
 

 
 

                                                                                                                           

 الرتبية الرياضيةكلية 

 دريب والرتبية العمليةقسم طرق التدريس والت                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طرق التدريس والتدريب والرتبية العمليةجملس قسم  جتماعاحمضر 

   م6102/6102 العام اجلامعي الثامنة رقم اجللسة
 الواحدة ظهرًا نهاية االجتماع احًاصب عشر احلاديةالساعة  بدء االجتماع م4/4/6102 التاريخ 

 قسم طرق التدريس والتدريب والرتبية العملية إلجتماعمكان ا
 احلضـــــــــــــــــــــور:

ألستاذ ( برئاسة اثامنةعقدت اجللسة رقم ) احلادية عشريف متام الساعة م 4/4/7102 املوافقالثالثاءنه يف يومإ

 س القسم  وحبضور كل من:رئيجمدى حممود فهيم حممد الدكتور/ 

  عتذر عن احلضور :وأ

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

سيادته لعرض ومناقشة  ثم انتقل التوفيق والنجاح.والتمنيات للجميع بالرحيم" والرتحيب بالسادة أعضاء جملس 

 املوضوعات الواردة جبدول األعمال.

   أواًل: املصـــادقات

 بشأن التصديق على حمضر اجللسة السابقة  0/0

ومتابعة ما م 2/3/7102املنعقدة بتاريخ  " جمللس القسم السابعةلى حمضر اجتماع اجللسة السابقة "املصادقة ع القرار:

 .به من موضوعات جاء

 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 علمًالعرض ومت ا القرار:

 الوظيفة االسم م
 الرحيم أ.م. د/ أمرية حممود طه عبد  .0

0)  

 عضوًا

 عضوًا   م. د / عبد اهلل عبد احلليم حممدأ.  .6

 عضوًا أ.م. د / رحاب عادل عراقي جبل  .3

 عضوًا د / أمحد طلحة حسني  .4

 عضوًا اهلل تنيتني د / السيد فتح  .5

 سعيد عبد الرشيد خاطرد/ متفرغ /  أ.  .2

7)  

 عضوًا

 زكى د/ متفرغ / حممد حممد أ.  .2

3)  

 عضوًا

 

 

 

 

 

  لد عبد احلميد شافعأ. د/ خا .0



 

   

وكيل الكلية لشئون الدراسات  مكتب السيد األستاذ الدكتور /  م من00/3/7102املوافق  السبتبشأن اخلطاب الوارد للقسم يوم  7/7

املشار فيه و العليا والبحوث والوارد للكلية من مكتب السيد األستاذ الدكتور / نائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث

م قد وافق على إعتبار بوابة املكتبات املصرية هى املصدر الرمسى 01/7/7102( بتاريخ 6األحاطة بأن جملس اجلامعة جبلسة رقم )

للتأكد من عدم تسجيل موضوعات الرسائل اجلامعية فى أى من اجلامعات املصرية من خالل البحث على البوابة واحلصول  على ما 

وموثقًا من إدارة مشروع املكتبة الرقمية باجلامعة على أن يتم حتصيل رسم اإلفادة من الطالب املصرى قدرها  يفيد ذلك معتمدًا

 . (ICTP)( دوالر لصاحل مشروعات تطوير نظم وتكنزلوجيا املعلومات باجلامعة 011( جنيه مصرى ومن الطالب الوفد )011)

اجستري والدكتوراه على إفادة من مشروع املكتبه الرقمية باجلامعة بأن موضوع لذا يرجى التنبيه بإختاذ االزم حنو حصول طالب امل

 الرسالة وخطة البحث مل يسبق تسجليها قبل إختاذ أى إجراء على مستوى القسم والكلية / املعهد.

 .أحيط اجمللس علمًامت العرض و-:القرار 

وكيل الكلية لشئون الدراسات  مكتب السيد األستاذ الدكتور /  م من00/3/7102املوافق  السبتبشأن اخلطاب الوارد للقسم يوم  7/3

اخلاص بالقسم   Publicالعليا والبحوث ، والذى مشار فيه إىل أن التقارير السنوية اخلاصة بطالب الدراسات العليا موجوده على 

 والذى سوف يتم أرسال أمساء الطالب املطلوب إستفاء  التقارير السنوية هلم.

 واملطلوب :

(  حتديد أحد السادة أعضاء هيئة التدريس من القسم ملتابعة إستفاء التقارير السنوية وتوقعها من السادة املشرفني من داخل وخارج 0

 القسم وتلسيمها لقسم الدراسات الكلية بعد إستفائها وإدراجها فى حمضر القسم.

ضو هيئة التدريس الذى ال يتقدم ات العليا ال يتم املوافقة على تسجيل جديد لع( من القواعد املنظمة للدراس36( طبقًا لنص املادة )7

 بتقارير سنوية عن الطالب الذين يشرف على رسائهم عامني متتالني إال بعد التقدم بهذه التقارير.

 ابعة إستفاء التقارير.ملت عبد اهلل علبد احلليم حممد، ومت حتديد السيد الدكتور / أحيط اجمللس علمًامت العرض و-:القرار 

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

 فور إستالمها".
   شئون أعضاء هيئة تدريس : : ثالثًا

 :"مدرس" اتتعين 3/0
والذى تطلب فيه املوافقة على تعني سيادتها  املدرس املساعد بالقسم الستار حنيش بشأن الطلب املقدم من السيدة / ريهام حممد عبد

 اجلامعة  جملس د منمبناءًا على قرار منح سيادتها درجة فلسفة الدكتوراه فى الرتبية الرياضية واملعتبوظيفة مدرس بذات القسم 

  م.7102/ 76/3 بتاريخ

فةة مةدرس بةذات القسةم ، وتشةكيل جلنةة ثالثيةة مةن السةادة األسةاتذة بالقسةم لفحةص             املوافقة على تعني سيادتها بوظي -القرار :

              جمدى حممود فهيم حممد. أ.د /     3   خالد عبد احلميد شافع. أ.د /   6  سعيد عبد الرشيد خاطر.أ.د/ 0الرسالة. 
   ع وتنمية اجملتمع :شئون خدمة اجملتم : رابعًا

   ندوه " كيفية بناء االختبارات اإللكرتونية " إعداد وإلقاء السيدة الدكتور / أمريه حممود طه عبد الرحيم األستاذ املساعد بالقسم. 4/0

األستاذ الدكتور عقد الندوة داخل القسم ومناقشتها داخل القسم ، ثم إختاذ اإلجراءات الالزمة من السيد املوافقة على  -القرار :

 ./ وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع والبيئة ملناقشتها على مستوى األقسام العلمية
 



 

   

 : والطالب التعليم شئون:  خامسًا
 :العملية والرتبية التدريس طرق ملادة" بنني الثانية الفرقة" الغياب بنسبة لثثا إنذار 5/0

الدكتور/ جمدى حممود فهةيم أسةتاذ طةرل التةدريس بالقسةم واخلاصةة بنسةبة ال يةاب         بشأن املذكرة املقدمة من السيد األستاذ 

يةوم الثالثةاء املوافةق    لطلبة الفرقة الثانية بنني املتجاوزين النسبة القانونية لل ياب يف مادة طرل التدريس والرتبية العملية حتى 

ة والةذين سةوف مرمةوا مةن دخةول االمتحةان للمةادة "العملةي         الطلبة  ءأمور هؤال ءوذلك إلرسال اإلنذار الثاني ألوليا م02/4/7102

 والنظري".
 هؤالء أمور ألولياء الثاني اإلنذار إرسال بشأن الالزمة اإلجراءات الختاذ والطالب التعليم شئون إبالغ يتم أن على املوافقة -: القرار

 ".والنظري مليالع" للمادة النهائي االمتحان دخول من مرموا سوف والذين بذلك الطلبة
 فيما يستجد من أعمال: : سًاساد

 األشرتاك فى مؤمتر دوىل: 2/0
جبامعة فنيا  نعقدملايادتة على األشرتاك فى املؤمتر الطلب املقدم من السيدة الدكتور/ أمرية حممود طه عبد الرحيم للموافقة لس

بعنوان "برنامج تعليمىقائم على التفكري البصرى وتأثرية  مشرتك م.ببحث6/7102/ 72 – 72واملقام فى دولة النمسا خالل الفرتة من 

 ."In the natian al journal of arts and sciences" على نواتج التعلم فى مادة املبارزة.
  الكلية إلختاذ اإلجراءات الالزمة للمشاركة. ، ويرفع األمر جمللس على املشاركة املوافقة -: القرار
 .الواحدة ظهرًااختتمت اجللسة يف متام الساعة و

 رئيس جملس القسم                                                 أمني اجمللس                     
  

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

      
 

 


