
 

 
 

                                                                                                                           

 الرتبية الرياضيةكلية 

 قسم طرق التدريس والتدريب والرتبية العملية  مكتب / رئيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طرق التدريس والتدريب والرتبية العمليةجملس قسم  جتماعاحمضر 

   م6102/6102 العام اجلامعي عشر الثانية رقم اجللسة
 الواحدة ظهرًا نهاية االجتماع صباحًا عشراحلادية الساعة  بدء االجتماع م0/8/6102 التاريخ 

 والرتبية العمليةقسم طرق التدريس والتدريب  إلجتماعمكان ا
 احلضـــــــــــــــــــــور:

( برئاسة عشر الثانيةعقدت اجللسة رقم ) احلادية عشريف متام الساعة م 1/8/7112 املوافق الثالثاء نه يف يومإ

 القسم  وحبضور كل من:جملس رئيس جمدى حممود فهيم حممد الدكتور/ ألستاذ ا

اجللسة بذكر "بسم اهلل الرمحن رئيس جمدى حممود فهيم حممد الدكتور/ األستاذ  افتتح السيد :إلفتتاح ا

 والتمنيات للجميع بالتوفيق.والتهنئية مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك الرحيم" والرتحيب بالسادة أعضاء جملس 

 رض ومناقشة املوضوعات الواردة جبدول األعمال.سيادته لع ثم انتقل

   أواًل: املصـــادقات

 بشأن التصديق على حمضر اجللسة السابقة  0/0

ومتابعة ما جاء م 4/2/7112املنعقدة بتاريخ  " جمللس القسم الثامنةلى حمضر اجتماع اجللسة السابقة "املصادقة ع القرار:

 .به من موضوعات

 حاطةثانيًا: موضوعات اإل

وشئون أعضاء هيئة التدريس والدراسات العليا للقسم من العالقات الثقافية  مت عرض اخلطابات الواردة 7/1/1 6/0

  .عليها طالعلألعلى السادة أعضاء هيئة التدريس والسادة اهليئة املعاونة بالقسم للعرض الكلية / عميد ومكتب

 .أحيط اجمللس علمًامت العرض و-:القرار 

 مت أرسال صورة من اخلطابات اهلامة ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  بالقسم عن طريق الوتس "اجملموعة اخلاصة بالقسم فور إستالمها".:  ةملحوظ

 الوظيفة االسم م
 عضوًا وأمني سر اجللسة د شافعأ. د/ خالد عبد احلمي  .0

 الرحيم أ.م. د/ أمرية حممود طه عبد  .6

1)  

 عضوًا

 عضوًا   م. د / عبد اهلل عبد احلليم حممدأ.  .3

 عضوًا أ.م. د / رحاب عادل عراقي جبل  .4

 عضوًا د / أمحد طلحة حسني  .5

 عضوًا د / السيد فتح اهلل تنيتني  .2

 عضوًا سعيد عبد الرشيد خاطرد/ متفرغ /  أ.  .2

 زكى د/ متفرغ / حممد حممد أ.  .8

7)  

 عضوًا



 

   

بشأن اخلطاب املوجه للقسم من السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بالكلية بتاريخ  6/0/6 

والوارد لسيادته من  من السيد األستاذ الدكتور / رئيس اجلامعة به صورة من اخلطاب الوارد للكلية م واملرفق11/2/7112

م فى 6105لسنة  010م بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 6102لسنة  23صورة من القانون رقم  ، واملتضمن وزارة التعليم العاىل
 شأن مكافحة أعمال اإلخالل باإلمتحانات.

 هام وعاجل. ب تعميمه على السادة أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة وتوقيعهم بالعلم مع اعتبار هذا املوضوعواملطلو
 .مع توقيع السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالقسم بالعلم أحيط اجمللس علمًاالتنبيه مت العرض و-:القرار 

 لشهئون الدراسهات العليها والبحهول بالكليهة      سهتاذ الهدكتور / وكيهل الكليهة    بشأن اخلطاب املوجهه للقسهم مهن السهيد األ     6/0/3 

واملشار فيه بعدم إدارج أى موضوع )تسجيل موضوع الرسالة( فى حمضر القسم ألى دارس إال بعهد إسهتالم    م11/2/7112بتاريخ 

تكرار موضوع الرسالة اخلاص به  خطاب من قسم الدراسات العليا يفيد بأن الباحث حصل على إفادة من املكتبة الرقمية بعدم

 وكذلك قيام الدارس بسداد الرسوم الدراسية.
 .أحيط اجمللس علمًامت العرض و-:القرار 

 لشهئون الدراسهات العليها والبحهول بالكليهة      بشأن اخلطاب املوجهه للقسهم مهن السهيد األسهتاذ الهدكتور / وكيهل الكليهة         6/0/4 

اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوب باجلامعة واملشار فيه "بناء على تعليمات السي م والوراد للكلية من 11/2/7112بتاريخ 

أ.د/ نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا والبحول بشأن إعتذار أى من السادة املشرفني على طالب الدراسات العليا أو السادة 

ول بالعذر املقدم من املشرف على الطالب أو املناقش ويكهون معتمهد   املناقشني يتم موافاة اإلدارة العامة للدراسات العليا والبح

 خبتم الكلية.
 .أحيط اجمللس علمًامت العرض و-:القرار 

م والوراد لسيادته من السيد 12/2/7112بتاريخ  الكليةعميد بشأن اخلطاب املوجه للقسم من السيد األستاذ الدكتور /  6/0/5 

برفهع أحبهال وعيهع البيانهات اخلاصهة        I tعلومات بالكلية واملشار فيهه بهزلمام العهاملني بوحهدة     أ.د/ مدير وحدة تكنولوجيا امل

بالسادة أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة سواء املنقولني من اجلامعة أو املتوفني على مواقع أعضاء هيئة التدريس، الرجاء 

من األحبال والبيانات اخلاصة بههم    (Word)سخة سوفت من نوع توجيه السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بزرسال ن

 إىل وحدة تكنولوجيا املعلومات بالكلية. ) مع مراعاة قرار جملس اجلامعة باخلصم من سيادتهم حلافم اجلودة(.
 .أحيط اجمللس علمًامت العرض و-:القرار 

 لشهئون الدراسهات العليها والبحهول بالكليهة      وكيهل الكليهة  بشأن اخلطاب املوجه للقسهم مهن السهيد األسهتاذ الهدكتور /       6/0/2 

 -م وهم:31/9/6102واملشار فيه إىل أمسار الدارسني اللذين سوف تنتهى املدة القانونية للتسيجل هلم فى  م11/2/7112بتاريخ 
 مالحظات هيئة اإلشراف االســــــــــــــــــــــــــــــــم م
 مد عام أول سعيد عبد الرشيد خاطر، أ.د/ عبد احلليم حممد معاذأ.د/  نهلة حممد نبوى األشرام 0
 مد عام أول أ.د/ صالح حمسن عيسوى جنا ، أ.د/ حممد حممد زكى حممود هبة سيد حممود معوض 6
 مد عام أول أ.م.د/ أمرية حممود طه عبد الرحيم وفاء حممد عبد العزيز أمحد 3
 مد عام أول مد زكى حممودأ.د/ حممد حم عمر حممد مجعة حسام الدين 4
 م31/9/6102أنتهت املدة  أ.د/ جمدى حممود فهيم حممد أمرية حممد هالل سيد أمحد 5
  مت عمل مد أول وال جيوز مد عام ثانى أ.د/ خالد عبد احلميد شافع ، أ.م.د/ أمرية حممود طه عبد الرحيم أية حممد قرشى 2



 

   

إفههادة مههن قسههم  مههن املههذكورين عاليههة إال بعههد إحضههار مههد مههدة الدراسههة ألى باحههث  ونههود أن طههيط علههم سههيادتكم بعههدم إدراج  

الدراسات العليا بأن الباحث قد سدد الرسوم الدراسية واستوفى كافة إجراءات املد كما طيط علهم سهيادتكم بهأن البهاحثني     

 اللذين مت هلم مد عام أول ال جيوز هلم مد عام ثانى.

 .واسادة املشرفني اجمللس علمًاأحيط مت العرض و-:القرار 

 الدراسات العليا: :ثالثًا
 -:"تشكيل جلنة املناقشة واحلكم لرسالة املاجستري": 3/0

بالقسم للبحث واملسجل م 7117  بدورة  أكتوبر املاجستريرحلة واملقيد مب تامر أمحد فؤاد املطبعجىالطلب املقدم من الدارس/ 

املقدم منه وتقديم تقرير الصالحية والذى لبحث التشكيل له ملناقشة اعلى ة السادة األساتذة املشرفني وبعد موافق  م2/7111 /11 بتاريخ 

 " التدريبات النوعية على مستوى إجتياز إختبارات النجمه الثانية للسباحة" تأثري  -: حتت عنوانجاء 

 -حتت إشراف:

 . أ.د/ صالح حمسن عيسوى جنا1
رغ  بقسم نظريات التدريب الرياضى وعلوم أستاذ التدريب الرياضى املتف

 جامعة املنوفية  –احلركة بكلية الرتبية الرياضية 

 مدرس بقسم املنازالت والرياضات املائية بالكلية  . أ.د/ وسام حممد ذكى محدو 7

  -ذة وهم:تالسادة األساويقرتح السادة األساتذة املشرفني تشكيل جلنة املناقشة واحلكم من 

 . أ.د/ صالح حمسن عيسوى جنا1        
 أستاذ التدريب الرياضى املتفرغ  بقسم التدريب الرياضى بكلية 

 جامعة املنوفية                     مشرفًا –الرتبية الرياضية                           

  مشرفًا املتفرغ  بالقسم                أستاذ التدريب الرياضى                       . . أ.د/ حممد حممد زكى حممود7

 طارق مهدى عطيه مهدى.  أ.د/ 1
 بكلية الرتبية    الرياضات املائية نظريات وتطبيقات أستاذ السباحة  بقسم           

 مناقشًا                جامعة المقازيق –الرياضية للبنني                            
 

 .األزمة اإلجراءات الختاذ الكلية وجمللس الدراسات للجنة يرفع أن ىعل املوافقة-:القرار

 التقديم إلمتحان التأهيلى دكتوراه "مرحلة الدكتوراه": 3/6
لتحاقهم بالدراسات العليا إالسادة أعضاء اهليئة املعاونة بالقسم بشأن موافقة جملس القسم على من  ةاملقدم اتالطلب .1

 مبرحلة "الدكتوراه" وهم:

 التخصص السما م

 طرق تدريس م. م/ عبري شاكر صربى أبو هيبه .1

 مناهج م.م/ حممد شحات عبد العظيم شرف الدين .7

 طرق تدريس م.م/ أمساء حسنى حممد شاتوت .1

 وذلك لاللتحاق بتأهلي دكتوراه "مرحلة الدكتوراه".

 .الختاذ اإلجراءات األزمة على أن يرفع األمر للدراسات العليا وجملس الكلية املوافقة-:القرار

 : شئون تعليم وطالبًارابع
 التدريب امليدانى "الرتبية العملية" 4/0/0 4/0

 م  واإلعالن عنة:7112/7118* مت حتديد موعد بدء الرتبية العملية لطالب الكلية للعام اجلامعي القادم 
 .م(12/6/7112املنعقدة بتاريخ  197)اعتماد مبجلس الكلية جبلسة رقم 



 

   
  -: األول الدراسي الفصل.  

 أسههبوعيًا"  بنههات – بههنني"   الرابعههة الدراسههية للفرقههة أسههبوع كههل مههن األحههد يههوم املنفصههلة "التههدريب امليههدانى" العمليههة للرتبيههة بالنسههبة* 

 .   أسبوع كل من األربعاء يوم" بنات – بنني" الثالثة الدراسية والفرقة

 األحهد  يهوم  مهن  أعتبهاراً  للخطهة  طبقهاً  أسهبوعني  ملهدة " بنهات  – بهنني " الرابعهة  للفرقهة  املتصهلة  دريب امليهدانى" "الت العملية للرتبية بالنسبة* 

 للخطهة  طبقهاً  أسهبوعني  ملهدة " بنهات  -بهنني " الثالثهة  للفرقهة  بالنسهبة  أمها . م76/11/7112 املوافهق  اخلمهيس  يوم وحتى م11/11/7112 املوافق

 . م9/11/7112 املوافق اخلميس يوم وحتى م79/11/7112 املوافق األحد يوم من أعتبارًا

  -:الثاني الدراسي الفصل. 7

 األحد يوم من أعتبارًا للخطة طبقًا أسبوعني ملدة" بنات – بنني" الرابعة للفرقة املتصلة" امليدانى التدريب" العملية للرتبية بالنسبة* 

 للخطة طبقًا أسبوعني ملدة" بنات -بنني" الثالثة للفرقة بالنسبة ماأ. م77/1/7118 املوافق اخلميس يوم وحتى م11/1/7118 املوافق

 "التدريب امليدانى" العملية الرتبية تنتهي وسوف هذا ،. م1/4/7118 املوافق اخلميس يوم وحتى م71/1/7118 املوافق األحد يوم من أعتبارًا

املنعقدة بتاريخ  197)اعتماد مبجلس الكلية جبلسة رقم  .م79/4/7118 املوافق األحد يوم الدراسية للخطة طبقًا الكلية لطالب

 م(.12/6/7112

إستمارات التقويم -املديرية التعليمية باحملافظة -يتم إعداد أملكتبات اإلدارية اخلاصة بالرتبية العملية "خطاب للموجه العام * 

 دفرت احلضور والغياب واملتابعة ......إخل".-واملتابعة للطالب 

إلعالنات اخلاصة مبواعيد وتعليمات الرتبية العملية ، والطالب الراسبني من سنوات سابقة واملقيدين من اخلارج فرصة يتم عمل ا* 

 لسرعة التوجه للقسم لتسجيل رغبتهم.

الغ شئون التعليم الرابعة" يتم إب –بشأن الطالب الباقني لإلعادة أو املسجلني من اخلارج وراسبني تربية عملية بالفرق الدراسية "الثالثة * 

  والطالب من أجل إبالغهم تلغرافيًا. والرجوع للقسم من أجل تسكينهم على مدارس التدريب هلذا العام.

 .يتم إبالغ شئون التعليم والطالب من أجل إبالغهم تلغرافيًا -القرار:

 م:6102/6108اخلطة الدراسية للفصل الدراسى األول للعام اجلامعى  4/6 
جلداول الدراسية للسادة أعضاء هيئة التدريس القائمني بالتدريس واهليئة املعاونة هلم للمواد الدراسية اخلاصة إعداد ايتم 

 م.7112/7118بالفصل الدراسي األول ملرحلة البكالوريويس للعام اجلامعي 

  وتوزيعها وإقرارها من السادة األساتذة بالشعب بالقسم. املوافقة -لقرار :ا

املقررات الدراسية ملرحليت البكالوريويس والدراسات العليا للمواد العلمية والعمليهة اجلديهدة للعهام اجلهامعي      توصيف اعتماد 4/1 

، أعتمههاد  مسههبقًام بنههاءًا علههى  ههوذج التوصههيا اجلديههد الههوارد للقسههم مههن وحههدة اجلههودة بالكليههة واملعتمههدة     7112/7118اجلديههد 

 التوصيفات اجلديدة.

زيعها وإعدادها وإقرارها من السادة األساتذة  املتخصصني منسقي املقررات بالشعب واعتمادها جبلسهة جملهس القسهم    تو مت -لقرار :ا

 .عن هذا الشهر

 : شئون أعضاء هيئة التدريس :خامسًا
 نقل أعضاء هيئة تدريس: 5/0

م أسههتاذ 11/2/7112بتههاريخ مصههطفى علههى حممههد عطههوه للقسههم   بشههأن الطلههب املقههدم مههن السههيد األسههتاذ الههدكتور / مصههطفى  

امليكانيكهها احليويههة وعلههوم احلركههة الرياضههية بقسههم ألعههاب القههوى بالكليههة بنههاء علههى قههرار جلنههة الرتقههى لألسههاتذة واألسههاتذة               

 )مرفق صورة من الطلب(.  املساعدين والذى يطلب فيه النقل لشعبة علوم احلركة بالقسم طبقًا للمسمى الوظيفى لسيادته.



 

   
 .املوافقة بأغلبية آراى السادة أعضاء جملس القسم  -القرار :

 : العالقات الثقافية:ًاسادس
 تسجيل أحباث أعضاء هيئة التدريس: 2/0

األستاذ املساعد بالقسم لتسجيل األحبال اخلاصة بها وعهددها   أمريه حممود طه عبد الرحيمالسيدة الدكتور /  بشأن الطلب املقدم من

إلكرتونى تفاعلى تطبيقى للتدريب امليدانى )الرتبية العملية( للطالبات املعلمات بالرتبية الرياضية فى ضوء دليل  "-وبعنوان : واحد

 ".احتياجاتهن
 .اخلاصة بسيادتها  البحثاملوافقة على نشر  : القرار

 فيما يستجد من أعمال: :ًاابعس
 "ماجستري":للباحثني  دراسى نيعام ملدة مد 2/0 

م 11/9/7118م إىل 1/11/7112اعتبهارًا مهن    نيارد للقسم من قسهم الدراسها العليها بالكليهة بشهأن املوافقهة علهى املهد ملهدة عهام          بشأن اخلطأب الو

د/ م.)أ. السهيدة   ااملاجستري بالقسم  واملشرف عليهه  لدرجة ةم واملسجل7111/ 7117 بدورة أكتوبر  ةاملقيد وفاء حممد عبد العميم/  للباحث

 (.أمرية حممود طه عبد الرحيم
ا لسهيادتها  بنهاءًا علهى الطلهب املقهدم منهه      باملهد ملهدة عهام    وفاء حممهد عبهد العميهم   / على موافقة هئية اإلشراف للباحثبناءًا  -:القرار 

علهى أن يرفهع األمهر لشهئون      م11/9/7118م إىل 1/11/7112اعتبهارًا مهن    باملوافقة ، وافق جملهس القسهم علهى املهد ملهدة عهام       واملوقع منها

 .)مرفق صورة من طلب املد املوقع من السادة املشرفني(الدراسات العليا والبحول بالكلية إلنهاء إجراءات املد 
 .الواحدة ظهرًااختتمت اجللسة يف متام الساعة و

 رئيس جملس القسم                                                 أمني اجمللس                     
  

 أد./ جمدى حممود فهيم حممد                                                    أد./  خالد عبد احلميد شافع
 


