
 

 
 

                                                                                                                           

 الرتبية الرياضيةكلية 

 قسم طرق التدريس والتدريب والرتبية العملية  مكتب / رئيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طرق التدريس والتدريب والرتبية العمليةجملس قسم  جتماعاحمضر 

   م6102/6102 العام اجلامعي العاشرة رقم اجللسة
 الواحدة ظهرًا نهاية االجتماع صباحًا عشراحلادية الساعة  بدء االجتماع م2/2/6102 التاريخ 

 بية العمليةقسم طرق التدريس والتدريب والرت إلجتماعمكان ا
 احلضـــــــــــــــــــــور:

ألستاذ ( برئاسة االعاشرةعقدت اجللسة رقم ) احلادية عشريف متام الساعة م 6/6/7102 املوافق الثالثاء نه يف يومإ

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

 وأعتذر عن احلضور كل من :

 د / أمحد طلحة حسني .0

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

 التمنيات للجميع بالتوفيق.ووالتهنئية مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك الرحيم" والرتحيب بالسادة أعضاء جملس 

 سيادته لعرض ومناقشة املوضوعات الواردة جبدول األعمال. ثم انتقل

   أواًل: املصـــادقات

 بشأن التصديق على حمضر اجللسة السابقة  0/0

عة ما جاء ومتابم 6/5/7102املنعقدة بتاريخ  " جمللس القسم الثامنةلى حمضر اجتماع اجللسة السابقة "املصادقة ع القرار:

بدران حممد سليمان األستاذ املساعد بالقسم تعديل  فيما عدا موضوع إجازة السيدة الدكتور/ سوزان  به من موضوعات

ه/ 0341هـ/0341بناءًا على طلب سيادتها للعام الدراسي القادم لى منح سيادتها أجازة مرفقة زوج للموافقة ع

 م(.70102/7101)

 ثانيًا: موضوعات اإلحاطة

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

 الوظيفة االسم م
 وأمني سر اجللسةعضوًا  أ. د/ خالد عبد احلميد شافع  .0

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

0)  

 عضوًا

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

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

 عضوًا د / السيد فتح اهلل تنيتني  .5

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

 زكى رغ / حممد حممدد/ متف أ.  .2

7)  

 عضوًا



 

   

 .عليها طالعلألعلى السادة أعضاء هيئة التدريس والسادة اهليئة املعاونة بالقسم للعرض الكلية / عميد  
 .أحيط اجمللس علمًامت العرض و-:القرار 

"اجملموعة اخلاصة بالقسم فور  ق الوتسيعن طرومعاونيهم  بالقسم ال صورة من اخلطابات اهلامة ألعضاء هيئة التدريس مت أرس:  ملحوظة

 إستالمها".
 الدراسات العليا: :ثالثًا

 منح درجات علمية "ماجستري": 3/0
أمساء / ةم والذي يفيد بأن الدراس4/6/7102يخ بناءًا على اخلطاب الوارد للقسم من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية بتار 3/0/0

لقسم الدراسات العليا كافة األوراق  تقد سلم ابدرجة املاجستري فى الرتبية الرياضية بالقسم بأنه ةاملسجل حسنى حممد شلتوت

 الرياضية. الرتبية فى اخلاصة مبنح درجة املاجستري

بناءًا على اخلطاب الوارد  الرياضية الرتبية فى درجة املاجستري شلتوت حممد حسنى أمساء/ / ةاملوافقة على منح الدارس -: القرار

للقسم من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية ، على أن يرفع األمر لشئون الدراسات العليا والبحوث بالكلية إلنهاء إجراءات املنح 

 .ةللدارس

عمـرو  م والـذي يفيـد بـأن الـدرا /     5/6/7102ات العليـا والبحـوث بالكليـة بتـاريخ     بناءًا على اخلطاب الوارد للقسم مـن قسـم الدراسـ    3/0/6 

بأنــه قــد سـلم لقســم الدراســات العليــا  م 7100بــدورة أكتـوبر  املســجل بدرجـة املاجســتري فــى الرتبيـة الرياضــية بالقســم    عـوض حممــد رجــب 

ــتري    ــة املاجسـ ــنح درجـ ــة مبـ ــة األوراق اخلاصـ ــى كافـ ــة فـ ــية الرتبيـ ــددا  الرياضـ ــذلد سـ ــه  وكـ ــه منـ ــوم املطلوبـ ــام    ت الرسـ ــى عـ ــة حتـ ــن بدايـ مـ

 .م7106/7102
بناءًا على اخلطاب الوارد للقسم  الرياضية الرتبية فى درجة املاجستريرجب  حممد عوض عمرواملوافقة على منح الدار /  -: القرار

 من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية ، على أن يرفع األمر لشئون الدراسات العليا والبحوث بالكلية إلنهاء إجراءات املنح للدار .
 : العالقات الثقافية:رابعًا

 تسجيل أحباث أعضاء هيئة التدريس: 4/0
أمريه السيدة الدكتور / و الدكتور / جمدى حممود فهيم حممد أستاذ طرق التدريس بالقسم ، السيد األستاذ بشأن الطلب املقدم من

 استخدام تأثري "-وبعنوان : مشرتك ا وعددها واحدماألستاذ املساعد بالقسم لتسجيل األحباث اخلاصة به حممود طه عبد الرحيم

 ."امليدانى التدريب أثناء املعلمات للطالبات الرياضية الرتبية در  تنفيذ مهارة أكتساب على املعكو  التعلم

 .اماخلاصة بسيادته  البحثاملوافقة على نشر  : القرار
 :: شئون أعضاء هيئة التدريس خامسًا

 املوافقـة  فيـه  يطلب والذى بالقسم املدر  حممود حسني طلحه أمحد/ الدكتور السيد من املقدم الطلب بشأن  5/0/0 : تعينات 5/0

 العلميـة  اللجنـة  مـن  للكليـة  الـوارد  التقريـر  علـى  بنـاءاً  واجلامعـة  والكليـة  القسـم  بـذات  مسـاعد  أسـتاذ  بوظيفـة  يادتهسـ  تعـني  علـى 

ــة الدائمـــة ــية للرتبيـ ــية رياضـــة) الرياضـ ــاتذة لرتقـــى( مدرسـ ــاتذة األسـ ــاعدين واألسـ ــة واملنعقـــدة املسـ ــاريخ( 1) الفحـــ  جللسـ  بتـ

 بـــذات مســـاعد أســـتاذ درجـــة إىل برتقيـــة اللجنـــة توصـــى ، م7102/ 73/5 وافـــقامل األربعـــاء الفحـــ  اعتمـــاد وبتـــاريخ  م76/3/7102

 .واجلامعة والكلية القسم
 املوافقة على تعني سيادته بوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية واجلامعة ، مع رفع األمر لشئون أعضاء هيئة التدريس  -القرار :



 

    

 )مرفق صورة من الطلب(. . ة إلختاذ اإلجراءات الالزمة.لعرضه على السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلي
م والذى طلب فيه املوافقة 5/6/7102بشأن الطلب املقدم من السيد / حممد شحات عبد العظيم شرف الدين  املعيد بالقسم بتاريخ   5/0/6 

فى الرتبية الرياضية واملعتمد من  املاجستريدرجة  بناءًا على قرار منح سيادتهبذات القسم مساعد بوظيفة مدر  على تعني سيادته 

 )مرفق صورة من الطلب(. .م7102/ 40/5جملس اجلامعة  بتاريخ 

املوافقة على تعني سيادته بوظيفة مدر  مساعد بذات القسم ، مع رفع األمر لشئون أعضاء هيئة التدريس لعرضه على السيد األستاذ 

 الالزمة.الدكتور / عميد الكلية إلختاذ اإلجراءات 
ريهـام حممـد عبـد السـتار      مـن السـيدة الـدكتور /   لقسـم  للسيد األستاذ الدكتور رئيس ا املقدم الطلببشأن  نقل أعضاء هيئة تدريس: 5/7

جامعـة   –بالنقل من القسم والكلية إىل كلية الرتبيـة الرياضـية   اطلب فيه عرض طلبهم والذى ت3/6/7102بتاريخ املدر  بالقسم حنيش 

 .املنوفية

املوافقة والعرض على جملس الكلية إلختاذ اإلجراءات الالزمة لنقل سيادتها طبقًا ملا تن  علية اللوائح والقاونني املنظمة  -: القرار

 )مرفق صورة من الطلب(. لذلد.

 فيما يستجد من أعمال: :سادسًا
 أجازات: 2/0

وي للموافقـة علـى مـنح سـيادتها أجـازة للعمـل بـوزارة        بشأن الطلـب املقـدم مـن السـيدة الـدكتور/ نسـرين حممـد عيـد الشـرقا         

/ 0341( " بنـاءًا لتعاقـد سـيادتها مـع اجلامعـة للعـام الدراسـي القـادم         الساد جامعة جازان "ملدة عام )العام  -التعليم العالي

 م( ومرفق طيه صورة من التعاقد.70102/7101هـ / ) 0341

 )مرفق صورة من الطلب(. اء هيئة التدريس الختاذ الالزم حنو إنهاء إجراءات األجازة.املوافقة على أن يتم أبالغ شئون أعض القرار:
 .الواحدة ظهرًااختتمت اجللسة يف متام الساعة و

 رئيس جملس القسم                                                 أمني اجمللس                     
  

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


