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 كلية التربية الرياضية

 رئيس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية /مكتب 

 مجلس القسم  اجتماعمحضر 

 م2019/2020  الجامعيالعام  (2) رقم الجلسة

 الواحدة ظهرا   االجتماعنهاية  الحادية عشر صباحا   االجتماعبدء  م1/10/2019 التاريخ

 قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية االجتماعمكان 

 الجامعي( للعام 2تمام الساعة الحادية عشر تم عقد الجلسة رقم ) في م1/10/2019يوم الثالثاء الموافق  في إنه الحضور:

 رئيس مجلس القسم وبحضور كل من: شافع دعبد الحميخالد  األستاذ الدكتور/ برئاسةم 2019/2020

 أ.م.د/ رحاب عادل جبل -      واعتذر عن الحضور:

 الوظيفة اإلسم م

 عضوا   أ.د/ عصام الدين متولى عبدهللا .1

 عضوا   محمود فهيم مجديأ.د/  .2

 عضوا   الشافعيأحمد أمين  أ.د/ .3

 عضوا   أ.د/ أميرة محمود طه .4

 عضوا   محمد معبد الحلي عبد هللاأ.م.د/  .5

 عضوا  وأمين سر المجلس أ.م.د/ أحمد طلحة حسام الدين .6

 عضوا   م.د/ السيد فتح هللا تنيتين .7

 عضوا   م.د/ محمد بكر سالم .8

 عضوا   متوليم.د/ أحمد أمين  .9

 عضوا   رأبو النصم.د/ شروق على  .10

 عضوا   محمد دعبد المعبوم.د/ نسرين  .11

 عضوا   خاطر دعبد الرشيأ.د. متفرغ/ سعيد  .12

 عضوا   أ.د. متفرغ/ محمد محمد زكى .13
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والترحيب بالسادة " بسم هللا الرحمن الرحيم"الجلسة بذكر  رئيس خالد عبد الحميد شافع  /افتتح السيد األستاذ الدكتور :االفتتاح

 .أعضاء المجلس، ثم انتقل السيد رئيس القسم لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال

 أوالً: المصادقات

 .بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة 1/1

 .جاء به من قراراتالمصادقة على محضر الجلسة السابقة ومتابعة ما  :القرار

 الخطابات الواردة: ثانيا

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

 .عميد الكلية على السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة /السيد

 .تم العرض وأحيط المجلس علما   :القرار

 شؤون التعليم والطالب :ثالثا

3/1 
 م2019/2020للعام الجامعي ( التربية العملية)تشكيل لجان األشراف على مادة التدريب الميداني  إعادة بشأن

 القرار
م وفق المادة 2019/2020 للعام الجامعي( التربية العملية)لجان اإلشراف على مادة التدريب الميداني  لتشك ’

 :على النحو التالي2014لسنة  600رئيس الجامعة رقم  /الدكتورمن قرار األستاذ  2/17

  األعضاء م اللجنة

 لجنة اإلشراف العام

 (رئيسا  ) المشرف العام  .. عميد الكلية /د.أ -

 (عضوا  ) وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   /د.أ -

 (عضوا  ) عصام الدين متولى عبدهللا  /د.أ 1

 (عضوا  ) الرشيد خاطرسعيد عبد  /د.أ 2

 (عضوا  ) مجدى محمود فهيم /د.أ 3

 (عضوا  ) خالد عبد الحميد شافع /د.أ 4

 (عضوا  ) أحمد أمين الشافعي /د.أ 5

 (عضوا  ) أميرة محمود طه /د.أ 6

 (عضوا  ) محمد محمد زكى /متفرغ. د.أ 7

 (عضوا  ) أحمد طلحة حسام الدين /د.م.أ 8

 (رئيسا  ) وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   /د.أ - لجنة اإلشراف الفنى
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 (عضوا  ) السيد فتح هللا تنيتين /د.م 1

 (عضوا  ) محمد بكر سالم /د.م 2

 (عضوا  ) أحمد أمين متولى /د.م 3

 (عضوا  ) شروق على أبوالنصر /د.م 4

 (عضوا  ) نسرين عبدالمعبود محمد /د.م 5

 (أعضاء 5) المشرفين الخارجيين من الموجهين بالتربية والتعليمأعضاء من  5عدد  6-10

لجنة األعمال 

 اإلدارية

 (رئيسا  ) وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  /د.أ -

 (عضوا  ) أمين الكلية.. جمال أمين البحيرى  /أ 1

 (عضوا  ) رئيس قسم شئون التعليم والطالب.. إيمان الخمرى  /أ 2

 (عضوا  ) رئيس إدارى التربية العملية.. خالد عبدالعزيز شلبى  /أ 3

 (عضوا  ) عضو إدارى التربية العملية.. أحمد فودة  /أ 4

 (عضوا  ) عضو إدارى التربية العملية.. محمد الصاوى  /أ 5

 (عضوا  ) عضو مالى وإدارى التربية العملية..   سعد محمد أبوغربية /أ 6

 (عضوا  ) االدارة العامة لشئون التعليم والطالب بالجامعة.. عضو من إدارة الجامعة  7

 (عضوا  ) اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب بالجامعة.. عضو من إدارة الجامعة  8

لجنة المتابعة 

مكتب )الميدانية 

مديرية التربية 

 (والتعليم

 (رئيسا  ) وكيل وزارة التربية والتعليم -

1-6 
ثانوى عام، ثانوى فنى، اعدادى، )أعضاء من مديرى المراحل التعليمية  ٦عدد 

 (ابتدائى، رياض أطفال، تربية خاصة
 (أعضاء 6)

 

األستاذ  رحاب عادل جبل /األستاذ المساعد والدكتورة عبد هللا عبد الحليم /قبول اعتذار كل من د باإلضافة ل*

 (.من االعتذار مرفق صورة)ظروف خاصه بسبب المساعد بالقسم عن التواجد باللجان 

 

 :وقام كل من* 

 أستاذ المناهج طرق التدريس  مجدي محمود فيهم /د.أ -

 أستاذ طرق التدريس والتدريب الميداني  أميرة محمود طه /د.أ -

رئيس  /في تفسير ماورد بهذا الشأن بقرار األستاذ الدكتور اآلراءباالعتراض علي تشكيل اللجان الختالف 

 .، واعتذر كل منهما شفهيا عن التواجد باللجان دون تقديم اعتذار رسمي مكتوب2014لسنة  600الجامعة رقم 
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 م 19/2020المنفصلة والمتصلة للعام الدراسي  (التدريب الميداني)إعالن مواعيد بدء مادة التربية العملية  3/2

:  

جميع الطالب بااللتزام بالحضور في المواعيد المقررة، ومخاطبة كلية التربية  إعالن، علي أن يتم الموافقة القرار

الرياضية جامعه المنوفية بخطاب رسمي ألعالمهم بالمواعيد المقررة تجنبا لحدوث تعارض في المواعيد 

 .كةالمدارس المشترداخل 

م 2019/2020الخطة الدراسية واألعباء التدريسية الخاصة بالفصل الدراسي األول للعام الجامعي تعديل  3/3

 :على النحو التالي لتكون 2019/والمعتمدة بمجلس القسم بتاريخ أغسطس

 مواد مرحلة البكالوريوس

 م
رقم 

 المقرر
 أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس المادة

 محمد زكى.د خالد شافع.د سعيد عبدالرشيد.د (أولى بنين)الرياضية مبادئ علم الحركة  101 1

 أحمد الشافعى.د خالد شافع.د سعيد عبدالرشيد.د (أولى بنات)مبادئ علم الحركة الرياضية  101 2

 أحمد الشافعى.د سعيد عبدالرشيد.د خالد شافع.د (ثالثة بنين)مبادئ الميكانيكا الحيوية  302 3

 محمد بكر.د سعيد عبدالرشيد.د خالد شافع.د (ثالثة بنات)الميكانيكا الحيوية مبادئ  302 4

 (ثانية بنين)طرق وأساليب تدريس التربية الرياضية  201 5
  مجدى فهيم.د

 (1مجموعه )

عبدهللا عبدالحليم .د

 (2مجموعة)
 

  أحمد أمين .د السيد تنيتين .د (ثانية بنين)تربية عملية داخلية  202 6

  أحمد طلحة.د عصام متولى .د (ثالثة بنين)تكنولوجيا التعليم والتعلم  301 7

   مجدى فهيم.د (ثالثة بنين)طرق تدريس  ق.ل 8

 (ثانية بنات)تربية عملية داخلية  202 9
 (1مجموعة ) نسرين عبدالمعبود.د أميرة طه.د

 (2مجموعة ) شروق أبوالنصر.د رحاب عادل.د

 الفصل الدراسى الثانى الفصل الدراسى األول

 )الفرقة الرابعة(

 )بنين،بنات(

 )الفرقة الثالثة(

 )بنين،بنات(

 )الفرقة الرابعة(

 )بنين،بنات(

 )الفرقة الثالثة(

 )بنين،بنات(

 المنفصلة المنفصلة

يوم األحد من كل إسبو  بداية  

 م29/9/2019من 

يوم األربعاء من كل إسبو  

 م2/10/2019بداية  من 

يوم األحد من كل إسبو  بداية  

اإلسبو  األول من الفصل من 

 وحتى الدراسى الثانى

 م26/4/2020

يوم األربعاء من كل إسبو  

اإلسبو  األول من بداية  من 

 وحتى الفصل الدراسى الثانى

 م    /29/4

 المتصلة المتصلة

م 13/10/2019من األحد 

وحتى الخميس 

 م24/10/2019

م 27/10/2019من األحد 

 م7/11/2019وحتى الخميس 

م وحتى 8/3/2020من األحد 

 م19/3/2020الخميس 

م 22/3/2020من األحد 

 م2/4/2020وحتى الخميس 
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  نسرين عبدالمعبود.د أميرة طه.د (ثانية بنات)تدريس التربية الرياضية  طرق وأساليب 201 10

  شروق أبوالنصر.د رحاب عادل.د (ثالثة بنات)تكنولوجيا التعليم والتعلم  301 11

  نسرين عبدالمعبود.د أميرة طه.د (ثالثة بنات)طرق تدريس  ق.ل 12
 

 .علي التعديل الموافقة القرار

 العليارابعاً: الدراسات 

 :لتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة ماجستير بعنوان حسين بدر الشطي /الباحثمن  المقدمالطلب  4/1

 "تأثير تدريب المنحدرات علي تطوير بعض أنواع السرعة لالعبي كره القدم" 

 المقترح للجنةشكيل الت المشرفين على األساتذةموافقة السادة ونسخة من الرسالة و حيةبعد تقديم تقرير الصال
 .منه المقدملبحث ل مناقشةال

 :وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة المناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة
 

 المسمى الوظيفي االسم م

أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  سعيد عبد الرشيد خاطر /د.أ 1

 (مناقشا) الرياضية كلية التربية الرياضية جامعه مدينة السادات

بكلية التربية الرياضية تدريب كرة القدم بقسم نظريات وتطبيقات األلعاب الجماعية أستاذ  محمود حسن الحوفي /د.أ 2

 (مشرفا) جامعه مدينة السادات

بكلية التربية  وتطبيقات األلعاب الجماعية بقسم نظرياتبقسم كرة القدم  تدريبأستاذ  أحمد الساهر /د.م.أ 3

 (مناقشا)المنوفية الرياضية جامعة 

 (مشرفا) المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية مساعد بقسمأستاذ  أحمد طلحة حسام الدين /د.م.أ 4

 خامساً: ما ُيستجد من أعمال

 .هيئة التدريس والهيئة المعاونة بعد تعديل الخطة الدراسيةتسليم الجداول الدراسية للسادة أعضاء  5/1

 .الموافقة القرار

 )مرفق صور من المذكرات والتقارير الواردة بالمحضر(

 تمام الساعة الواحدة ظهرا . فيهذا وقد اقفل المحضر 

 رئيس مجلس القسمالسيد                                                       السيد أمين سر المجلس            

أ.م.د/ أحمد طلحة حسام                 

                                                                                                                          الدين        

 فعأ.د/ خالد عبد الحميد شا
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  1مرفق 

 


