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 كلية التربية الرياضية

 مكتب / رئيس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية 

 مجلس القسم  اجتماعمحضر 

 م 2019/2020  الجامعيالعام  ( 1)  رقم الجلسة

 ظهرا  الواحدة  االجتماعنهاية  الحادية عشر صباحا   االجتماع بدء  م 2019/ 9/ 3 التاريخ

 قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  االجتماعمكان 

 الجامعي ( للعام 1تمام الساعة الحادية عشر تم عقد الجلسة رقم ) في م3/9/2019يوم الثالثاء الموافق  في إنه الحضور:

 رئيس مجلس القسم وبحضور كل من:  شافع دعبد الحميخالد  األستاذ الدكتور/ برئاسة  م2020/ 2019

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

 م.د/ السيد فتح هللا تنيتين  -

  م.د/ شروق على أبوالنصر  -

 أ.د. متفرغ/ محمد محمد زكى -

 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 سام الدين أ.م.د/ أحمد طلحة ح .6

 عضوا   م.د/ محمد بكر سالم  .7

 عضوا   متولي م.د/ أحمد أمين  .8

 عضوا   محمد  د عبد المعبونسرين   /م.د  .9

 عضوا   خاطر د عبد الرشي أ.د. متفرغ/ سعيد   . 10
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الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة    رئيس  شافع  دعبد الحميخالد  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

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

 : الخطابات الواردة ثانيا

وشئون أعضاء هيئة التدريس والدراسات العليا ومكتب  عرض الخطابات الواردة للقسم من العالقات الثقافية  1/ 2
 السيد/ عميد الكلية على السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. 

 تم العرض وأحيط المجلس علماً. القرار:

 تعليم والطالبثالثا: شؤون ال

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

  م 2019/2020مادة التدريب الميداني )التربية العملية( للعام الجامعي  على   اإلشرافلجان  يقترح القسم تشكيل    القرار

 النحو التالي:  على

 األعضاء اللجنة

 لجنة اإلشراف العام

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

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

 أ.د/ عصام الدين متولى عبدهللا  )عضواً(  -

 أ.د/ خالد عبدالحميد شافع  )عضواً( -

 لجنة اإلشراف الفنى 

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

 أ.د/ سعيد عبدالرشيد خاطر  )عضواً(  -

 أ.د/ مجدى محمود فهيم  )عضواً( -

 أ.د/ أحمد أمين الشافعي  )عضواً( -

 أ.د/ أميرة محمود طه  )عضواً( -

 أ.د/ محمد محمد زكى  )عضواً( -

 أعضاء من المشرفين الخارجيين من الموجهين بالتربية والتعليم 5عدد  -

 اإلدارية لجنة األعمال 

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

 أ/ جمال أمين البحيرى .. أمين الكلية )عضواً( -

 أ/ إيمان الخمرى .. رئيس قسم التربية العملية المختص "شئون الطالب" )عضواً( -

 لية )عضواً(أ/ خالد عبدالعزيز شلبى .. رئيس إدارى التربية العم -

 أ/ أحمد فودة .. موظف التربية العملية )عضواً(  -

 .. موظف إدارى التربية العملية "حسابات" )عضواً(  أ/ سعد محمد ابوغربية -
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 . االدارة العامة لشئون التعليم والطالب بالجامعة )عضواً(الجامعة.عضو من ادارة  -

 التعليم والطالب بالجامعة )عضواً( . االدارة العامة لشئونالجامعة.عضو من ادارة  -

لجنة المتابعة الميدانية  
)مكتب مديرية التربية  

 والتعليم( 

 . )رئيساً(والتعليم.وكيل وزارة التربية  -

أعضاء من مديرى المراحل التعليمية )ثانوى عام، ثانوى فنى، اعدادى، ابتدائى، رياض  ٦عدد  -

 اطفال، تربية خاصة( 
 

 . علي المدارس ( بنين) ملية مادة التربية الع بخصوص توزيع طالب  2/ 3

 .المدارس على ( بنين) ملية مادة التربية الع طالب بتوزيع  عبد هللا عبد الحليم/   .م.د أ تكليف  القرار

 اً: الدراسات العليارابع

منح الطالب    إدراجوالذي يطلب    للدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية   مكتب/  بخصوص الخطاب الوارد من 1/ 4
  ة متطلبات المنح وذلك بعد استيفائهم كافالقسم  الرياضية بمحضراالتي أسمائهم درجة الماجستير في التربية 

 : وهم

 د عبد الوهاب فرج البلوشي محمالباحث/  -1

 س الرئيس عبد العزيز محمد عباالباحث/  -2

   

الدراسات    لشئونورفع األمر  التربية الرياضية    ي الماجستير ف  أسمائهم درجةمنح الطالب الوارد    على الموافقة   القرار:
 . العليا والبحوث التخاذ الالزم نحو استكمال اإلجراءات 

  القانونية المدة  النقضاء  يالبولون محمد صالح محمد  /  للباحث تسجيل موضوع بحث لرسالة ماجستير  إعادة 2/ 4
 ، وعنوان الرسالة: للتسجيل

 

الدراسات العليا والبحوث التخاذ الالزم نحو استكمال   لشئونورفع األمر  التسجيل إعادة الموافقة علي القرار:

 .اإلجراءات 
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 خامساً: ما يُستجد من أعمال

لمرافقة الزوجة   أجازه  سيادتهح ن معلي بالقسم للموافقة    المدرستامر محمد جمال الدين د / الطلب المقدم من  1/ 5

 ومرفق صورة عقد العمل الخاص بالزوجة وعقد الزواج.   بناءا علي طلبة

 . اإلجازة إجراءات  إنهاء شئون أعضاء هيئة التدريس التخاذ الالزم نحو ل ورفع األمر  الموافقة القرار

 )مرفق صور من المذكرات والتقارير الواردة بالمحضر(

 تمام الساعة الواحدة ظهرا . فيهذا وقد اقفل المحضر 

 رئيس مجلس القسم السيد                                                       السيد أمين سر المجلس            

لحة حسام الدي ن                         
ا                                                                                                                           أ.م.د/ أحمد ط د ش  ب  الد عب د الحم

ع أ.د/ خ 
 
ف

 

 

 


