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 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 

بية الرياضية  كلية التر

 رئيس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية مكتب / 

ي يوم  الحضور : 
 
ي تمام الساعة الحادية عشر تم عقد الجلسة رقم )م 3/7/2018الموافق  الثالثاءإنه ف

 
للعام ( 11ف

رئيس مجلس القسم وبحضور كل  خالد عبد الحميد شافعبرئاسة األستاذ الدكتور/ م 2017/2018الجامعي 

 من: 

 الوظيفة اإلسم م

 عضوا عصام الدين متولي علي عبد هللاأ.د/  . 1

 عضوا أ.د/ مجدي محمود فهيم . 2

 عضوا .د/ أحمد أمي   أحمد الشافعي 1 . 3

ة محمود طة . 4  عضوا أ.م.د/ أمي 

 عضوا الحليم أ.م.د/ عبد هللا عبد  . 5

 أمي   رس المجلس أ.م.د/ أحمد طلحة حسي    . 6

 عضوا م.د/ السيد فتح هللا تنيتي    . 7

 عضوا أ.د. متفرغ/ سعيد عبد الرشيد خاطر . 8

 عضوا أ.د. متفرغ/ محمد محمد زكي  

     الحضور: واعتذر عن  

 أ.م.د/ رحاب عادل جبل .1

 قسم المجلس محضر اجتماع 

 م2017/2018 العام الجامعي  (11) رقم الجلسة

 الواحدة ظهرا االجتماعنهاية  الحادية عشر صباحا االجتماعبدء  م3/7/2018 التاريخ

 قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية مكان االجتماع
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رئيس مجلس القسم الجلسة بذكر " بسم هللا الرحمن  خالد عبد الحميد شافعالدكتور/  األستاذ افتتح السيد  االفتتاح :     

حيب بالسادة أعضاء المجلس ، ثم انتقل السيد رئيس القسم لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول  الرحيم" والير

 األعمال. 

 أوال : المصادقات

 من قرارات. بشأن التصديق علي محض  الجلسة السابقة ومتابعة ما جاء به  1/1

 المصادقة علي محض  الجلسة السابقة ومتابعه ما جاء به من قرارات.  القرار

 العالقات الثقافية ثانيا : 

2/1 
عرض الخطابات الواردة للقسم من العالقات الثقافية وشئون أعضاء هيئة التدريس والدراسات العليا ومكتب 

 التدريس والهيئة المعاونة. السيد /عميد الكلية عل السادة أعضاء هيئة 

 تم العرض وأحيط المجلس علما.  القرار

 شؤون التعليم والطالبثالثا : 

3/1 

ي بني   وبنات عل 
متابعة تكليفات السادة أعضاء هيئة التدريس بخصوص توزي    ع رغبات طالب التدريب الميدان 

ي الجلسة وفق قرار مجلس القسم  م2018/2019المدارس للعام الجامعي القادم 
 
 2017 ( للعام الجامعي 7) رقمف

 : والذي نص علي التالي ( 4/2بند رقم ) 2018/ 

م وذلك 17/2018 الحالي  الدراسي بتوزي    ع طلبة الفرقة الثانية المقيدين بالعام عبد الحليم  تكليف د.عبدهللا  -

بية العملية للعام الدراس القادم   م. 2018/2019عل مدارس الير

ة تكليف د.  - م وذلك عل مدارس 17/2018الحالي  الدراسي بتوزي    ع طالبات الفرقة الثانية المقيدات بالعام طة أمي 

بية العملية للعام الدراس القادم   . 2018/2019الير

 القرار

( المكلف بها الدكتور عبد هللا عبد الحليم وفق التقرير المقدم من  -  سيادته. انتهاء أعمال توزي    ع الطالب )بني  

ة أ( المكلف بها الدكتور ناتانتهاء أعمال توزي    ع الطالب )ب -  . ا وفق التقرير المقدم من سيادته طةمي 

 إجراء التعديالت متابعةالسادة المكلفي   سابقا  يتولو  ،مجلس القسم وأحيط المجلس علما  علتم العرض حيث 

 . 2018/2019 بداية العام الدراسي القادم المتبقية
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 : الدراسات العليا رابعا 

4/1 

 (ماجستي  تشكيل لجنة المناقشة والحكم )رسالة 

م / ةالطلب المقدم من الباحث لتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة  والمسجلة بالقسم نهلة محمد نبوي األشر

ي بعنوان"  ماجستي  
 
ي اتحليل كينماتيكي لمهارة تان

ي رياضة  وتشر
 
" وبعد تقديم يةتدريبات تخصص الجودو لوضعف

ح للجنة المناقشة  في   عل التشكيل المقير تقرير الصالحية ونسخة من الرسالة وموافقة السادة األساتذة المشر

 . ا للبحث المقدم منه

اف أن تكون لج ح لجنة االرسر  نة المناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة: وتقير

       

ي  االسم م
 المسىم الوظيف 

المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم  بقسمالمتفرغ  الميكانيكا الحيويةأستاذ  سعيد عبد الرشيد خاطرأ.د/  1

فا( بية الرياضية جامعه مدينة السادات )مشر  الحركة الرياضية كلية الير

قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم  ورئيسأستاذ الميكانيكا الحيوية  خالد عبد الحميد شافعأ.د/  2

بية الرياضية ج  (مناقشاامعه مدينة السادات )الحركة الرياضية كلية الير

بكلية وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية  نظرياتبقسم  ودو الجأستاذ تدريب  عبد الحليم محمد عبد الحليم أ.د/  3

فا( بية الرياضية جامعة مدينة السادات )مشر  الير

بية الرياضية المنازالت ية و الرياضات المائبقسم  ودو الجأستاذ تدريب  يفي   حسي   محمود خليلن أ.د/  4 بكلية الير

 (قشامنا) زيقاالزقجامعة 

ح الموافقة عل التشكيل القرار  . جراءاتال عل أن يرفع األمر لمجلس شؤون الدراسات العليا والبحوث الستكمال  المقير

 : شؤون أعضاء هيئة التدريسخامسا 

 : ما يستجد من أعمال سادسا 

 الواردة بالمحضر( والتقارير )مرفق صور من المذكرات

 اقفل المحضر في تمام الساعة الواحدة ظهراً. دهذا وق

 رئيس مجلس القسم السيد                                                     أمين سر المجلس  السيد          

 عأ.د/ خالد عبد الحميد شاف                                                    أ.م.د/ أحمد طلحة حسام الدين  


