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بية الرياضية  كلية التر

 رئيس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية مكتب / 

 الحضور : 

للعام ( السادسةعقد الجلسة رقم )في تمام الساعة الحادية عشر تم  م2/1/2018الموافق  الثالثاءإنه في يوم 

رئيس مجلس القسم وبحضور كل  خالد عبد الحميد شافعبرئاسة األستاذ الدكتور/ م 2017/2018الجامعي 

 من:

 الوظيفة اإلسم م

 عضوا أ.د/ عصام الدين متولي علي عبد هللا .1

 عضوا أ.د/ مجدي محمود فهيم .2

 عضوا أ.م.د/ أميرة محمود طة .3

 عضوا عبد هللا عبد الحليم أ.م.د/ .4

 عضوا وأمين سر الجلسة أ.م.د/ أحمد طلحة حسين .5

 عضوا د/ السيد فتح هللا تنيتين .6

 عضوا أ.د. متفرغ/ سعيد عبد الرشيد خاطر .7

 عضوا كي زأ.د. متفرغ/ محمد محمد  .8

 عبد هللا عبد الحليمأ.م.د/     واعتذر عن الحضور:

 ند/ السيد فتح هللا تنيتي                    

 مجلس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةمحضر اجتماع 

 م2017/2018 العام الجامعي  السادسة رقم الجلسة

 الواحدة ظهرا االجتماعنهاية  الحادية عشر صباحا بدء االجتماع م6/2/2018 التاريخ

 قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية مكان االجتماع
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رئيس مجلس القسم الجلسة بذكر " بسم هللا الرحمن الرحيم"  خالد عبد الحميد شافعالدكتور/  األستاذالسيد  افتتح : االفتتاح

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

 المصادقات أوال :

 ر الجلسة السابقة.ضبشأن التصديق علي مح 1/1

   به من قرارات.  ءالمصادقة علي محضر الجلسة السابقة ومتابعه ما جا القرار:

 الخطابات الواردةثانيا : 

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

 السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. علىعميد الكلية /

 القرار:
 تم العرض وأحيط المجلس علما.

2/2 

بشأن طلب توصيف البرامج  للدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية الخطاب الوارد من مكتب األستاذ الدكتور/ 

 والمقررات المفعلة بالقسم وهي: 

 دبلوم طرق تدريس التربية الرياضية. •

 ماجستير طرق تدريس التربية الرياضية. •

 ماجستير علم التدريب الرياضي. •

 دكتوراه طرق تدريس التربية الرياضية. •

 دكتوراه علم التدريب الرياضي. •

 القرار:
طبقا للخطة  كل فيما يخصه القائمين بتدريس مواد مرحلة الدراسات العليا بإعداد توصيف المقرراتتكليف السادة 

 .( بمحضر الجلسة5/1ا الواردة ببند رقم )الدراسية لمرحلة الدراسات العلي

2/3 

يطلب فيه بعد موافقة مجلس القسم  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثالخطاب الوارد من مكتب األستاذ الدكتور/ 

 االتي:

دكتوراه( من بين األساتذة واألساتذة  -ماجستير –تحديد منسق لكل برنامج بمراحل الدراسات العليا )دبلوم  •

 المساعدين بالقسم المشهود لهم بالكفاءة والخبرة.

 تحديد مرشد أكاديمي لكل مرحلة من مراحل الدراسات العليا بالقسم. •
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 أعداد الطالب لفتح مقرر دراسي بالفصل الدراسي الثاني.تحديد  •

ويراعي أن ال يسمح  15/2/2018وحتى  10/2/2018البدء في تسجيل الطالب في المقررات بداية من  •

للطالب بالتسجيل في مقرر دراسي إذا كان لهذا المقرر مقرر أخر كمتطلب سابق اال بعد اجتيازه )المتطلب 

 السابق(.

المتأخر أو االنسحاب أو اإلضافة أو الحذف أو التغيير حتى قبل نهاية األسبوع الثاني من بدء  يسمح بالتسجيل •

 الدراسة.

يتم التسجيل النهائي للطالب في المقررات التي يختارونها بإشراف المشرف األكاديمي في استمارة تسجيل  •

وكيل الكلية للدراسات وم المختص المقررات بتوقيع الطالب ويعتمدها المرشد األكاديمي ورئيس مجلس القس

 .العليا والبحوث

 القرار:

 التالي: علىتم العرض والمناقشة وقد وافق مجلس القسم 

 السادة االتي أسمائهم كمنسقين للمقررات ومرشدين أكاديميين ترشيحأوال: 

  /(العليامنسقين لمقررات مرحلة الدراسات )عبد الحليم، أ.م.د/ أحمد طلحة  عبد هللاأ.م.د 

  (مرشد أكاديمي مرحلة الدبلوم)أ.د/ خالد شافع 

 )أ.د/ مجدي فهيم )مرشد أكاديمي مرحلة الماجستير 

 )أ.د/ محمد زكي )مرشد أكاديمي مرحلة الدكتوراه 

 .ثانيا: تحديد عدد طالب واحد مناسب لفتح مقرر دراسي

 شئون أعضاء هيئة التدريس:  ثالثا

3/1 

تسجيل األبحاث الخاصة بها وعددهم  علىاألستاذ الُمساعد بالقسم للموافقة  أميرة محمود طة/  الطلب المقدم من د

 ( أبحاث كالتالي:7)

 مكان النشر تاريخ النشر نوعه اسم البحث م

الحقيبة اإللكترونية كمقترح لتطوير أداء مشرفات التربية  1

مجال اإلشراف من  العملية فى ضوء احتياجاتهم الفعلية فى

 فردي  .وجهة نظرهن

 يونيو  84العدد رقم 

 م2015

 "فردى"

المجلة العلمية  –مجلة تطبيقات علوم الرياضة 

 -أبو قير   –لكلية التربية الرياضية 

ISSN 2357-0032 
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جامعة –أبو قير –كلية التربية الرياضية 

    اإلسكندرية

تدريستتتتية قاعمة على أنماط التعلم بكستتتتا   تأثير إستتتتتراتيجية 2

 الطالبات الُمعلمات الكفايات ابداعية.

 فردي

 م7/12/2015

العدد أكتوبر رقم البحث 

-15الصفحة ) 106

 م2018( لسنة 70

طبعتها  –المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة 

 الترقيم الدولى  –اإللكترونية 

ISSN 1110 – 8460 

gezira.com-www.ijssa 

ورش العمل ودورها فى أكتستتتتتتتا  الطالبات الُمعلمات مهارة  3

استتتتتتتتاتدام أستتتتتتتتاليتب التتدريس أثنتاء فترة التتدريتب الميتدانى 

 "التربية العملية".

Workshop role for teachers student  under 

training in gaining skill of using teaching 

methods during practical training period 

 فردي

 م7/2/2017

العدد أكتوبر رقم البحث 

-138الصفحة ) 107

 م2023( لسنة 169

طبعتها  –المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة 

 الترقيم الدولى  –اإللكترونية 

ISSN 1110 – 8460 

gezira.com-www.ijssa 

إستادام اإلختبارات اإللكترونية داخل التعـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتلم الصـتتـتتـتتفى  4

وتأثيرها على التحصتتتيل المعرفى واالتجاهات نحو إستتتتادامها 

 فى تدريس مادة طرق التدريس.

Electronic tests used inside classrooms and its 

effect on the cognitive acquisition , the trends 

towards using it in teaching material of 

teaching methodologies 

 فردي

 م9/3/2017

العدد أكتوبر رقم البحث 

الصفحة  لسنة  306

 م2020

طبعتها  –المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة 

 الترقيم الدولى  –اإللكترونية 

ISSN 2356 – 9417 

gezira.com-www.ijssa 

استادام التعلم المعكوس على أكتسا  مهارة تنفيذ درس  تأثير 5

 التدريب الميدانىالتربية الرياضية للطالبات المعلمات أثناء 

 زوجى 
ديسمبر  98العدد رقم 

 م2018لسنة 

المجلة العلمية  –مجلة تطبيقات علوم الرياضة 

 -أبو قير   –لكلية التربية الرياضية 

ISSN 2357-0032 

جامعة –أبو قير –كلية التربية الرياضية 

    اإلسكندرية

وتأثيرها على  إستراتيجية تدريس قاعمة على التعلم البصرى 6

 بعض 

 نواتج التعلم لمقرر الباليه

 

 زوجى
مارس   99العدد رقم

 م2019لسنة   

المجلة العلمية  –مجلة تطبيقات علوم الرياضة 

 -أبو قير   –لكلية التربية الرياضية 

ISSN 2357-0032 

جامعة –أبو قير –كلية التربية الرياضية 

 اإلسكندرية

 التربية"الميدانى للتدريب تطبيقى تفاعلى إلكترونى دليل 7

 ضوء فى الرياضية الُمعلمات بالتربية للطالبات" العملية

 فردى إحتياجاتهن

يناير  29العدد رقم 

 المجلد ابول 

م2018  

 

مجلة جامعة مدينة السادات للتربية البدنية 

 والرياضية  

 

http://www.ijssa-gezira.com/
http://www.ijssa-gezira.com/
http://www.ijssa-gezira.com/
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 مر للجنة الدراسات العليا والبحوثرفع األالموافقة على تسجيل األبحاث حيث أنها ضمن الخطة البحثية للقسم، مع  القرار:

 الستكمال إجراءات ومتطلبات التسجيل.

 رابعا : شئون التعليم والطالب

السادة أعضاء هيئة توزيع األعباء التدريسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني علي و الخطة الدراسيةبخصوص  4/1

 التدريس.

 القرار:
األعباء التدريسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني علي السادة أعضاء هيئة التدريس على الخطة الدراسية وتوزع 

 النحو التالي:

 هيئة التدريسأسماء السادة أعضاء  أرقام الشعب المادة م

 د.سعيد عبد الرشيد 6-1 بنات( ةثالث)علم حركة  1

2 ) ن  د.السيد تنيتي    د.عبدهللا عبد الحليم د.مجدى فهيم  16-1 طرق تدريس )ثانية بني 

3 ) ن  د.السيد تنيتي    د. أحمد طلحة د.عصام متول   12-1 تربية حركية )اولي بني 

 د.عبدهللا عبد الحليم د.مجدى فهيم 13-24

ة طة د.مجدى فهيم 8-1 تربية حركية )اولي بنات( 4  د.أمي 

   د.عصام متول   9-16
 
 د.رحاب عراق

5 ) ن ي )اولي بني 
 د.محمد زك   25-1 التدريب الرياضن

ي )اولي بنات( 6
 د.محمد زك   16-1 التدريب الرياضن

ي )ثانية بنات( 7
 د.محمد زك   9-1 التدريب الرياضن

8 ) ن ي )ثالثة بني 
 د.خالد شافع  12-1 التدريب الرياضن

ي )ثالثة بنات( 9
 د.محمد زك   6-1 التدريب الرياضن

10 ) ن ي )رابعة بني 
 د. أحمد طلحة 11-1 التدريب الرياضن

 .وسوف يتم تسليمها لسيادتهوتم اعداد الجداول الدراسية الخاصة بكل عضو هيئة تدريس وفقا للخطة الدراسية 

 الهيئة المعاونة.توزيع األعباء التدريسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني علي السادة و الدراسية خطةالبخصوص  4/2

 القرار:
 األعباء التدريسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني علي السادة أعضاء الهيئة المعاونة على النحو التالي:توزع 

 الهيئة المعاونةأسماء السادة  الشعب أعمال إدارية(-)عملي  المادة م

م.م نرسين عبد  6-1 بنات( ةثالث)علم حركة  1
 المعبود

 م.م عبي  شاكر أسماء شلتوت م.م
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2 ) ن م.م أحمد  24-1 طرق تدريس )ثانية بني 

 أمي   

م.م محمد 

 بكر

م.م عاصم 

 قنديل

م.م محمد 

 الشحات

م.م محمد 

 صبح  

3 ) ن م.م أحمد  24-1 تربية حركية )اولي بني 

 أمي   

م.م محمد 

 بكر

م.م عاصم 

 قنديل

م.م محمد 

 الشحات

م.م محمد 

 صبح  

م.م أسماء  8-1 بنات(تربية حركية )اولي  4

 شلتوت
 م.م عبي  شاكر م.م نرسين عبد المعبود

5 ) ن ي )اولي بني 
 م.م عاصم قنديل م.م محمد بكر 25-1 التدريب الرياضن

ي )اولي بنات( 6
م.م أسماء  16-1 التدريب الرياضن

 شلتوت
 م.م نرسين عبد المعبود م.م عبي  شاكر

ي )ثانية بنات( 7
 م.م نرسين عبد المعبود م.م أسماء شلتوت عبي  شاكر م.م 9-1 التدريب الرياضن

8 ) ن ي )ثالثة بني 
 م.م محمد صبح   م.م عاصم قنديل 12-1 التدريب الرياضن

ي )ثالثة بنات( 9
م.م أسماء  6-1 التدريب الرياضن

 شلتوت
 م.م نرسين عبد المعبود م.م عبي  شاكر

10 ) ن ي )رابعة بني 
 م.م محمد الشحات م.م أحمد أمي    11-1 التدريب الرياضن

 تسليمها لسيادته.وسوف يتم وتم اعداد الجداول الدراسية الخاصة بكل عضو من الهيئة المعاونة وفقا للخطة الدراسية 

 خامسا : الدراسات العليا 

5/1 
األعباء التدريسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لمواد مرحلة الدراسات العليا  الدراسية وتوزيع خطةالبخصوص 

 على السادة أعضاء هيئة التدريس.

 القرار:

األعباء التدريسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لمواد مرحلة الدراسات العليا على السادة الخطة الدراسية وتوزع 

 أعضاء هيئة التدريس كالتالي:

 

 : الدبلوممرحلة 

 

 القاعم بالتدريس المادة المقرر المرحلة م

1 

الدبلوم
 

 د.عبدهللا عبد الحليم التربية الرياضية التوجيه واإلشراف في 512

 د.السيد تنيتين التربية الرياضيةطرق ومفاهيم تدريس  513 2

 د.رحا  عراقي التربية الرياضية فيتقويم طرق التدريس  514 3

 د. أحمد طلحة الوساعل المعينة وابجهزة الرياضية 516 4
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 :مرحلة الماجستير 

 

 :مرحلة الدكتوراة 

10 

الدكتوراه
 

 د.أميرة طة د.مجدى فهيم (2طرق تدريس التربية الرياضية ) فيتطبيقات  713

  يمد.عبدهللا عبد الحل د.عصام متولي (1) طرق تدريس التربية الرياضيةحلقات بحث في  714 11

 د. أحمد طلحة د.عصام متولي تطبيقات في تكنولوجيا التعليم في التربية الرياضية 716 12

 د.محمد زكى (2حلقات بحث في تاطيط التدريب الرياضي ) 725 13

 د.سعيد عبد الرشيد (2التدريب الرياضي )تطبيقات في برامج  723 14

 د.خالد شافع االنتقاء وتدريب الناشئينقراءات متقدمة في  728 15

 د.رحا  عراقي د.عصام متولي فلسفة التربية الرياضية ل.ق 16
 

5 

ستير
ج
الما

 

 د.عبدهللا عبد الحليم د.عصام متولي التعليم المبرمج في التربية الرياضية 611

 د.أميرة طة د.مجدى فهيم لذوي االحتياجات الااصة طرق تدريس التربية الرياضية في قراءات متقدمة 613 6

 خالد شافع د. تقويم وقياس الحالة التدريبية فيقراءات  620 7

 سعيد عبد الرشيدد. في مشكالت التدريب الرياضيقراءات  622 8

 د.محمد زكى علم التدريب الرياضي ل.ق 9

 سادسا : ما يستجد من أعمال

  

 الواردة بالمحضر( والتقارير )مرفق صور من المذكرات

 اقفل المحضر في تمام الساعة الواحدة ظهراً. دهذا وق

 رئيس مجلس القسم                                                           أمين سر المجلس       

 أ.د/ خالد عبد الحميد شافع                                                    أ.م.د/ أحمد طلحة حسام الدين  


