربية الرياضية، وتسليم نسخ الرسالة قد قام  البناي

 .أي التزامات للكلية، وال يوجد ما يمنع منحة درجة الماجستيروليس علية 

بية الرياضية ورفع األمر لشضون الدراسات العليا والبحوث الموافقة على منح الباحث درجة الماجستير في التر القرار

 .التخاذ الالزم نحو استكمال اإلجراءات

 :لتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة ماجستير بعنوانحمود صالح الغريب  /الباحثمن  المقدمالطلب  6/6

 "المفتوحة في كرة القدم بدولة الكويتبعض المتغيرات البدنية والمهارية لالعبي كرة الصاالت والمالعب " 

 المقترح للجنةشكيل الت المشرفين على األساتذةموافقة السادة ونسخة من الرسالة و حيةبعد تقديم تقرير الصال
 .منه المقدملبحث ل مناقشةال

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

 الوظيفيالمسمى  االسم م

الرياضات الجماعية قسم عاب المضرب بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية بلأأستاذ  محمد طلعت أبو المعاطي /د.أ 1

 (مشرفا) كلية التربية الرياضية جامعه مدينة السادات -ورياضات المضرب 

كلية التربية  - المنا ج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بقسم التدريبأستاذ  أحمد أمين الشافعي /د.أ 2

 (مناقشا) الرياضية جامعه مدينة السادات

 - المنا ج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بقسمتدريب المتفرغ لاأستاذ  محمد محمد زكي /د.أ 3
 (مشرفا) كلية التربية الرياضية جامعه مدينة السادات
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بكلية التربية  نظريات وتطبيقات األلعاب الجماعيةقسم كرة القدم ورئيس  مساعد تدريبأستاذ  حسنين  ساهرأحمد  /د.م.أ 4

 (مناقشا)المنوفية الرياضية جامعة 

 .ورفع األمر لشضون الدراسات العليا والبحوث التخاذ الالزم نحو استكمال اإلجراءات التشكيلالموافقة على  القرار

 خامسا : ما يُستجد من أعمال

المدرس المساعد بقسم المنا ج وطرق التدريس بكلية التربية علي رسالن علي رسالن  /م.الطلب المقدم من م 5/1

 .بالقسم علي درجه مالية شاغرةالرياضية جامعه المنيا للنقل بوظيفة مدرس مساعد 

 .رفض الطلب  القرار

 )مرفق صور من المذكرات والتقارير الواردة بالمحضر(

 .تمام الساعة الواحدة ظهرا   فيهذا وقد اقفل المحضر 

 

 السيد رئيس مجلس القسم                                                           السيد أمين سر المجلس            

أ.م.د/ أحمد طلحة حسام                 

                                                                                                                          الدين        

 فعأ.د/ خالد عبد الحميد شا

 


