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بية الرياضية  كلية التر

يوم    إنه  الحضور: ي 
تمام    م2020/ 8/ 4الموافق    الثالثاءف  ي 

والنصف  ف   العاشر 
 
)   مساءا رقم  الجلسة  عقد  للعام  (  21تم 

القسم    م2020/ 2019الجامعي   أعضاء مجلس  السادة  ونيةالمنصة    عىلاجتمع  األستاذ برئاسة    للقسم  اإللكتر

 مجلس القسم وبحضور كل من:  رئيس شافعخالد عبدالحميد   الدكتور/ 

            متفرغ/ محمد محمد زىك أ.د.  الحضور: واعتذر عن 

                تنيتي      م.د/ السيد فتح هللا

 قسم المجلس محضر اجتماع 

 م 2019/2020 العام الجامعي  ( 12) رقم الجلسة

 بدء االجتماع  م 2020/ 8/ 4 التاريخ
والنصف  العاشر

 ا  مساء
 االجتماعنهاية 

والنصف   الثانية عشر

 ا  صباح

 قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية المنصة اإللكترونية ل  مكان االجتماع

 الوظيفة  اإلسم م

  الرشيد خاطر سعيد عبدأ.د. متفرغ/   .1
 
 عضوا

  عبدهللاأ.د/عصام الدين متولي    .2
 
 عضوا

  مجدي محمود فهيم  / أ.د   .3
 
 عضوا

  أحمد أمي   الشافعي  أ.د/   .4
 
 عضوا

ة محمود طه  أ.د/   .5   أمت 
 
 عضوا

  د/ رحاب عادل جبلأ.   .6
 
 عضوا

  محمد هللا عبدالحليمد/ عبدأ.   .7
 
 عضوا

 أمي   ش المجلس   الدين أ.م.د/ أحمد طلحة حسام   .8
  م.د/ محمد بكر سالم   .9

 
 عضوا

 متولي   .10
  م.د/ أحمد أمي  

 
 عضوا

وق عىل أبوالنص   .11   م.د/ شر
 
 عضوا

  م.د/ نرسين عبدالمعبود محمد  .12
 
 عضوا
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"  شافع  د عبدالحميخالد  الدكتور/    األستاذ السيد    افتتح  االفتتاح:      بذكر  حيب بالجلسة  والتر الرحيم"  الرحمن  سم هللا 

أعضاء   ال  المجلس،بالسادة  رئيس  السيد  انتقل  األعمال  جلسةثم  بجدول  الواردة  الموضوعات  ومناقشة  ي    لعرض 
والتر

 :  جاءت كالتالي

 
ا
 المصادقات : أول

 محص  الجلسة السابقة.  عىلبشأن التصديق  1/1

 ومتابعة ما جاء به من قرارات. المصادقة عىلي محص  الجلسة السابقة  القرار: 

 
 
 المخاطبات الواردة للقسم : ثانيا

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

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

 تم العرض وأحيط المجلس علما.  القرار:

 
 
 شؤون الدراسات العليا والبحوث : ثالثا

3/1 

بية الرياضية:  ي التر
 
 منح درجة الماجستتر ف

بية الرياضية  هلمنح أحمد جمال عبدهللا طراد الباحث/ الطلب المقدم من  ي التر
 درجة الماجستت  ف 

 عنوان البحث: 

ي كرة القدم)   ات البدنية والمهارية لالعب   ( تأثتر استخدام التدريب المكثف عىل مستوى بعض المتغتر

األمر للجنة الدراسات العليا والبحوث    ورفع،  مرفق ال  خطاب الدراسات العليا   المنح بعد االطالع عىلي الموافقة عىل   القرار

 التخاذ الالزم نحو استكمال اإلجراءات. 

الباحث/  3/2 من  المقدم  عيد    الطلب  بالقسم    المسجل  بندقأحمد  التدريس  ماجستت  طرق  مد لدرجة  فيه   يطلب 
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ي بعد موافقة السادة هيئة 
اف،الدراسة لعام إضاف  ي  اإلشر

 م. 2020/ 9/ 30حيث تنتهي المدة القانونية للباحث ف 

 األمر للجنة الدراسات العليا والبحوث التخاذ الالزم نحو استكمال اإلجراءات.  الموافقة، ورفع القرار

3/3 

:  لرسالة تشكيل لجنه مناقشة وحكم  ماجستتر

اف عىل ا الطلب المقدم من المسجل لدرجة ماجستت  علم   النرص هللاداود  ز عبدالعزيخالد لطالب/ هيئة اإلشر

ي بالقسم تحت عنوان: 
 التدريب الرياض 

ي كرة القدم  تأثتر استخدام التدريبات البرصية عىل رسعة أداء بعض المهارات الُمندمجة الهجومية ) 
لناشب 

 بدولة الكويت(

حوالحكم،  عىل تشكيل لجنة المناقشةللموافقة  اف   وتقتر تشكيل لجنه المناقشة والحكم  يكون أن هيئة اإلشر

 :  كالتالي

 م االســــــم  الوظيفــة وجـهة العمــل  الصفة

 مشرفا ً
الجماعيةً الرياضاتً وتطبيقاتً نظرياتً قسمً ورئيسً السلةً كرةً أستاذً

 جامعةًمدينةًالساداتً-ورياضاتًالمضربًبكليةًالتربيةًالرياضيةً
 1 ًفؤوطارقًمحمدًعبدالرأ.د/ً

 مشرفا ً
أستاذًالتدريبًالرياضيًبقسمًالمناهجًوطرقًالتدريسًوالتدريبًوعلومًً

 جامعةًمدينةًالساداتً-الحركةًالرياضيةًبكليةًالتربيةًالرياضيةً
 2 أحمدًأمينًأحمدًالشافعًيأ.د/ً

 ُمناقشا ً
الرياضي التدريبً ًأستاذً ًً الرياضيةًًبقسمً الحركةً وعلومً ًالتدريبً

 طنطًاجامعةًً-كليةًالتربيةًالرياضيةً
 3 هبةًروحيًأبوالمعاطيأ.د/ً

 ُمناقشا ً

التدريسًً وطرقً المناهجً بقسمً الُمتفرغً الرياضيً التدريبً أستاذً
الرياضيةًً التربيةً بكليةً الرياضيةً الحركةً وعلومً جامعةًًً-والتدريبً

 مدينةًالسادات

 4 كًيزمحمدًمحمدًأ.د/ً

 

 القرار
عىل   ح  التشكيلالموافقة  ورفعالمقتر استكمال   ،  نحو  الالزم  التخاذ  والبحوث  العليا  الدراسات  للجنة  األمر 

 اإلجراءات. 

:  لرسالة تشكيل لجنه مناقشة وحكم 3/4  ماجستتر
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اف عىل ا الطلب المقدم من التدريب المسجل لدرجة ماجستت  علم    طالل عالء الهلبان لطالب/ هيئة اإلشر

ي بالقسم تحت عنوان: 
 الرياض 

ة  تأثتر ) ي كرة برنامج باستخدام تدريبات نوعية عىل مستوى أداء التمرير والتصويب للقدم غتر الُممتر 
لناشب 

 ( القدم بدولة الكويت

حوالحكم،  عىل تشكيل لجنة المناقشةللموافقة  اف   وتقتر تشكيل لجنه المناقشة والحكم  أن يكون هيئة اإلشر

 :  كالتالي

 م االســــــم  الوظيفــة وجـهة العمــل  الصفة

 مشرفا ً
والتدريبًً التدريسً وطرقً المناهجً بقسمً المتفرغً الحيويةً الميكانيكاً أستاذً

 وعلومًالحركةًالرياضيةًبكليةًالتربيةًالرياضيةًـًجامعةًمدينةًالسادات
 1 خاطًرًدعبدالرشيأ.د/ًسعيدً

 مناقشا ً
القدمًورئيسًقسمًًًًأستاذ الرياضيةًللبنينًًًاأللعابكرهً التربيةً الجماعيةًكليةً

 جامعةًحلوان
 2 أ.د/ًماجدًمصطفىًإسماعيل

 مشرفا ً
قسمًنظرياتًوتطبيقاتًالرياضاتًالجماعيةًورياضاتًبًًألعابًالمضربأستاذًً

 جامعةًمدينةًالساداتً-المضربًبكليةًالتربيةًالرياضيةً
 3 أ.د/ًمحمدًطلعتًأبوالمعاطًي

 مناقشا ً
وعلومً والتدريبً التدريسً وطرقً المناهجً بقسمً الرياضيً التدريبً أستاذً

 جامعةًمدينةًالساداتً-الحركةًالرياضيةًبكليةًالتربيةًالرياضيةً

ًًأحمدًأمينًأحمدأ.د/ً
 الشافعًي

4 

  

عىل   القرار ورفعالموافقة  ح،  المقتر استكمال   التشكيل  نحو  الالزم  التخاذ  والبحوث  العليا  الدراسات  للجنة  األمر 

 اإلجراءات. 

3/5 

:  لرسالة تشكيل لجنه مناقشة وحكم  ماجستتر

المقدم من ا   الطلب  اف عىل  اإلشر ىلطالب/  هيئة  المطتر علم   عبدهللا خالد مرزوق  ماجستت   لدرجة  المسجل 

ي بالقسم تحت عنوان: 
 التدريب الرياض 

ي  برنامج باستخدام تدريبات التنظيم والتوجيه الحركي عىل مستوى أداء بعض المهارات  تأثتر ) 
األساسية لناشب 

 الكويت(كرة القدم بدولة 
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المناقشةللموافقة   لجنة  تشكيل  ح  عىل  وتقتر اف    والحكم،  اإلشر يكون  هيئة  والحكم  أن  المناقشة  لجنه  تشكيل 

 :  كالتالي

 م االســــــم  العمــل الوظيفــة وجـهة  الصفة

 مشرفا ً

التدريسًً وطرقً المناهجً بقسمً المتفرغً الحيويةً الميكانيكاً أستاذً
والتدريبًوعلومًالحركةًالرياضيةًبكليةًالتربيةًالرياضيةًـًجامعةًمدينةًً

 السادات

 1 أ.د/ًسعيدًعبدالرشيدًخاطًر

 مناقشا ً
قسمًالمناهجًوطرقًالتدريسًوالتدريبًًورئيسًًأستاذًالميكانيكاًالحيويةًً

 وعلومًالحركةًالرياضيةًبكليةًالتربيةًالرياضيةًـًجامعةًمدينةًالسادات
 2 خالدًعبدًالحميدًشافًعًأ.د/

ًمناقشا ً
ًًرتدًًستاذأ ًًيب قسم ورئيسً القدمً التربيةًًًالرياضيةًًاأللعابكرهً كليةً

ًاإلسكندريةالرياضيةًللبنينًجامعةً
ًهشامًمحمدًأحمدًحمدونًد/.أ  

 مشرفا ً
ًً الحركةًًًُمساعدأستاذ وعلومً والتدريبً التدريسً وطرقً المناهجً بقسمً

 الرياضيةًبكليةًالتربيةًالرياضيةًـًجامعةًمدينةًالساداًت
 3 أ.م.د/ًأحمدًطلحةًحسامًالدين

 مشرفا ً
ًً ورياضاتًًبًًُمساعدأستاذ الجماعيةً الرياضاتً وتطبيقاتً نظرياتً قسمً

 جامعةًمدينةًالساداتً-المضربًبكليةًالتربيةًالرياضيةً
 4 أ.م.د/ًنداًمحفوظًعبدالعظيمًكابوه

  

عىل   القرار ورفعالموافقة  ح،  المقتر استكمال   التشكيل  نحو  الالزم  التخاذ  والبحوث  العليا  الدراسات  للجنة  األمر 

 اإلجراءات. 

3/6 

والدكتوراة   الماجستت   رسائل  اف عىل  اإلشر هيئات  من  المقدمة  السنوية  التقارير  العليا لاعتماد  الدراسات  طالب 

 المسجلي   بالقسم واألتية أسمائهم: 

ف الدين   معبدالعظيمحمد شحات  .1  شر

ي محمد شلتوت أسماء  .2
 حست 

ى عبت  شاكر  .3  صتر

 األمر للجنة الدراسات العليا والبحوث التخاذ الالزم نحو استكمال اإلجراءات.  ، ورفعالموافقة عىلي اعتماد التقارير  القرار
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 :
 
 التعليم والطالب   رابعا

4/1 
بالفصل   الخاصة  التدريسية  األعباء  وتوزي    ع  الدراسية  للعام    الدراسي الخطة  عىل م  2021/ 2020  الجامعي األول 

 . السادة أعضاء هيئة التدريس

 القرار

الجامع   للعام  األول  الدراس  بالفصل  الخاصة  التدريسية  واألعباء  الدراسية  الخطة  عىل 2021/ 2020توزع  م 

 التدريس عىل النحو التال: السادة أعضاء هيئة 

 مواد مرحلة البكالوريوس

 م
رقم 

 المقرر 
 أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس  اسم المقرر 

 طرق وأساليب تدريس التربية الرياضية )ثانية بنين( 201 1
 د.مجدى فهيم 

 (1)مجموعة 

 أحمد أمين .د

 (2)مجموعة 
 

 تربية عملية داخلية )ثانية بنين( 202 2
متولي   معصا  .د

 (1)مجموعة 
 عبدهللا عبدالحليمد.

 (2)مجموعة 
 

 تكنولوجيا التعليم والتعلم )ثالثة بنين( 301 3
 د.أحمد طلحة

 (1)مجموعة 

 السيد تنيتين .د

 (2)مجموعة 
 

 د.أميرة طه  طرق وأساليب تدريس التربية الرياضية )ثانية بنات( 201 4
د.نسرين  
 عبدالمعبود 

 

  د.شروق أبوالنصر  د.رحاب عادل  تكنولوجيا التعليم والتعلم )ثالثة بنات( 301 5

 تربية عملية داخلية )ثانية بنات( 202 6
 د.أميرة طه 

د.نسرين  
 عبدالمعبود 

 (1)مجموعة 

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

 م
رقم 

 المقرر 
 بالتدريس ينالقائم قرر أستاذ الم اسم المقرر 

 د.أحمد الشافعى  ("بنات"بنين ، تخطيط التدريب الرياضى )رابعة   401 7

 د.محمد زكى 

 د.محمد بكر 

 د.عاصم قنديل 

 د.سعيد عبدالرشيد  - د.خالد شافع د.سعيد عبدالرشيد  (، بنات" بنين"مبادئ علم الحركة الرياضى )أولى   101 8

 د.خالد شافع   - د.سعيد عبدالرشيد د.خالد شافع  (، بنات" بنين"مبادئ الميكانيكا الحيوية )ثالثة   302 9
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4/2 
الجامع   للعام  األول  الدراس  بالفصل  الخاصة  التدريسية  األعباء  وتوزي    ع  الدراسية  عىل م  2021/ 2020الخطة 

 السادة أعضاء الهيئة المعاونة 

 القرار

م ع     ىل 2021/ 2020ت     وزع الخط     ة الدراس     ية واألعب     اء التدريس     ية الخاص     ة بالفص     ل ال     دراس األول للع     ام الج     امع 
 السادة أعضاء الهيئة المعاونة عىل النحو التال: 

 م
رقم 

 المقرر 
 أسماء السادة أعضاء الهيئة المعاونة  اسم المقرر 

  د.محمد صبحى  مبادئ علم الحركة الرياضى )أولى بنين( 101 1

  د.عبير شاكر  مبادئ علم الحركة الرياضى )أولى بنات( 101 2

  د.محمد شحات  مبادئ الميكانيكا الحيوية )ثالثة بنين( 302 3

  د.أسماء شلتوت  مبادئ الميكانيكا الحيوية )ثالثة بنات( 302 4

  د.محمد صبحى  ة بنين(رابع)تخطيط التدريب الرياضى   401 5

  د.أسماء شلتوت  (اتة بنرابع)تخطيط التدريب الرياضى   401 6

  صبحىد.محمد  طرق وأساليب تدريس التربية الرياضية )ثانية بنين( 201 7

 د.محمد شحات  د.محمد صبحى  تربية عملية داخلية )ثانية بنين( 202 8

  د.محمد شحات  تكنولوجيا التعليم والتعلم )ثالثة بنين( 301 9

 تربية عملية داخلية )ثانية بنات( 202 10
  د.عبير شاكر

 (1)مجموعة 
  د.أسماء شلتوت

 (2)مجموعة 

  د.عبير شاكر  طرق وأساليب تدريس التربية الرياضية )ثانية بنات( 201 11

  د.أسماء شلتوت  تكنولوجيا التعليم والتعلم )ثالثة بنات( 301 12

 

اف عىل مادة  4/3 بية العملية( للعام الجامعي  تشكيل لجان اإلشر ي )التر
 . م2021/ 2020التدريب الميدان 

 القرار

بية العملية( للعام   ي )التر
اف عىل مادة التدريب الميدان    2/ 17م وفق المادة  2021/ 2020  الجامعي تشكل لجان اإلشر

 : التالي م عىل النحو  2014لسنة  600من قرار السيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة رقم 
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 الصفة  األعضاء  م اللجنة 

اف   لجنة اإلرسر
 العام

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

 )عضواً( )بصفته( والطالبيل الكلية لشئون التعليم أ.د/ وك -

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

 )عضواً( أ.د/ سعيد عبدالرشيد خاطر 2

 )عضواً( أ.د/ أحمد أمين الشافعى 3

اف   لجنة اإلرسر
 الفب  

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

 )عضواً( محمود فهيم مجديأ.د/  1

 )عضواً( شافع دعبدالحميأ.د/ خالد  2

 )عضواً( أ.د/ أميرة محمود طه 3

 )عضواً( م.د/  السيد فتح هللا تنيتين 4

 )عضواً( محمد بكر سالم م.د/  5

6-10 
أعضااام ماان المشاارفين النااارايين ماان المااواهين بالتربيااة   5عدد  

 والتعليم
 أعضام(  5)

لجنة األعمال  
 اإلدارية 

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

 )عضواً(   أمين الكلية /أ 1

 )عضواً(  )رئيس قسم التربية العملية المنتص( التربية العملية رئيس إدارى /أ 2

 )عضواً(  (بالكلية )مدير إدارة شئون الطالب أ/ رئيس قسم شئون التعليم والطالب 3

 )عضواً(  طالب( 500لكل  ىإدار )موظف  إدارى التربية العملية موظفأ/  4

 )عضواً(  طالب( 500لكل  ىإدار )موظف أ/ موظف إدارى التربية العملية 5

6 
لكال  ىإدار )موظاف التربياة العملياة"حسابات" مالى إدارى و موظفأ/  

 طالب(  500
 )عضواً( 

 )عضواً(  العامة لشئون التعليم والطالب بالجامعة االدارةعضو  أ/ 7

 )عضواً(  اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب بالجامعةأ/ عضو  8

لجنة المتابعة  
الميدانية )مكتب  
بية   مديرية التر
 والتعليم(

 )رئيساً(  وكيل وزارة التربية والتعليم -

1-6 
المراحل التعليمياة )اااىوى عااما اااىوى فناىا   أعضام من مديرى  6عدد  

 اعدادىا ابتدائىا رياض أطفالا تربية خاصة(
 أعضام(  6)

 

4/4 

)بني    والرابعة  الثالثة  الفرقة  لطالب  ي 
الميدان  التدريب  مدارس  رغبات  الجامعي -بخصوص  للعام  بنات( 

ورة  2021/ 2020 لجائحة كرونا، وض  الحالية  الظروف  لملء رغبات م وفق مستجدات  ونية  إليكتر استمارة  توفت  

هذه  عىل  الطالب  توزي    ع  خطة  وضع  ي 
ف  ي 
الميدان  للتدريب  الفنية  اللجنة  ألعمال  ا  وتيست  طالب،  لكل  المدارس 

 المدارس. 

ها للطالب  القرار ورة تكليف وحدة تكنولوجيا المعلومات لتولي تصميم االستمارة وتوفت  مخاطبة السادة إدارة الكلية بص 
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 الل كافة وسائل االتصال المتاحة. من خ

4/5 

ي االجتماع األول من العام الدراسي  
ح اللجنة الفنية ف  أحمد  م برئاسة األستاذ الدكتور/  2020/ 2019بخصوص مقتر

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب والذى نص عىل التال: عبدالحكيم 

د عام  مطلع كل  ي 
ف  بالكلية  العلمية  األقسام  مخاطبة  ورة  التدريس ض  هيئة  أعضاء  السادة  من  عدد  لتوفت    ، راسي

ي بالمدارس. 
اف الداخىلي عىل طالب التدريب الميدان  ( لتولي مهام اإلشر  )خمسة أعضاء عىل األقل من كل قسم علمي

 القرار

الرسمية   المخاطبة  إجراءات  لبدء  الكلية  المختص ومجلس  الكلية  للسادة وكيل  األمر  ح ورفع  المقتر الموافقة عىلي 

بتصميم   المعلومات  تكنولوجيا  وحدة  تكليف  وطلب   ، الداخليي   في    المرسر من  المطلوب  العدد  لتوفت   لألقسام 

المشاركة   ي 
ف  والراغبي    المرشحي    التدريس  هيئة  أعضاء  للسادة  ونية  إليكتر وسائل استمارة  خالل  من  ها  وتوفت 

 . بالكلية  االتصال المتاحة

: ش
 
 التدريس أعضاء هيئة ون ئخامسا

5/1 

  / الدكتورة  من  المقدم  الدينالطلب  حسام  طلحة  علمي    أحمد  إنتاج  بحث  لتسجيل  بالقسم  المساعد  األستاذ 

 :  بالقسم كالتالي

 تاري    خ النشر  عنوان البحث 
 -فردي
ك   مشتر

 مج لة النشر 

األبعاد لمهارة الرکلة   ثالثية ةیکیکانیومیمجسمات ب تصميم
کأساس لوضع  ( تشاج   و ی)موم دول ةیالدائر  ةیالخلف
 کوندو یالتا اضةیلالعبات الکروج  بر  ةیالنوع باتیالتدر 

23 –  7 
 م 2020

ي   زوج 
ب ةیالمجلة العلم  ةیللتر

.  اضةیوعلوم الر  ةیالبدن

 جامعة حلوان, 

 

 الموافقة عىل التسجيل.  القرار

:  أبحاثاألستاذ المساعد بالقسم لتسجيل  سوزان بدرانالطلب المقدم من الدكتورة /  5/2  إنتاج علمي بالقسم كالتالي



SQ0000000F101206 :نموذج رقم 

 م 2016/ 9/ 27(   1/0اإلصدار )  

Page 10 of 10

(  والتقارير   )مرفق صور من المذكرات الواردة بالمحص 

ي تمام الساعة 
 
. صباحا والنصف  الثانية عشر هذا وقد اقفل المحرص  ف

المجلس  رئيسالسيد     لجلسةاأمين سر  السيد  

خالد عبد احلميد شافع أ.د/       أمحد طلحة حسام الدين   د/  م. أ.      

عنوان البحث 
تاري    خ  
النشر 

 -فردي
ك  مشتر

مج لة النشر 

تأثت  برنامج تعليمي باستخدام التمرينات الخاصة عىل تعلم 
لتلميذات  الكرة الطائرة ومظاهر االنتباه  بعض مهارات

 المرحلة اإلعدادية 

 – إبريل
م 2018

فردي
مجلة أسيوط لعلوم 
بية الرياضية  وفنون التر

ونية ح لأللعاب التعليمية اإللكتر تأثت  برنامج تعليمي مقتر
عىل تعلم بعض المهارات الحركية األساسية وتقليل قلق  
 االنفصال لتلميذات الصف األول للمرحلة االبتدائية 

–يونيو 
م 2019

فردي
بية  مجلة علوم التر
 –البدنية والرياضة 
 جامعة بنها

الموافقة عىل التسجيل.  القرار

من أعمال  د سادسا: ما يستج


