
 

 
 

                                                                                                                           

 الرتبية الرياضية كلية/

 تدريب والرتبية العمليةقسم طرق التدريس وال                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طرق التدريس والتدريب والرتبية العمليةجملس قسم  جتماعاحمضر 

   م6102/6102 العام اجلامعي ةبعساال رقم اجللسة
 الواحدة ظهرًا نهاية االجتماع باحًاص عشر احلاديةالساعة  بدء االجتماع م2/3/6102 التاريخ 

 قسم طرق التدريس والتدريب والرتبية العملية مكان الإلجتماع
 احلضـــــــــــــــــــــور:

ألستاذ ( برئاسة اهبعسعقدت اجللسة رقم ) العاشرةيف متام الساعة م 7/3/7107 املوافقالثالثاءنه يف يومإ

 لقسم  وحبضور كل من:رئيس اجمدى حممود فهيم حممد الدكتور/ 

 

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

سيادته لعرض ومناقشة  ثم انتقل وفيق والنجاح.والتمنيات للجميع بالتالرحيم" والرتحيب بالسادة أعضاء جملس 

 املوضوعات الواردة جبدول األعمال.

   أواًل: املصـــادقات

 بشأن التصديق على حمضر اجللسة السابقة  0/0

ومتابعة ما م 7/7/7107املنعقدة بتاريخ  " جمللس القسم السادسةلى حمضر اجتماع اجللسة السابقة "املصادقة ع القرار:

 .من موضوعات جاء به

 ثانيًا: موضوعات اإلحاطة

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

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

 .أحيط اجمللس علمًاض ومت العر القرار:

 الوظيفة االسم م
 وأمني سر اجمللس عضوًا 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 / أمحد طلحة حسني  .5

 عضوًا  تنيتنيد / السيد فتح اهلل  .2

 سعيد عبد الرشيد خاطرد/ متفرغ /  أ.  .2

7)  

 عضوًا

 زكى د/ متفرغ / حممد حممد أ.  .8

3)  

 عضوًا

 

 

 

 

 



 

   

واملتتضمن مشروع الربنامج التنفيذى بني حكومة م من العالقات الثقافية 01/7/7107املوافق  األربعاءبشأن اخلطاب الوارد للقسم يوم  7/7

 م واملقرتح من اجلانب الكورى.7102/7102كوريا الدميقراصية الشعبية وحكومة مجهورية مصر العربية لألعوام 

لتفضل باألحاطة والتنبيه باختاذ ما ترونه سيادتكم حنو دراسة البنود وموافاتنا بإبداء الرأى لعرضه على جملس الدراسات برجاء ا

 مع اعتبار األمر عاجل

 .أحيط اجمللس علمًامت العرض و-:القرار 

والوراد لإلدارة )كتاب اإلدارة املركزية للعالقات  ،م من العالقات الثقافية 01/7/7107املوافق  األربعاءبشأن اخلطاب الوارد للقسم يوم  7/3

م واملعتمد حمضرها من اجمللس األعلى للجامعات 1/01/7102بتاريخ  007الثقافية( واملتتضمن أن جلنة العالقات الثقافية جبلستها 

عليم والتعليم العاىل بني ج. م.ع التفيذى فى جمال الرتبية والت م ، وقد ناقشت اللجنة الربنامج07/00/7102بتاريخ  211جبلسة رقم 

م ، حيث أوصت اللجنة بأن تقوم اجلامعات بتفعيل اإلستفادة من املواد التى ختص التعليم 7102/7102ومملكة البحرين لألعوام 

 .71وحتى املادة  01العاىل من هذا الربنامج وهى أرقام 

 .أحيط اجمللس علمًامت العرض و-:القرار 

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  السيد األستاذ الدكتور / م من72/7/7107املوافق  الثالثاءوارد للقسم يوم بشأن اخلطاب ال 7/1

والبحوث  والوارد للسيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية من مكتب السيد األستاذ الدكتور / نائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات 

املشار فيه "يرجى تعميم التوجيه التاىل على السادة األساتذة / رؤساء األقسام عدم املوافقة على م و01/7/7107العليا والبحوث بتاريخ 

وتفعيل   Google Scoreتقدم أى من أعضاء هيئة التدريس للرتقية لوظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد إال بعد تسجيل سيادته بـــ 

أنشطة سيادته العلمية -التى يقوم بتدريسها املقررات  –خصية صورة ش  –عن سيادته   C.Vصفحته على موقع الكلية شاملة 

 ."والكلية واجلامعةوالعملية لصاحل القسم 

 .أحيط اجمللس علمًاوواإلعالن مت العرض -:القرار 

واملشار  علوماتمدير وحدة تكنولوجيا امل السيد األستاذ الدكتور / م من72/7/7107املوافق  الثالثاءبشأن اخلطاب الوارد للقسم يوم  7/1

نظرًا إلنشاء البوابة اإللكرتونية باجلامعة ملواقع جديدة للسادة أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة والتى ستكون على الرابط فيه "

على أن يكون الدخول باستخدام الرقم القومى اخلاص بكل عضو ..  Staff.usc.edu.eg/userالتاىل )اسم عضو هيئة التدريس( 

ذلك ميكنة إنشاء )اسم مستخدم وكلمة مرور( خاصة بكل عضو. وبالتاىل أصبح كل عضو هيئة تدريس ميكنة إضافة مجيع  وبعد

البيانات اخلاصة به عل صفحته الشخصية ............. كل هذه البيانات باللغتني العربية واإلجنليزية متهيدًا إلنشاء مستودع أحباث 

  معة عامليًاعلمية للجامعة لرفع تصنيف اجلا
 .أحيط اجمللس علمًاوواإلعالن مت العرض -:القرار 

م 7107/ 7/ 77،  70،  01عن طرق الوتس أيام ومعاونيهم  بالقسم مت أرسال صورة من اخلطابات اهلامة ألعضاء هيئة التدريس :  ملحوظة

 م.7/3/7107ويوم 
   التعليم والطالب شئون ثالثا :

 :"رتبية العمليةالالتدريب امليدانى " 3/0
 السـادة  نتظـام أ وكـذا  والرابعـة  الثالثـة  الدراسـية  للفـرق " بنات – بنني" الطالب نتظامأ ملالحظة املدارس بعض على املرور مت (3/0/0

 لتقاريرا تسليم بضرورة واملوجهني املشرفني السادة على التنبيه متو ، نتظامواأل لتزامباأل اجلميع على التنبيه ومت واملوجهني املشرفني

 واإلرشـادات اخلاصـة   بالتوجهـات  لتـزام األ بضـرورة  سـيادتهم  التنبيـه  مت كمـا  ، للجميـع  نتظـام واأل التدريبية العملية  بسري اخلاصة

  الغياب نسبة جتاوز بسبب سواء للرسوب املعرضني الطالب بأمساء العملية الرتبية ومسئول القسم إبالغ وضرورة الطالب مبتابعة



 

   

 .حالتهم ودراسة ملراجعة وذلك مستواهم ضعف بسبب أو القانونية 

 الرتبيــة دورة يف بالتســجيل يقومــوا" الرابعــة – الثالثــة" الدراســتني بــالفرقتني الطــالب بعــض أن األخــرية اآلونــة يف لــوح  (3/0/7

 فـرتات  خـالل  خصوصـاً و بالكليـة  الدراسة عن النظر بصرف ظروفهم وحسب اخلاصة لرغبتهم طبقًا الدراسي العام خالل العسكرية

 التنبيه من الرغم على وذلك ، والدراسية باملدارس هلم التدريبية العملية سري حسن على يؤثر بدورة والذي" املتصلة" العملية الرتبية

 .باملدارس عليهم املرور أثناء أو الدراسة بداية يف بالكلية وهم سواء مرة من أكثر عليهم

 التدريب امليدانى )الرتبية فرتات وأثناء الدراسي العام خالل التسجيل بعدم الطالب علىمت التنبيه أحيط اجمللس علمًا و -القرار :

 فـرتات  عن يتغيب ومن هذا  ، اإلجازات املقررة لذلك فرتة خالل الدورة هذه الطالب يأخذ أن املفرتض من أنه وخصوصًا العملية(

 والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل/  الدكتور األستاذ السيد إبالغ ويتم  ، يابغ ُيعترب سوف (العملية الرتبية) امليدانى التدريب

 .بذلك

 :العملية والرتبية التدريس طرق ملادة" بنني الثانية الفرقة" الغياب بنسبة ثاني إنذار 3/6

واخلاصة بنسبة الغياب لطلبة  بشأن املذكرة املقدمة من السيد األستاذ الدكتور/ جمدى حممود فهيم أستاذ طرق التدريس بالقسم

 م7/3/7107يوم الثالثاء املوافق الفرقة الثانية بنني املتجاوزين النسبة القانونية للغياب يف مادة طرق التدريس والرتبية العملية حتى 

 ي والنظري".الطلبة والذين سوف حيرموا من دخول االمتحان للمادة "العمل ءأمور هؤال ءوذلك إلرسال اإلنذار الثاني ألوليا

 أمـور  ألوليـاء  الثـاني  اإلنـذار  إرسـال  بشـأن  الالزمـة  اإلجـراءات  الختـاذ  والطـالب  التعليم شئون إبالغ يتم أن على املوافقة -: القرار

 ".والنظري العملي" للمادة النهائي االمتحان دخول من حيرموا سوف والذين بذلك الطلبة هؤالء

 :عن الفصل الدراسى األول ةاعتماد تقارير املقرارات الدراسي 3/3
م من قبل السادة 7102/7107اصة بالقسم عن الفصل الدراسى األول للعام اجلامعى مت إعداد التقارير اخلاصة باملقرارات الدراسية اخل

 أساتذة املقرارات والسادة أعضاء هيئة التدريس القائمني بالتدريس وذلك العتمادها.
 .املوافقة -: القرار

 الدراسات العليا: : رابعًا
 تشكيل جلنة املناقشة واحلكم "ماجستري": 4/0

بـدورة  أكتـوبر    املاجسـتري رحلـة  حممد شحات عبد العظيم شرف الـدين املعيـد بالقسـم  واملقيـد مب    الطلب املقدم من الدارس/  4/0/0

املقـدم  لبحث التشكيل له ملناقشة اعلى ني وبعد موافقة السادة األساتذة املشرف  م71/7/7101بالقسم للبحث بتاريخ واملسجل م  7101

  -: حتت عنوانمنه وتقديم تقرير الصالحية والذى جاء 

 "الكيمناتيكى  التحليل ضوء يف اليد كرة مهارات لبعض تعليمي برنامج" 

 -حتت إشراف:         

م بكلية الرتبية قسالب املتفرغ امليكانيكة احليوية وعلوم احلركةأستاذ  سعيد عبد الرشيد خاطر. أ.د/ 0

 جامعة مدينة السادات. -الرياضية بالسادات 

أكرم كامل إبراهيم عبد د/ أ.م.. 7

 الكريم

 -بكلية الرتبية الرياضية بالسادات  األلعاببقسم   أستاذ مساعد

 جامعة مدينة السادات.

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

 أستاذ امليكانيكة احليوية وعلوم احلركة املتفرغ بالقسم بكلية الرتبية الرياضية  .  أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر0       

 جامعة مدينة السادات.                                مشرفًا -بالسادات                                     
 



 

   
   قسم بكلية الرتبية الرياضية الب امليكانيكة احليوية وعلوم احلركةأستاذ  شافعخالد عبد احلميد . أ.د/ 7 

 مناقشًا                       جامعة مدينة السادات. -بالسادات                              

 بكلية الرتبية الرياضات اجلامعية أستاذ كرة اليد  بقسم  السيد السيد إبراهيم عبده. أ.د/ .3      

 جامعة الزقازيق.                       مناقشًا -الرياضية للبنني                                  

إبراهيم عبد  أكرم كامل. أ.م.د/ 1      

 الكريم

  –بكلية الرتبية الرياضية بالسادات  األلعاببقسم   أستاذ مساعد

  مشرفًا                                   جامعة مدينة السادات.                                           
 املوافقة على أن يرفع للجنة الدراسات وجمللس الكلية الختاذ اإلجراءات األزمة. -: القرار

م  7101رة  أكتوبر بدو املاجستريرحلة مب ةبالقسم  واملقيد ةاملعيد أمساء حسنى حممد شلتوت/ ةالطلب املقدم من الدارس 4/0/6 

 ااملقدم منهلبحث ملناقشة ا االتشكيل هلعلى وبعد موافقة السادة األساتذة املشرفني   م71/7/7101بالقسم للبحث بتاريخ  ةواملسجل

  -: حتت عنوانوتقديم تقرير الصالحية والذى جاء 

 " تأثري استخدام النماذج التفاعلية ثالثية األبعاد على تعلم الوثب الطويل" 

 -حتت إشراف:         

جامعة  -قسم بكلية الرتبية الرياضية بالسادات الب مساعدأستاذ  رحاب عادل عراقىد/ م.. أ.0

 مدينة السادات.

جامعة مدينة  -بكلية الرتبية الرياضية بالسادات  مدرس بالقسم أمحد طلحه حسني حممود. د/ 7

 السادات.

 -ذة وهم:تالسادة األساجلنة املناقشة واحلكم من ويقرتح السادة األساتذة املشرفني تشكيل 

 أستاذ ألعاب القوى بقسم ألعاب القوى بكلية الرتبية الرياضية  .  أ.د/ حممد عنرب بالل0       

 جامعة مدينة السادات.                             مناقشًا -بالسادات                                     

 أستاذ مساعد بقسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية الرياضية للبنني  د/ إيهاب عادل فوزى. أ.م. 7       

 جامعة حلوان.                                      مناقشًا -باهلرم                                           

  –الرتبية الرياضية بالسادات أستاذ مساعد بالقسم بكلية  أ.م.د/ رحاب عادل عراقى . 3      

  جامعة مدينة السادات.                                   مشرفًا                                                
 .على أن يرفع للجنة الدراسات وجمللس الكلية الختاذ اإلجراءات األزمة املوافقة -: القرار

بالقسم واملسجل م  7710بدورة  أكتوبر  املاجستريرحلة العسال  واملقيد مبأمحد مصطفى حممد س/ الطلب املقدم من الدار 4/0/3 

املقدم منه وتقديم تقرير الصالحية لبحث التشكيل له ملناقشة اعلى موافقة السادة األساتذة املشرفني  وبعد  م01/0/7101للبحث بتاريخ 

 -: حتت عنوانوالذى جاء 

 وعية على بعض املتغريات الكيمناتيكية ومستوى األداء للغطسة اخللفية املكورة التدريبات النتأثري " 

 " من السلم املتحرك لدى براعم الغطس

 -حتت إشراف:

بقسم نظريات التدريب الرياضى وعلوم احلركة  التدريب الرياضىأستاذ  صالح حمسن عيسوى جناد/ . أ.0

 املنوفيةجامعة  -بكلية الرتبية الرياضية 

قسم بكلية الرتبية الب امليكانيكة احليوية وعلوم احلركةأستاذ  خالد عبد احلميد شافعأ.د/ . 7

  جامعة مدينة السادات. -بالسادات  الرياضية 



 

   
  –مدرس بالقسم املنازالت والرياضات املائية بكلية الرتبية الرياضية بالسادات  . د/ عمرو حممد حنفى وهدان3 

 جامعة مدينة السادات.
 -ذة وهم:تالسادة األساويقرتح السادة األساتذة املشرفني تشكيل جلنة املناقشة واحلكم من 

 أستاذ امليكانيكة احليوية وعلوم احلركة املتفرغ بالقسم بكلية الرتبية الرياضية  .  أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر0       

 السادات.                             مناقشًا جامعة مدينة -بالسادات                                     

 أستاذ التدريب الرياضى بقسم نظريات التدريب الرياضى وعلوم احلركة بكلية الرتبية                     . أ.د/ صالح حمسن عيسوى جنا0

 مشرفًا               جامعة املنوفية                   -الرياضية                                          

 أستاذ امليكانيكة احليوية وعلوم احلركة بالقسم بكلية الرتبية الرياضية  بالسادات         . أ.د/ خالد عبد احلميد شافع7

 جامعة مدينة السادات.                                     مشرفًا -                                      

 أستاذ التدريب الرياضى )الرياضات املائية( ورئيس قسم التدريب الرياضى بكلية الرتبية  إبراهيم عبد القادر. أ.د/ أشرف 1

  جامعة كفر الشيخ                                مناقشًا –الرياضية                                     
 .لس الكلية الختاذ اإلجراءات األزمةعلى أن يرفع للجنة الدراسات وجمل املوافقة -: القرار

 منح درجات علمية "دكتوراه": 4/6
د / ريهام حممةم والذي يفيد بأن الدراس7/3/7107بناءًا على اخلطاب الوارد للقسم من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية بتاريخ 

لقسم الدراسات العليا كافة األوراق  تقد سلم ابالقسم بأنه دكتوراه الفلسفة فى الرتبية الرياضيةبدرجة  ةحنيش املسجل عبد الستار

 .االرسوم املطلوبه منه اتوكذلك سدد الرياضية الرتبية فى الفلسفة اخلاصة مبنح درجة دكتوراه

بنـاءًا علـى    الرياضـية  الرتبيـة  فـى  الفلسفة درجة دكتوراه حنيش الستار عبد حممد ريهام/ ةاملوافقة على منح الدارس -: القرار

من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية ، على أن يرفع األمر لشـئون الدراسـات العليـا والبحـوث بالكليـة       اخلطاب الوارد للقسم

 .ةإلنهاء إجراءات املنح للدارس

 :ماجستري""للباحثني  دراسى نيعام ملدة مد 4/3
م 31/9/7107م إىل 0/01/7101اعتبارًا من  نيعامبشأن اخلطأب الوارد للقسم من قسم الدراسا العليا بالكلية بشأن املوافقة على املد ملدة 

كل من السادة  املاجستري بالقسم  واملشرف عليه لدرجة م واملسجل7107بدورة أكتوبر  املقيد حممد أمحد مصطفى العسال/  للباحث

 (.عمرو حممد حنفى وهدانأ.د/ خالد عبد احلميد شافع ، د/  ، صالح حمسن عيسوى جنا)أ.د/ 

ني بناءًا على الطلب املقدم منه باملد ملدة عام العسال مصطفى أمحد حممد/ على موافقة هئية اإلشراف للباحثءاً بنا -:القرار 

على أن يرفع  م31/9/7107م إىل 0/01/7101اعتبارًا من  نيباملوافقة ، وافق جملس القسم على املد ملدة عام لسيادتهم واملوقع منهم

 .)مرفق صورة من طلب املد املوقع من السادة املشرفني(حوث بالكلية إلنهاء إجراءات املد األمر لشئون الدراسات العليا والب
 فيما يستجد من أعمال: : خامسًا

 شئون أعضاء هيئة تدريس : 5/0
لسـيادته مـن   مـن السـيد األسـتاذ الـدكتور / سـعيد عبـد الرشـيد خـاطر والـوارد          للقسـم   املقـدم  اخلطـأب صـورة  بشـأن   أنتدابات: 5/0/0

للعـام اجلـامعى    ه املوافقة على أنتـداب سـيادته  والذي يطلب في بنهاجامعة  –السيد األستاذ الدكتور / عميد كلية الرتبية الرياضية 

( للفرقة الثانية مبرحلة البكالوريوس الفصل الدراسى الثانى وكذلك 1لتدريس مادة )اجلمباز الفنى  م "الرتم الثانى"7102/7107

 يا وذلك ملدة يومني أسبوعيًا.مرحلة الدراسات العل
 املوافقة والعرض على جملس الكلية إلختاذ اإلجراءات الالزمة. -: القرار



 

   
أمحـد طلحـه    مـن السـيد الـدكتور /   لقسـم  للسـيد األسـتاذ الـدكتور رئـيس ا     املقـدم  الطلـب بشـأن   أعضاء هيئة تـدريس:  نقل 5/0/6 

بالنقـل مـن القسـم والكليـة إىل قسـم املنـاهج وطـرق         يطلـب فيـه عـرض طلبـه     والـذى م 7/3/7107بتـاريخ  املـدرس بالقسـم   حسني حممود 

 جامعة حلوان. –التدريس بكلية الرتبية الرياضية للبنني باهلرم 

لنقـل سـيادته طبقـًا ملـا تـنص عليـة اللـوائح والقـاونني          املوافقة والعرض على جملس الكليـة إلختـاذ اإلجـراءات الالزمـة     -: القرار

 مرفق صورة من الطلب(.) .املنظمة لذلك
م مـن العالقـات الثقافيـة واملشـار فيـه "إنطالقـًا مـن حـرص         7/3/7107الـوراد للقسـم بتـاريخ     اخلطـاب بشـأن  العالقات الثقافيـة:   5/0/3 

 لرفع تصـنيف اجلامعـة ، وافـق جملـس اجلامعـة     اجلامعة على تعظيم األستفادة من سفر السادة أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة 

 م على الضوابط والقواعد التالية :72/7/7107( بتاريخ 2جبلسته رقم )

مــن كــل عــام وفــى حالــة  31/2للعالقــات الثقافيــة باجلامعــة ؤطــة املــؤمترات الداخليــةلكل كليــة ســنويًا قبــل   موافــاة اإلدارة العامــة .0

 .تغيري اخلطة يتم إخطار اإلدارة العامة مسبقًا

املعاونة بتحديث أحباثه وتفعيل صفحته على موقع اجلامعة وعمل األنشطة الالزمة وما يكلف به واهليئة  يقوم عضو هيئة التدريس .7

 من إدارة الكلية / املعهد واجلامعة لرفع تصنيف اجلامعة قبل ترشيحه من قبل الكلية أو املعهد للسفر للخارج.

أعمـال لرفـع تصـنيف اجلامعـة يقبلـه جملـس القسـم        يقدم عضو هيئة التدريس قبل السفر إىل اخلارج تقرير يوضح به ما قدمه من  .3

  والكلية / املعهد.

داخلـى( معتمـد مـن عميـد الكليـة وجملـس القسـم املخـتص وفـى حالـة عــدم            –البحـث كـاماًل قبـل السـفر للمـؤمتر )خـارجى        تقـديم  .1

 تقدمية يتعهد بسداد كل املستحقات املالية التى مت صرفها لسيادته من ميزانية اجلامعة.

 بنشر البحث بعد العودة من السفر. إفادتنا .1

  يتم تسجيل األحباث املشاركة فى املؤمتر على : .2

 اليتم سفر العضو إال بعد موافتنا مبا يفيد حتديث وإضافة مجيع أحباثه على : .7

academic. Research.microsoft.com)–Google scholar -(Research gate .وموفتنا بذلك 

 .جمللس علمًاأحيط امت العرض و -: القرار
 .الواحدة ظهرًااختتمت اجللسة يف متام الساعة و

 رئيس جملس القسم                                                 أمني اجمللس                     
  

 هيم حممدأد./ جمدى حممود ف                                                    أد./  خالد عبد احلميد شافع
 

      
 

 


