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بية الرياضية ليةك  التر

ي يوم إ  : الحضور 
ي تمام  م2020/ 6/ 1الموافق  اإلثني   نه ف 

ة صباحا ف  للعام الجامعي ( 10) تم عقد الجلسة رقم  العاشر

ونية المنصةعضاء مجلس القسم علي اجتمع السادة أ م2020/ 2019  الدكتور/ األستاذ برئاسة  للقسم اإللكتر

 : رئيس مجلس القسم وبحضور كل من  خالد عبدالحميد شافع

 

ة محمود طه أ.د /              مجدي محمود فهيم /  أ.د  الحضور: واعتذر عن      أمت 

    تنيتي    السيد فتح هللام.د/        أ.د. متفرغ/ محمد محمد زىك                                

وق عل                                          أبو النص م.د/ شر

 قسم المجلس محضر اجتماع 

 م 2019/2020 العام الجامعي  ( 10) رقم الجلسة

 شر ظهرا  الثانية ع االجتماعنهاية  صباحا   العاشرة بدء االجتماع  م 2020/ 6/ 1 التاريخ

 قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية ل اإللكترونيةالمنصة   مكان االجتماع

 الوظيفة  اإلسم م

   متولي أ.د /عصام الدين   .1
 
 عضوا

  الشافعي أحمد أمي    أ.د/   .2
 
 عضوا

  رحاب عادل جبل أ.م.د/   .3
 
 عضوا

  محمد   مالحلي عبد  هللا عبد  / م.د أ.   .4
 
 عضوا

 أمي   ش المجلس   أ.م.د/ أحمد طلحة حسام الدين   .5

  م.د/ محمد بكر سالم   .6
 
 عضوا

  متولي أحمد أمي   .د/ م  .7
 
 عضوا

  محمد  د عبد المعبو   نرسين / م.د   .8
 
 عضوا

   خاطر  د عبد الرشيسعيد  / . متفرغأ.د   .9
 
 عضوا
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حيب " سم هللا الرحمن الرحيمب"الجلسة بذكر  خالد عبدالحميد شافع / الدكتور  األستاذ افتتح السيد   االفتتاح:      والتر

ي   لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال  جلسةانتقل السيد رئيس البالسادة أعضاء المجلس ، ثم  
 جاءت  والتر

 : كالتالي 

 
ا
 المصادقات :  أول

 . محص  الجلسة السابقة  علبشأن التصديق  1/1

 . ومتابعة ما جاء به من قراراتالمصادقة علي محص  الجلسة السابقة  : القرار 

 
 
 الدراسات العليا  : ثانيا

2/1 

 : ماجستت   لرسالة متشكيل لجنه مناقشة وحك

ماجستتتتتتتتتت  علم التدري  لدرجة    بالقسججججججججم المسجججججججججل طراد عبد هللاأحمد جمال    / المقدم من الباحث الطلب

  
 تحت عنوان:  قدم منهللبحث الم بالموافقة عل تشكيل لجنة المناقشة الرياض 

ات  البدنية والمهارية لالعب   كرة القدم(  )تأثت  استخدام التدري  المكثف عىل مستوى بعض المتغت 

ح هيئة  اف تشكيلوتقتر  : والحكم كالتالي  المناقشةلجنه  اإلشر

 م االستتتتتتم الوظيفتتة وجتهة العمتتل  الصفة 

 
 
 ُمناقشا

الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدري   أستاذ 
بية الرياضية ت جامعة مدينة السادات  وعلوم الحركة الرياضية بكلية التر

 1 خاطر  د عبد الرشيأ.د/ سعيد 

 
 
فا  ُمشر

  بقسم المناهج وطرق التدريس والتدري  وعلوم  أستاذ 
التدري  الرياض 

بية الرياضية   جامعة مدينة السادات  -الحركة الرياضية بكلية التر
 2 أ.د/ أحمد أمي   أحمد الشافع  

 
 
فا  ُمشر

  الُمتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدري   
أستاذ التدري  الرياض 

ب   جامعة مدينة السادات  -ية الرياضية وعلوم الحركة الرياضية بكلية التر
 3 أ.د/ محمد محمد ذك  

 
 
 ُمناقشا

ب   أستاذ ُمساعد بقسم نظريات وتطبيقات األلعاب الرياضية وألعاب المض 
بية الرياضية   جامعة مدينة السادات -بكلية التر

أ.م.د/ أحمد ساهر حساني    
 محمد 

4 

 
 
فا  ُمشر

ت الجماعية ورياضات أستاذ ُمساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضا
بية الرياضية  ب بكلية التر  جامعة مدينة السادات -المض 

الفتاح   أ.م.د/ الشيماء عبد 
 الخفيف

5 
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 . جراءات اإل ورفع األمر للجنة الدراسات العليا والبحوث التخاذ الالزم نحو استكمال  التشكيلالموافقة عل  : القرار 

الدراسي  الفصل - لالختبارات النظريةا بالقسم حل الدراسات العليا مر  لمواد ي   حمتحني   والمصحتشكيل لجان الم 2/2

ي 
 (1مرفق ) م. 2020/ 2019 امعي من العام الج الثان 

 . اللجانتشكيل  علالموافقة  القرار

 
 
 ئون أعضاء هيئة التدريس : شثالثا

3/1 

: بالقسم كال علمي  إنتاجد بالقسم لتسجيل بحث ستاذ المساعاأل  سوزان بدرانالطلب المقدم من الدكتورة /   تالي

 عنوان البحث 
تاريتتتتخ  
 النشر 

 -فردي
ك   مشتر

 مجتلة النشر 

  لخفض 
تأثت  برنامج للياقة البدنية باستخدام العرض المرئ 

الخجل لدى طالبات كلية الط  جامعة جازان بالمملكة العربية 
 السعودية. 

 

اير    –فت 
 م 2017

 فردي

المؤتمر العلم  الدول   
بية  الرابع "   لكلية التر
جامعة   –بني    – الرياضية 

 الزقازيق 
 

 . التسجيلالموافقة عل  القرار

 زوج.  مرافقة ةأجاز علي  للموافقة د بالقسمستاذ المساعاأل سوزان بدران  الطلب المقدم من الدكتورة /  3/2

 . جازةال او إنهاء إجراءات حن الالزم التخاذ شئون أعضاء هيئة التدريس   غال بإعل أن يتم  الموافقة القرار

3/3 
   للعمل بوزارة التعليم  أجازهللموافقة عل منح سيادتها نسترين محمتد عيتد الشترقاوي  / ةالطلب المقدم من الدكتور  

 م2021/ 2020لتعاقد سيادتها مع الجامعة للعام الدراسي القادم  -" تاسعجامعة جازان "لمدة عام -العالي 

 جازة. ال و إنهاء إجراءات احن الالزم التخاذ شئون أعضاء هيئة التدريس   غال بإعل أن يتم  الموافقة القرار
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3/4 

إجتمع السادة أعضاء مجلس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية )األساتذة فقط( يوم 

 برئاسة أ.د/ خالد عبدالحميد شافع رئيس مجلس  1/ 6/ 2020االثني   الموافق  
 
م ف  تمام الساعة الحادية عرسر صباحا

فر األساتذة واألساتذة المساعدين )لجنة الرياضة المدرسية(  القسم للنظر فيما جاء بتقارير اللجنة العلمية الدائمة لتر 

م والخاص بالسيد الدكتور/ عبدهللا 31/ 5/ 2020م تاريججججخ إعتماد الفحص 2019/ 2022الدورة الثالثة عرسر 

 عبدالحليم محمد .. األستاذ المساعد بالقسم. 

 لرئيس مجلس القسم لإلطالع.  الكلية ورفعهوبعد فض شية التقارير من السيد األستاذ الدكتور/ عميد 

فر   صت نتيجة تقارير اللجنة العلمية بتر
ُ
ل
َ
السيد الدكتور/ عبدهللا عبدالحليم محمد .. األستاذ المساعد بالقسم  قد خ

بية الرياضية( بذات القسم والكلية بعد أن حقق متطلبات  ي لدرجة )أستاذ طرق تدريس التر
فر  . التر

 عل طلب سيادته بالتعيي   بال
 
 عل توصية اللجنة العلمية ، إجتمع السادة األساتذة بالقسم للنظر وبناءا

 
قسم، وبناءا

 ف  التقارير وإتخاذ القرار. 

 الموافقة عل التعيي   ورفع األمر لمجلس الكلية إلتخاذ الالزم.  القرار

3/5 

إجتمع السادة أعضاء مجلس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية )األساتذة فقط( يوم 

 برئاسة أ.د/ خالد عبدالحميد شافع رئيس مجلس  1/ 6/ 2020االثني   الموافق  
 
م ف  تمام الساعة الحادية عرسر صباحا

فر األساتذة واألساتذة المساعدين )لجنة الرياضة المدرسية(  القسم للنظر فيما جاء بتقارير اللجنة العلمية الدائمة لتر 

رحاب عادل  / ةالدكتور  ةم والخاص بالسيد31/ 5/ 2020م تاريججججخ إعتماد الفحص 2019/ 2022الدورة الثالثة عرسر 

 .. األستاذ المساعد بالقسم.  جبل

 لرئيس مجلس القسم لإلطالع.  الكلية ورفعهوبعد فض شية التقارير من السيد األستاذ الدكتور/ عميد 

فر السيد صت نتيجة تقارير اللجنة العلمية بتر
ُ
ل
َ
.. األستاذ المساعد بالقسم لدرجة   رحاب عادل جبل  / ةالدكتور   ةقد خ

بية الرياضية( بذات القسم والكلية بعد أن حقق  ي متطلبات  ت)أستاذ طرق تدريس التر
فر  . التر
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(  والتقارير   )مرفق صور من المذكرات  الواردة بالمحص 

  تمام الساعة  د هذا وق
 
. ظهرا الثانية عشر اقفل المحض  ف

 
 ا

 

 المجلس  رئيسالسيد                                                     لجلسةاأمين سر السيد               

 خالد عبد احلميد شافع أ.د/                                                                                           محد طلحة حسام الدين أ أ.م.د/      

 عل طلب سيادته
 
 عل توصية اللجنة العلمية ، إجتمع السادة األساتذة بالقسم للنظر بالتعيي   بال  ا وبناءا

 
قسم، وبناءا

 ف  التقارير وإتخاذ القرار. 

 الموافقة عل التعيي   ورفع األمر لمجلس الكلية إلتخاذ الالزم.  القرار

 :
 
 ما يستجد من أعمال:  رابعا


