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 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 

 كلية التربية الرياضية

 رئيس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية /مكتب 

للعام الجامعي ( 7)في تمام الساعة الحادية عشر تم عقد الجلسة رقم  م5/3/2019 الموافق  الثالثاءإنه في يوم   :الحضور

خالد عبد  /وبتفويض من األستاذ الدكتور  سعيد عبد الرشيد خاطر /األستاذ الدكتور برئاسة م2018/2019

 :رئيس مجلس القسم وبحضور كل من  الحميد شافع

 الوظيفة اإلسم م

 عضوا عبد هللا متوليعصام الدين  /د.أ .1

 عضوا محمود فهيم مجدي /د.أ .2

الشافعيأحمد أمين  /د.أ .3  عضوا 

 عضوا محمود طهأميرة  /د.أ .4

 عضوا رحاب عادل جبل /د.م.أ .5

 عضوا عبدهللا عبدالحليم محمد  /د..م.أ .6

 عضوا وأمين سر المجلس أحمد طلحة حسين /د.م.أ .7

 عضوا السيد فتح هللا تنيتين /د.م .8

 عضوا محمد بكر سالم /د.م .9

 عضوا امين متولي أحمد /د.م .10

 عضوا خاطر دالرشيعبد سعيد  /متفرغ. د.أ .11

 عضوا محمد محمد زكى /متفرغ. د.أ 012

 خالد عبد الحميد شافع /د.أ   :الحضورواعتذر عن 

 قسم المجلس محضر اجتماع 

 م2018/2019 العام الجامعي  (7) رقم الجلسة

 الواحدة ظهرا االجتماعنهاية  الحادية عشر صباحا االجتماعبدء  م5/3/2019 التاريخ

 قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية مكان االجتماع
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والترحيب بالسادة " بسم هللا الرحمن الرحيم" الجلسة بذكر   سعيد عبد الرشيد خاطر  /الدكتور األستاذافتتح السيد  :االفتتاح     

 .لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال الجلسةأعضاء المجلس ، ثم انتقل السيد رئيس 

 المصادقات :أوال

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

 .الجلسة السابقة ومتابعه ما جاء به من قراراتالمصادقة علي محضر  القرار

 العالقات الثقافية :ثانيا

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

 .عميد الكلية على السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة/

 .وأحيط المجلس علماتم العرض  القرار

 شؤون التعليم والطالب :ثالثا

 2019/ ٢ /٩نسبة الغياب الخاصة بالفرقة الثانية بنين لمادة طرق التدريب الرياضي وذلك بداية من  بخصوص 3/1

 .٣/2019 /٥ وحتى

 .احيط المجلس علما مع رفع االمر لمجلس شئون التعليم والطالب التخاذ اإلجراءات الالزمة القرار

عبدهللا .ستاذ المادة دأل 20 -11شعب ) بخصوص نسبة الغياب الخاصة بالفرقة األولى بنين لمادة التربية الحركية 3/1

 م2019/  3/  9وحتى  2019/  2/  9وذلك بداية من (  عبدالحليم 

 .الالزمةاحيط المجلس علما مع رفع االمر لمجلس شئون التعليم والطالب التخاذ اإلجراءات  القرار

 الدراسات العليا :رابعا

والسادة أساتذة المواد والقائمين بالتدريس بعد اعتماد استمارات الخطة الدراسية لمرحلة الدراسات العليا بالقسم  توزيع 4/1

 . الطالب من السادة المرشدين األكاديميين لمرحلة الدراسات العليا

 .يرفع األمر لمجلس شؤون الدراسات العلياعلى أن  الخطة الدراسيةالموافقة على  القرار
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 شؤون أعضاء هيئة التدريس: خامسا 

5/1 

 تسجيل بحث انتاج علمي

تأثير استخدام " أستاذ التدريب الرياضي بالقسم لتسجيل بحث بعنوانأحمد أمين الشافعي  /الدكتورمن  المقدمالطلب 

في  م٢٠١٩تاريخ نشر يونيو ب" والمهارية لالعبي كرة السلةالتدريب المكثف على مستوى بعض المتغيرات البدنية 

 .جامعة طنطا -كلية التربية الرياضية  -المجلة العلمية للعلوم الرياضية والتربوية 

 .التسجيلو إنهاء إجراءات حن الالزم الدراسات العليا والبحوث التخاذ شؤونلمجلس  التسجيل ورفع االمر على الموافقة القرار

5/2 

المؤتمر الدولي للموافقة علي االشتراك في  اميرة محمود طه /دكتورو ال مجدي محمود فهيم /دكتورالطلب المقدم من 

ابريل بمركز التميز التربوى بكلية  8-7وذلك يومى « القيادة التعليمية وتحديات العصر التكنولوجي»االول بعنوان 

 . (بحثبدون ) وذلك مشاركين  المهنية للمعلمينالتربية جامعة عين شمس باالشتراك مع االكاديمية 

 .الموافقة القرار

 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            

أ.م.د/ أحمد طلحة حسام 

                                                              الدين              

 فعشا دعبد الحميأ.د/ خالد 

 

 

 


