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 التربية الرياضية ليةك

 رئيس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية /مكتب 

للعام الجامعي ( 9)في تمام الساعة الحادية عشر تم عقد الجلسة رقم  م3/5/2020الموافق  األحدنه في يوم إ : الحضور 

 خالد عبدالحميد شافع األستاذ الدكتور/مفوضاً من  مجدى محمود فهيماألستاذ الدكتور/ برئاسة م 2019/2020

 :رئيس مجلس القسم وبحضور كل من

                    أ.د. متفرغ/ محمد محمد زكى    سعيد عبدالرشيدأ.د /      خالد شافعأ.د /   عصام الدين متولىأ.د / :واعتذر عن الحضور 

        رأبو النصم.د/ شروق على     تنيتين السيد فتح هللام.د/   أ.م.د/ أحمد طلحة حسام الدين                                 

والترحيب بالسادة أعضاء " سم هللا الرحمن الرحيمب"الجلسة بذكر  مجدى محمود فهيم/ الدكتور األستاذافتتح السيد  :االفتتاح     

 .لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال جلسةانتقل السيد رئيس الالمجلس ، ثم 

 

 

 قسم المجلس محضر اجتماع 

 م2019/2020 العام الجامعي  (9) رقم الجلسة

 الواحدة ظهرا االجتماعنهاية  الحادية عشر صباحا االجتماعبدء  م3/5/2020 التاريخ

 قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية مكان االجتماع

 الوظيفة اإلسم م

 عضواً  مجدى محمود فهيمأ.د/   .1
 عضواً  الشافعيأحمد أمين  أ.د/  .2
 عضواً  أ.د/ أميرة محمود طه  .3
 عضواً  رحاب عادل جبلأ.م.د/   .4
 عضواً  محمد مالحليعبد هللاعبد م.د/ أ.  .5
 عضواً  م.د/ محمد بكر سالم  .6
 عضواً  أحمد أمين متولى.د/ م  .7
  محمد دعبدالمعبو / نسرينم.د  .8
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 المصادقات: أوال 

 .محضر الجلسة السابقة علىبشأن التصديق  1/1

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

 الدراسات العليا :  ثانيا  

2/1 

 :ماجستيررسائل تسجيل 

"فاعلية بعنوان/ الرياضية التربية  فيماجستير  ةلل رسايلتسج عمرو أحمد عزب عبدهللا /المقدم من الباحث الطلب

مكتب الدراسات العليا  افادةبعد  وذلك األلعاب الخططية على بعض المبادئ الدفاعية والهجومية لبراعم كرة القدم"

 . يل بالقسملمتطلبات التسج ينالباحث باستيفاءوالبحوث بالكلية 

 :القرار

 . جراءاتاإلالموافقة على التسجيل ورفع األمر للجنة الدراسات العليا والبحوث التخاذ الالزم نحو استكمال 

 :ويقترح القسم ان تتكون هيئة اإلشراف من السادة

 

 المسمى الوظيفي االسم م

المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة أستاذ التدريب الرياضي الُمتفرغ بقسم  زكى محمودمحمد محمد / د.أ 1

 الرياضية بكلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات

مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بكلية التربية  تركىمحمود محمد رفعت / د.م 2

 الرياضية ـ جامعة مدينة السادات

 

 ما يستجد من أعمال:

( لمراجعة بنوك األسئلة الخاصة 5-3األساتذة )السادة الخطاب الوارد من وحدة القياس والتقويم بشأن تشكيل لجنة من  -1

 لمرحلة البكالوريوس بمقررات القسم
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 الواردة بالمحضر( والتقارير )مرفق صور من المذكرات

 اقفل المحضر في تمام الساعة الواحدة ظهراً. دهذا وق

 رئيس الجلسة                                                    الجلسةأمين سر االسيد               

 مجدى محمود فهيمأ.د/                               عبدهللا عبدالحليم محمدأ.م.د/    

 القرار:

 :ة من السادة األساتذةجنللاتشكل 

 أ.د/ عصام الدين متولى عبدهللا -1

 أ.د متفرغ/ سعيد عبدالرشيد خاطر -2

 محمود فهيمأ.د/ مجدى  -3

 أ.د/ خالد عبدالحميد شافع -4

 أ.د متفرغ/ محمد محمد زكى -5

لموافقة على تعيين سيادته بوظيفة مدرس المدرس المساعد بالقسم ل  / عاصم على عبدالقادر قنديلدالطلب المقدم من  -2

دكتوراه الفلسفة فى التربية م على منحه درجة 29/4/2020بالقسم بعد موافقة مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

 فى موضوع بعنوان: م12/4/2020عتباراً من إ الرياضية

 "تطوير مستوى األداء الخططى للمالكمينتأثير تدريبات فن الحلقة طبقاً ألماكن اللعب المختلفة على "

 القرار:

 إجراءاتإلستكمال  شئون أعضاء هيئة التدريسيرفع األمر لدته بوظيفة مدرس بالقسم، وتعيين سياالموافقة على 

 .التعيين


