
 

 
 

 

                                                                                                                          

 
 التربية الرياضيةكلية 

 دريب والتربية العمليةقسم طرق التدريس والت                                             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طرق التدريس والتدريب والتربية العمليةمجلس قسم  جتماعامحضر 

   م2016/2017 العام الجامعي التاسعة رقم الجلسة

 الواحدة ظهرا   نهاية االجتماع صباحا   ةعشرالالساعة  بدء االجتماع م6/5/2017 التاريخ 

 قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية إلجتماعمكان ا

 الحضـــــــــــــــــــــور:

( برئاسة تسعةعقدت الجلسة رقم ) الحادية عشرفي تمام الساعة م 6/5/2017 الموافقالسبت  نه في يومإ

 وبحضور كل من:  رئيس القسممجدى محمود فهيم محمد الدكتور/ ألستاذ ا

  

الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن رئيس مجدى محمود فهيم محمد الدكتور/ األستاذ  افتتح السيد :إلفتتاح ا

سيادته لعرض ومناقشة  ثم انتقل ق والنجاح.والتمنيات للجميع بالتوفيالرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء مجلس 

 الموضوعات الواردة بجدول األعمال.

   أوال : المصـــادقات

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

م 4/4/7201المنعقدة بتاريخ  " لمجلس القسم الثامنةلى محضر اجتماع الجلسة السابقة "المصادقة ع القرار:

 .موضوعات ومتابعة ما جاء به من

 ثانيا : موضوعات اإلحاطة

وشئون أعضاء هيئة التدريس والدراسات العليا ومكتب للقسم من العالقات الثقافية  تم عرض الخطابات الواردة * 2/1

 .عليها طالعلألعلى السادة أعضاء هيئة التدريس والسادة الهيئة المعاونة بالقسم للعرض الكلية عميد  /

 .أحيط المجلس علما  وتم العرض -:القرار 

 

 

"المجموعة الخاصةة بالقسةم  ق الوتسيعن طرومعاونيهم  بالقسم تم أرسال صورة من الخطابات الهامة ألعضاء هيئة التدريس :  ملحوظة

 فور إستالمها".

 : والطالب التعليم شئون:  ا  ثالث

عمليةةة الةةذين سةةوو يحرمةةوا مةةن د ةةول أسةةماء طلبةةة "ال رقةةة الثانيةةة بنةةين" لمةةادة طةةرق التةةدريس والتربيةةة ال 5/1

 الوظي ة االسم م

 عضوا  وأمين سر الجلسة أ. د/  الد عبد الحميد شافع  .1

 الرحيم أ.م. د/ أميرة محمود طه عبد  .2

1)  
 عضوا  

 عضوا     م. د / عبد هللا عبد الحليم محمدأ.  .3

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

 عضوا   د / أحمد طلحة حسين  .5

 عضوا   نيتيند / السيد فتح هللا ت  .6

 سعيد عبد الرشيد  اطرد/ مت رغ /  أ.  .7

2)  
 عضوا  

 زكى د/ مت رغ / محمد محمد أ.  .8

3)  
 عضوا  

 

 

 

 

 



 

 :االمتحان  
بشأن المذكرة المقدمة من السيد األستاذ الدكتور/ مجدي محمود فهيم أستاذ طرق التدريس بالقسم والخاصة بنسبة الغياب 

ة المحاضرات لطلبة الفرقة الثانية بنين المتجاوزين النسبة القانونية للغياب في مادة طرق التدريس والتربية العملية حتى نهاي

م والذين تم إرسال إنذارات ثالثة ألولياء أمور هم والذين سوف يحرموا من دخول 4/5/2017الموافق  الخميسيوم 

  االمتحان للمادة "العملي والنظري".

لبة بةذل  تخاذ اإلجراءات الالزمة إلبالغ هؤالء الطإلبالغ شئون التعليم والطالب بأسمائهم الموافقة على أن يتم إ -: القرار

 )يحرموا من د ول االمتحان النهائي للمادة " العملي والنظري"(.

  مواعيد امتحانات ال صل الدراسي الثاني: 5/2

  .مواعيد االمتحانات العملية والنظرية والتخل ات لمرحلة البكالوريويس .أ

 .للدراسات العليا مواعيد االمتحانات .ب

طبقاً للمواصفات المتفق عليها ويتم طباعةة األسةئلة حسةب عةدد الطةالب فةي كة   ورقة األسئلة" تُعد" :إعداد االمتحانات -جـ

دفعة مع زيادة عشرة أوراق ، ودرجات أعمال السنة واالمتحانات العملية " تكون موقعة من أستاذ المةادة ولجنةة الممتحنةين ، 

 .وتعتمد من رئيس مجلس القسم" قب  أن تسلم للكنتروالت

وتم التنبيه على السةادة أعضةاء وسوو يتم إعالم سيادتكم بمواعيد االمتحانات بعد تحديدها ، لما  أحيط المجلس ع: القرار

ضةاء هيئةة التةدريس بالقسةم إلعةداد هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم بهذه المواعيد ،  وكذا التنبيه علةى السةادة أع

 االمتحانات الخاصة وأعمال السنة بهم على أن يتم توقيعها السيد األستاذ الدكتور / رئيس مجلس القسم.

لجان المصححين والممتحنين المتحانةات  مةواد القسةم دور مةايو "التةرم الثةاني" لطةالب الكليةة  لل صةل الدراسةي  5/3

 م مواد القسم:6201/7201الثاني للعام الجامعي 

 -:مواد مرحلة البكالوريوس .أ
 أسماء السادة المصححين المواد م
طرق التدريس والتربية العملية ثانية "  1

 بنين"
 د/ سيد فتح هللا د/ أحمد طلحة د/عبد هللا عبد الحليم أ.د/ مجدي محمود فهيم

 أ.د/ مجدي محمود فهيم د/ رحاب عراقي طهد/ أميرة محمود  أ.د/ محمد محمد زكى طرق التدريب  ثانية " بنات" 2
 أ.د/  الد شافع د/ أميرة محمود طه د/ رحاب عراقي أ.د/ محمد محمد زكى طرق التدريب  ثالثة " بنات" 3
 د/ أحمد طلحة د/ ريهام حنيش أ.د/ سعيد عبد الرشيد أ.د/  الد شافع علم حركة ثالثة  "بنات" 4
 د/عبد هللا عبد الحليم د/ ريهام حنيش د/ رحاب عراقي محمد محمد زكىأ.د/  طرق التدريب رابعة "بنين" 5
6 
 

 أ.د/  الد شافع أ.د/ سعيد عبد الرشيد د/ أميرة محمود طه أ.د/ محمد محمد زكى طرق التدريب ثالثة "بنين"

 -:مواد تخل ات البكالوريوس-ب
 د/ سيد فتح هللا د/ أحمد طلحه د/عبد هللا عبد الحليم فهيم أ.د/ مجدي محمود العملية ثانية " بنين"طرق التدريس والتربية  1

       
 

 السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم.  :ال رقة الثانية بنين الدا لية لجنة الممتحنين للتربية العملية  -جـ 

 أسماء السادة الممتحنين م
 عضوا   اب عادل عراقىرحد/ 6 رئيس عام االمتحانات "أ.المادة" أ.د/ مجدي محمود فهيم 1

 عضوا   د/ أحمد طلحه 7 رئيس لجنة أ.د/ محمد محمد زكى 2
 عضوا   د/ سيد فتح هللا 8 عضوا   أ.د/  الد عبد الحميد شافع 3

  عضوا   د/ ريهام محمد عبد الستار 9 عضوا   د/ أميرة محمود طه 4
ة التدريس بالقسم لوضع االمتحانات الخاصة بالمواد إبالغ  وتكليف السادة األساتذة أعضاء هيئ الموافقة وتم -القرار:

 النظرية والعملية. المذكورة مع األلتزام بمواعيد عقد االمتحانات

 الدراسات العليا: : رابعا  

 منح درجات علمية "ماجستير": 4/1
محمد شحات والذي يفيد بأن الدراس/ م 3/5/2017بناءاً على الخطاب الوارد للقسم من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية بتاريخ 

المسج  بدرجة الماجستير فى التربية الرياضية بالقسم بأنه قد سلم لقسم الدراسات العليا كافة األوراق الخاصة  عبد العظيم شرو الدين

 وكذلك سددات الرسوم المطلوبه منه. الرياضية التربية فى بمنح درجة الماجستير



 

بنةاءا  علةى  الرياضةية التربيةة فةى الةدين درجةة الماجسةتير شةرو العظةيم عبةد شةحات ح الةدارس/ محمةدالموافقة على من -: القرار  

الخطاب الوارد للقسم من قسم الدراسةات العليةا والبحةوا بالكليةة ، علةى أن يرفةع األمةر لشةئون الدراسةات العليةا والبحةوا بالكليةة 

 إلنهاء إجراءات المنح للدارس.

 افية: امسا  : العالقات الثق

 تسجيل أبحاا أعضاء هيئة التدريس: 5/1
األستاذ المساعد بالقسم لتسجي  األبحاث الخاصة بها وعددها  أميره محمود طه عبد الرحيمبشأن الطلب المقدم من السيدة الدكتور / 

 ."اء فترة التربية العمليةالعم  ودورها فى أكتساب الطالبات المعلمات مهارة استخدام أساليب التدريس أثنورش "-واحد وبعنوان :

 .الخاصة بسيادتها  الموافقة على نشر األبحاا : القرار

 : شئون أعضاء هيئة التدريس "أجازات" سادسا  

للموافقة على منح سيادتها أجازة للعم  بوزارة التعليم  محمد سليمان بدران بشأن الطلب المقدم من السيدة الدكتور/ سوزان 6/1

ه/ 1439هـ/1438زان "لمدة عام ثامن" بناءاً لتعاقد سيادتها مع الجامعة للعام الدراسي القادم جامعة جا -العالي

 م( ومرفق طيه صورة من التعاقد.21017/2018)

 تخاذ الالزم نحو إنهاء إجراءات األجازة.الموافقة على أن يتم إبالغ شئون أعضاء هيئة التدريس إل القرار:

 ل:فيما يستجد من أعما :سابعا  

 .الواحدة ظهرا  ا تتمت الجلسة في تمام الساعة و

 أمين المجلس                     
رئيس مجلس                                                 

 القسم

  

 أد./   الد عبد الحميد شافع
أد./ مجدى                                                    

 محمود فهيم محمد

 


