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SQ0000000F101206:نموذج رقم 

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 

 كلية التربية الرياضية

 رئيس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية /مكتب 

للعام ( التاسعة)في تمام الساعة الحادية عشر تم عقد الجلسة رقم م 5/5/2018الموافق  السبتإنه في يوم  : الحضور 

 :رئيس مجلس القسم وبحضور كل من خالد عبد الحميد شافع /برئاسة األستاذ الدكتورم 2017/2018الجامعي 

 الوظيفة اإلسم م

 عضوا عصام الدين متولي علي عبد هللا /د.أ .1

 عضوا مجدي محمود فهيم /د.أ .2

 عضوا أحمد أمين أحمد الشافعي /د.أ .3

 عضوا أميرة محمود طة /د.م.أ .4

 عضوا الحليم عبد هللا عبد /د.م.أ .5

 عضوا رحاب عادل جبل /د.م.أ .6

 أمين سر المجلس أحمد طلحة حسين /د.م.أ .7

 عضوا السيد فتح هللا تنيتين /د.م .8

 عضوا سعيد عبد الرشيد خاطر /متفرغ. د.أ .9

 عضوا محمد محمد زكي /متفرغ. د.أ .10

   :الحضورواعتذر عن  

 قسم المجلس محضر اجتماع 

 م2017/2018 العام الجامعي  التاسعة رقم الجلسة

 الواحدة ظهرا االجتماعنهاية  الحادية عشر صباحا االجتماعبدء  م5/5/2018 التاريخ

 قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية مكان االجتماع



 

2 13 

SQ0000000F101206:نموذج رقم 

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 

" بسم هللا الرحمن الرحيم" رئيس مجلس القسم الجلسة بذكر  خالد عبد الحميد شافع /الدكتور األستاذافتتح السيد  :االفتتاح     

 .والترحيب بالسادة أعضاء المجلس ، ثم انتقل السيد رئيس القسم لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال

 المصادقات: أوال 

 .بشأن التصديق علي محضر الجلسة السابقة 1/1

 :القرار

العتذار والشفوية الخاص بتشكيل لجان االمتحانات العملية ( 4/3)عدا بند فيما المصادقة علي محضر الجلسة السابقة 

 /د.أ علي ان يكون . عن الحضور كممتحن خارجيأيمان حسن الحاروني  /د.أ و جمال محمد سالمة  /د.أ  كل من

 .عنهمابدال الممتحن الخارجي  رشيد عامر

 مجلس القسم شؤون: ثانيا 

 .(السيمينار)مناقشة واعتماد بروتوكول المجلس والقواعد التنظيمية إلدارة جلسات القسم والجلسات العلمية  2/1

 (مرفق صورة . )تم المناقشة والتعديل والموافقة علي االعتماد :القرار

 الخطابات الواردة:  ثالثا

عرض الخطابات الواردة للقسم من العالقات الثقافية وشئون أعضاء هيئة التدريس والدراسات العليا ومكتب السيد  3/1

 .عميد الكلية على السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة/

 :القرار
 .تم العرض وأحيط المجلس علما

3/2 
وزارة التعليم جمهورية مصر العربية و حكومةالخطاب الوارد من العالقات الثقافية بشأن مشروع برنامج تعاون بين 

والذي يطلب دراسة مواد المشروع .  2017/2018لألعوام جنوب السودان بجمهورية  والتكنولوجيا والعلومالعالي 

 .وإبداء الرأي

 :القرار
 .علي مواد المشروعتم العرض والدراسة والموافقة  

 شئون أعضاء هيئة التدريس:  رايعا
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ين سيادته بوظيفة أستاذ التدريب يعلي تع األستاذ الُمساعد بالقسم للموافقة أحمد أمين أحمد الشافعي/  د الطلب المقدم 4/1

 .الرياضي

بعد اجتماع السادة األساتذة واالطالع علي تقرير الموافقة على تعيين سيادته بوظيفة أستاذ التدريب الرياضي بالقسم  :القرار

 . اللجنة العلمية الدائمة لشغل وظيفة األساتذة واألساتذة المساعدين

4/2 

األبحاث الخاصة بسيادتها تسجيل عناوين األستاذ الُمساعد بالقسم للموافقة على رحاب عادل  /د الطلب المقدم من 

  :بحث كالتالي( 2)وعددهم 
Effect of a technological program for motor educational on the development of fundamental motor 

skills and some psychological, social variables for the pre-school 

Effectiveness of e-study on learning physical exercises and teaching formations 

 .جيل عناوين األبحاث الخاصة بسيادتها حيث أنها في إطار الخطة البحثية للقسمالموافقة على تس :القرار

4/3 

األبحاث الخاصة بسيادته تسجيل عناوين األستاذ الُمساعد بالقسم للموافقة على  عبد هللا عبد الحليم /د الطلب المقدم من 

  :بحث كالتالي( 1)وعددهم 
 

An instructional strategy using the Internet and its effect on implementation of teaching skills for 
practical education students 

 .الموافقة على تسجيل عناوين األبحاث الخاصة بسيادته حيث أنها في إطار الخطة البحثية للقسم :القرار

 شئون التعليم والطالب: خامسا 

5/1 
 . لمواد مرحلة البكالوريوستشكيل لجان الممتحنين والمصححين 

 :القرار

 :م من السادة2017/2018لجان الممتحنين والمصححين لمواد القسم للفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى تشكل 

 :مرحلة البكالوريوس 
 

 الممتحنين والمصححين أسماء السادة أعضاء لجان المادة م

 د. رحاب عادل أحمد طلحة. د شافع دخال. د عبد الرشيد دسعي. د (ثالثة بنات)علم حركة  1

 تنيتين دالسي. د عبد الحليم عبد هللا .د فهيم ىمجد. د متولي معصا. د (ثانية بنين)طرق تدريس  2
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 أحمد طلحة. د عبد الحليم عبد هللا .د فهيم ىمجد. د متولي معصا. د (اولي بنين)تربية حركية  3

 عادل برحا. د طة ةأمير. د فهيم مجدي. د متولي معصا. د (اولي بنات)تربية حركية  4

 أحمد طلحة. د السيد تنيتين. د محمد زكى .د أحمد الشافعي. د (اولي بنين)التدريب الرياضي  5

 رحاب عادل. د أميرة طه .د شافع دخال. د أحمد الشافعي. د (اولي بنات)التدريب الرياضي  6

 أميرة طه. د زكي دمحم. د شافع دخال. د فهيم مجدي. د (ثانية بنات)التدريب الرياضي  7

 تنيتين دالسي. د عبد الحليم عبد هللا .د شافع دخال. د أحمد الشافعي. د (ثالثة بنين)التدريب الرياضي  8

 السيد تنيتين. د رحاب عادل. د أميرة طه. د محمد زكى. د (ثالثة بنات)التدريب الرياضي  9

 أحمد طلحة. د عبدهللا عبدالحليم. د محمد زكى. د أحمد الشافعي. د (رابعة بنين)التدريب الرياضي  10

 
 

 :مواد تخلفات مرحلة البكالوريوس 

 

 أسماء السادة أعضاء اللجان المادة م
  تنيتين دالسي. د طة ةأمير. د فهيم ىمجد. د (ثانية بنين)طرق تدريس  1

  أحمد طلحة. د زكي دمحم. د الشافعي دأحم .د (ثالثة بنين)طرق التدريب  2

 الدراسات العليا  : سادسا

 .تشكيل لجان االختبارات الشفهية والتطبيقية لمواد مراحل الدراسات العليا 6/1

 :القرار

 :السادة أعضاء هيئة التدريس من تشكل لجان االختبارات الشفهية والتطبيقية لمواد الفصل الدراسي الثاني

 .المناهج وطرق التدريسلجان برامج : أوال

 (1)لجنه 

 المسمى الوظيفي االسم م

 أستاذ المناهج وطرق التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية عصام الدين متولي  /د.أ 1

 الحركة الرياضيةأستاذ المناهج وطرق التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم  مجدي محمود فهيم /د.أ 2

أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم  عبد هللا عبد الحليم /د.م.أ 3

 الحركة الرياضية

 

 

 (2)لجنه 
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 المسمى الوظيفي االسم م

التدريس والتدريب وعلوم أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بقسم المناهج وطرق  أميرة طة /د.م.أ 1

 الحركة الرياضية

أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم  رحاب عادل  /د.م.أ 2

 الحركة الرياضية

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

 الحركة الرياضية

 

 .لجان برامج التدريب الرياضي: ثانيا

 (1)لجنه 

 

 المسمى الوظيفي االسم م

أستاذ الميكانيكا الحيوية ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  خالد عبد الحميد شافع /د.أ 1

 الرياضية 

 المناهج وطرق التدريس  والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةبقسم أستاذ التدريب الرياضي  أحمد أمين الشافعي /د.أ 2

أستاذ متفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم  محمد محمد زكي /د.أ 3

 الحركة الرياضية

 

6/2 

 :ماجستيرتسجيل 

تأثير استخدام " التربية الرياضية بعنوان  يماجستير فلتسجل رسالة  أمانى مختار زكى /الباحثةالطلب المقدم من 

 افادةوذلك بعد " (القابلين للتعلم)االلعاب التمهيدية على اداء بعض المهارات الحركية لذوي االحتياجات الخاصة ذهنيا 

  .لمتطلبات التسجيل بالقسم ةالباحث باستيفاءمكتب الدراسات العليا والبحوث بالكلية 

 :القرار

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

 :ويقترح القسم ان تتكون هيئة اإلشراف من السادة

 
 المسمى الوظيفي االسم م

الرياضية كلية أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  أحمد طلحة حسام الدين /دم..أ 1

 التربية الرياضية جامعه مدينة السادات

مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية كلية التربية  السيد فتح هللا تنيتين /م.د 2

  الرياضية جامعه مدينة السادات
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 ما يستجد من أعمال: ا بعسا

7/1 

 

 ماجستيرتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة 

المناقشة والحكم لرسالة الماجستير في التربية الرياضية  تشكيل لجنة على للموافقة طةأميرة  /الدكتورة الطلب المقدم من

 المهارىتأثير استخدام الوسائط المتعددة علي مستوي األداء " لمناقشة رسالة بعنوان وفاء محمد عبد العزيز /للباحثة

 "في الجزء الرئيسي بدرس التربية الرياضية لتلميذات الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي

 :وتقترح لجنة االشراف أن تكون لجنة المناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة
 المسمى الوظيفي االسم م

كلية  والتدريب وعلوم الحركة الرياضية تدريسبقسم المناهج وطرق أستاذ طرق التدريس  مجدي محمود فهيم  /د.أ 1

 (مناقشا)التربية الرياضية جامعه مدينة السادات 

الرياضية بكلية التربية  ةالتربي تدريسبقسم المناهج وطرق أستاذ طرق التدريس  جيهان حامد السيد اسماعيل /د.أ 2

 (مناقشا)الرياضية للبنات بالجزيرة جامعة حلوان 

بقسم المناهج وطرق التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب مساعد أستاذ  طة أميرة محمود /د.م.أ 3

  (مشرفا) كلية التربية الرياضية جامعه مدينة السادات وعلوم الحركة الرياضية

 .التشكيلعلي أن يرفع األمر لمجلس شؤون الدراسات العليا والبحوث الستكمال إجراءات التشكيل  علىالموافقة  :القرار

7/2 

 :إنتداب خارجي

رئيسا لكنترول الفرقة أميرة طة  /والذي يطلب الموافقة على إنتداب دالخطاب الوارد من كلية التربية للطفولة المبكرة 

االولي بالكلية برنامج اعداد معلمات التربية الخاصة للطفولة المبكرة وذلك اعتبارا من يوم األربعاء الموافق 

 (مرفق صورة ) .16/5/2018

علي االنتداب علي أن ال يتعارض مع أعمال اإلمتحانات داخل الكلية، مع رفع األمر لمجلس الكلية إلتخاذ ما الموافقة  :القرار

 .مناسبا يراه

 :إنتداب خارجي 7/3
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 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.د/ خالد عبد الحميد شافع                                                    أ.م.د/ أحمد طلحة حسام الدين  

 

 (1مرفق )

رئيسا لكنترول الفرقة  مجدي فهيم /الخطاب الوارد من كلية التربية للطفولة المبكرة والذي يطلب الموافقة على إنتداب د

االولي بالكلية برنامج اعداد معلمات التربية الخاصة للطفولة المبكرة وذلك اعتبارا من يوم األربعاء الموافق 

 (مرفق صورة ) .16/5/2018

 علي االنتداب علي أن ال يتعارض مع أعمال اإلمتحانات داخل الكلية، مع رفع األمر لمجلس الكلية إلتخاذ ما الموافقة  :القرار

 .مناسبا يراه

7/4 
المدرس المساعد بالقسم لمناقشة مشروع بحث ضمن محمد صبحي فتوح  /للباحث( سيمينار قسم)عقد الجلسة العلمية 

أثر استراتيجية المحطات العلمية علي " الفلسفة في التربية الرياضية بعنوانمتطلبات الحصول علي درجة دكتوراه 

 ".بعض نواتج التعلم لمقرر التربية الحركية واتجاة الطالب نحوها

لمحطات العلمية تأثير إستخدام  ا"، وأصبح العنوان بعد التعديل 5/5/2018 الجلسة العلمية يوم السبت الموافقتم عقد  :القرار

 "لطلبة كلية التربية الرياضية نواتج التعلم لمقرر التربية الحركية علي بعض

7/5 
المدرس المساعد بالقسم بالموافقة علي حضور دورات تدريبية في نسرين عبد المعبود  /الطلب المقدم من الباحثة

 1/8/2018وحتي  15/5/2018والفترة من  13/5/2018وحتي  27/3/2018الكومبيوتر جرافيكس في الفترة من 

 .كتكليف من هيئة االشراف علي رسالة الدكتوراه الخاصة بها

 رفع االمر لمجلس الكلية التخاذ ما مع  1/8/2018وحتي  13/5/2018الموافقة علي حضور الدورة في الفترة من   :القرار

 .مناسبا  يراه
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 مذكرة للعرض على مجلس قسم
 المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية

 

 ......رئيس القسم والسادة أعضاء المجلس الموقرين بعد التحية  /السيد األستاذ الدكتور

جلسااااة بناءاً على إقتراح بعض السااااادة الزمالء بوضااااع قواعد إدارية وتنظيمية خاصااااة بكل من إدارة  

القسم والسيمنار وفق أحكام قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية حتى تكون بمثابة قواعد وأسس ثابتة ومعلنة 

نتقدم لسيادتكم بمذكرة تتضمن بروتكول المجلس والجلسات العلمية للعرض على السادة أعضاء مجلس .. للجميع

 .تها وإقرار المناسب منها في محضر الجلسة م ، وذلك حتى يتم مناقش2018القسم في جلسة شهر مايو 
 

 :قواعد تنظيم عمل المجلس: أوالا 

من الالئحددة التنفيددذيددة لقددانون تنظيم الجددامعددات ، نقترح على ( 48، 47، 46، 45)بعددد االطالع على المواد   

 : لعمل المجلسقواعد تنظيمية التالية ك دالمواسيادتكم 

من كل شاااهر فى تمام السااااعة الحادية عشااار صاااباحاً، وفى حالة موافقة  يُعقد مجلس القسااام فى الثالثاء األول .1

تاريخ اإلنعقاد لعطلة رساااامية يتحدد موعد اإلنعقاد المناسااااب في يوم عمل رساااامى سااااواء كان قبل العطلة أو 

ويدعو إليه السيد رئيس القسم بإعالن رسمى فى لوحة اإلعالنات أو منصة االتصال اإلليكترونية للقسم . بعدها

 .قبل تاريخ اإلنعقاد المحدد بإسبوع على األقل

من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فى حالة تعذر حضور السيد رئيس ( 46)مع مراعاة أحكام المادة  .2

يجوز أن ينعقد المجلس في موعده المحدد برئاساااة نائب رئيس القسااام . القسااام لرئاساااة الجلساااة لظروف قهرية

 .ساتذة الحاضرين أو األساتذة المساعدينالمفوض أو أقدم األ

سنوياً  .3 سبتمبر من كل عام)يختار مجلس القسم  سة شهر  أمين سر المجلس، ويكون التصويت ( وتحديداً فى جل

َح الجانب الذى فيه السيد رئيس القسم، ويكون للمرشح ألمانة  عليه بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت ُرجِّ

يحق للمجلس إعادة التصااويت علي مرشااح جديد خالل العام الجامعي وذلك في ساار المجلس صااوت معدود ، و

 .الحاالت اإلستثنائية

( مضاابطة الجلسااة) يتولى أمين المجلس اإلشااراف على تحرير محاضاار الجلسااات وتوثيقها في سااجل خاص  .4

توفير نسخة والتأكد من توقيع محاضر الجلسات من السادة أعضاء المجلس الحاضرين والسيد رئيس القسم، و

 .ضوئية أو اليكترونية من محضر الجلسة للسادة أعضاء المجلس بعد توقيعها
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أمين السيد يحدد السيد رئيس القسم جدول أعمال المجلس، ويُعلَن جدول األعمال من قِبَل السيد رئيس القسم أو  .5

عن  لال تقعقاد المحدد بمدة المجلس بلوحة اإلعالنات أو منصة االتصال اإلليكترونية للقسم قبل تاريخ االنسر 

ثالثة أيام،  ويحق لكل عضااو من القساام قبل المدة السااالف ذكرها تقديم طلب بإدراض الموضااوعات التى يراها 

على أن تكون الموضااااااوعات المطلوب إدراجها مرساااااالة )فى جدول األعمال تمهيداً لمناقشااااااتها فى الجلسااااااة 

علي منصة االتصال اإلليكترونية أو البريد االلكتروني الخاص بالسيد أمين ( PDFوWord الكترونيا بصيغة 

سااااار المجلس، وال تُقبل الطلبات بعد هذه المدة إال في حالة تقديمها خالل إنعقاد الجلساااااة وفى هذه الحالة يُطبق 

لجلسة التالية ما إذا ثم يقرر المجلس فى ا"... من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات   ( 48)نص المادة 

 . "كان ثمة محل للمداولة فى شأنها

بناءاً على تصااويت السااادة  "ما يسددتجد من أعمال"يتم تحديد الموضااوعات الطارئة التى يُسااتدعى إدراجها فى  .6

 .أعضاء المجلس على أهمية إدراجها للمناقشة من عدمه

القرارات الواردة بمحضاار الجلسااة، فإذا بعد التوقيع علي محضاار الجلسااة ال يحق ألي عضااو االعتراض على  .7

اسااتدعت الضاارورة وبتوجيهات من الساايد رئيس القساام يتم التصااويت اليكترونيا من السااادة أعضاااء المجلس 

 .الموقعين علي المحضر بشأن التعديل أو الحذف أو اإلضافة

المجلس أو تعمد تعطيل في حالة تعمد اخالل أي عضااو من أعضاااء المجلس للقواعد االدارية والتنظيمية لعمل  .8

سير العمل بالجلسة، يحق للمجلس بعد موافقة غالبية األعضاء الحاضرين استبعاد العضو من حضور الجلسة 

 . واعتباره متغيبا، واتخاذ اإلجراءات القانونية حيال العضو المخالف بما يحول من تكرار مثل هذه المخالفات

مضاااابطة )ء المجلس فى نهاية الجلسااااة على السااااجل الخاص فى حالة تعمد عدم توقيع أى من السااااادة أعضااااا .9

كما يعتبر العضو متغيبا في حالة عدم استكمال الجلسة . يعتبر العضو متغيباً عن حضور مجلس القسم( الجلسة

بدون عذر يقبله أعضاااء المجلس، وفى كلتا الحالتين يحق للمجلس عدم احتساااب صااوته من ضاامن التصااويت 

 .بمحضر الجلسةعلى القرارات الواردة 

يقدم السيد أمين المجلس للسادة األعضاء في بداية كل جلسة وقبل التصديق على محضر الجلسة السابقة نسخة   .10

ضااوئية أو الكترونية من محضاار الشااهر السااابق والمرساال لمجلس الكلية موقعاً من رئيس المجلس وأمين ساار 

 .المجلس

 ( :السيمنار)قواعد تنظيم وعقد الجلسات العلمية : ثانياا 

م بشدددددأن قواعد تنظيم العمل بالدراسدددددات العليا 2014لسدددددنة ( 370)بعد االطالع على قرار رئيس الجامعة رقم    

من الالئحة التنفيذية ( 49، 43، 42)من قانون تنظيم الجامعات ،والمواد ( 60، 58، 55)بالجامعة ، والمواد 
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قواعد تنظيم وعقد المواد التالية كنقترح على سدددديادتكم ..من القواعد التنظيمية بالجامعة ( 17،  9)والمواد 

 :الجلسات العلمية

يتقدم الباحث بإطار مشروع البحث للسيد رئيس القسم أو السيد أمين سر المجلس موقع من المشرف الرئيسي  .1

من النساااااخ الخاصاااااة  ويوفر الباحث عدد مناساااااب .الذي يرغب به الباحث لتحديد موعد عقد الجلساااااة العلمية

اطار البحث علي منصااااة  صااااورة منبمشااااروع البحث لتكون متاحة بمكتب الساااايد رئيس القساااام، ويتم رفع 

 .االتصال االليكتروني

بلوحة اإلعالنات أو منصااة االتصااال الساايد رئيس القساام موعد انعقاد الجلسااة العلمية ويعلن عنها رسااميا يحدد  .2

 .  على األقل وتعقد الجلسة العلمية بعد اجتماع مجلس القسم اإلليكترونية للقسم قبل تاريخ االنعقاد المحدد بإسبوع

سادة األساتذة أو األساتذة المساعدين بالقسم لمناق .3 سة بحضور عدد ثالثة على األقل من ال شة وتوجيه تُعقد الجل

 .أحدهم على األقل من المتخصصين في مجال وموضوع البحث الباحث على أن يكون

سة ألقدم األساتذة  .4 سة الجل سم، وفى حالة تعذر حضوره تكون أولوية رئا سيد رئيس الق سة العلمية ال يرأس الجل

سة  سم، ويتولى رئيس الجل سة  مسئوليةالحاضرين يليهم األساتذة المساعدين من أعضاء الق إدارة وتنظيم الجل

 .العلمية وفق القواعد المعتمدة والمعلنة من مجلس القسم

الجلسااة العلمية أعضاااء هيئة التدريس، ويساامح للهيئة المعاونة حضااور الجلسااات العلمية الكتساااب  يشااارف في .5

 .الخبرة والتدريب على طرق كتابة المشاريع البحثية وكيفية مناقشتها

أو احد المشرفين ، ويمنح كل عضو هيئة تدريس مدة  الرئيسييقوم الباحث بتقديم فكرة بحثة بمعاونة المشرف  .6

األولوية في المناقشااة تكون عن خمسااة دقائق لمناقشااة الباحث وتوضاايح إرشاااداته توجيهاته البناءة، و ال تزيد

 -أسااتاذ)وفقا لألقدمية والتخصااص معا، فتكون بداية المناقشااة للمتخصااصااين في مجال البحث وبالترتيب التالي 

 .نفس ترتيب االقدمية السابقيليهم بعد ذلك في األولوية باقي التخصصات مجتمعة وب( مدرس -أستاذ مساعد

يحق للمشرف الرئيسي أو هيئة اإلشراف أثناء الوقت المخصص لمناقشة الباحث الرد والتعليق علي أراء كل  .7

 .وإجراء التعديالت المقترحة بحثهعضو هيئة تدريس لمساعدة الباحث وتوجيهه فيما يفيد موضوع 

مجلس القساام على المشاارف أو هيئة اإلشااراف التى  تلبى رغبة الباحث فى إختيار المشاارف الرئيسااى ويوافق .8

، ويشاااترط أن يكون فى مجال " للماجساااتير"يحددها المشااارف الرئيساااى، ويراعى التخصاااص فى اإلشاااراف 

 " . للدكتوراه"التخصص لموضوع الرسالة أو أقرب إلى التخصص 

جلساااة العلمية غير ملزمة اآلراء والتوجيهات اإلساااترشاااادية للساااادة أعضااااء هيئة التدريس المشااااركين في ال .9

حيث تقع مساااااائولية البحث العلمي في المقام األول على عاتق هيئة . للباحث اال بعد موافقة هيئة اإلشااااااراف

 .اإلشراف والباحثين
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المنعقدة بتاريخ  ( التاسعة)تم االطالع علي المواد المقترحة وتعديلها واعتمادها في الجلسة رقم 

 .مجلس القسم ويبدأ العمل بها من تاريخهوالمثبتة بمحضر  5/5/2018

  

  

 رئيس مجلس القسم السيد                                       أمين سر المجلس   السيد        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2مرفق )
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 (3)مرفق 



 

13 13 

SQ0000000F101206:نموذج رقم 

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 

 


