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بية الرياضية  كلية التر

 رئيس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية مكتب / 

 الحضور : 

للعام ( السابعةعقد الجلسة رقم )في تمام الساعة الحادية عشر تم  م6/3/2018الموافق  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 الحليمأ.م.د/  .4

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

 عضوا ند/ السيد فتح هللا تنيتيم.م. .6

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

 رحاب عادل جبلأ.م.د/    الحضور:واعتذر عن 

 كيزأ.د. متفرغ/ محمد محمد                             

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 

 مجلس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةمحضر اجتماع 

 م2017/2018 العام الجامعي  السابعة رقم الجلسة

 الواحدة ظهرا االجتماعنهاية  الحادية عشر صباحا بدء االجتماع م6/3/2018 التاريخ

 قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية مكان االجتماع
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 أوال : المصادقات

 ر الجلسة السابقة.ضعلي محبشأن التصديق  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.

 شئون أعضاء هيئة التدريس:  ثالثا

3/1 

 بسيادتهااألبحاث الخاصة تسجيل عناوين  علىاألستاذ الُمساعد بالقسم للموافقة  رحاب عادل جبل/  الطلب المقدم من د

 ( أبحاث كالتالي:1وعددهم )

"برنامج تكنولوجى للتربية الحركية وتأثيره على تنمية المهارات الحركية األساسية وبعض المتغيرات النفسية 

 واإلجتماعية لمرحلة ما قبل المدرسة"

 القرار:
  .األبحاث حيث أنها ضمن الخطة البحثية للقسمعناوين الموافقة على تسجيل 

 رابعا : شئون التعليم والطالب

المذكرة المقدمة من أ.د/ مجدي فهيم بخصوص نسبة غياب الفرقة الثانية بنين في مادة طرق التدريس والتربية  4/1

 )مرفق صورة (العملية.

 مرفق صورة()الالزم.  التخاذشئون التعليم والطالب  ةلموافقة علي رفع األمر للجنا القرار:

بشأن تحديد مسئوليات االعمال االدارية للتربية العملية فيما يخص توزيع طلبة وطالبات الفرقة الثانية على مدارس  4/2

 م.2018/2019 الدراسيالتربية العملية للعام 
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 القرار:

م وذلك على مدارس 17/2018بتوزيع طلبة الفرقة الثانية المقيدين بالعام الدراسى الحالى عبد الحليم  تكليف د.عبدهللا  -

 م.2019/18التربية العملية للعام الدراسى القادم 

م وذلك على مدارس 17/2018 بتوزيع طالبات الفرقة الثانية المقيدات بالعام الدراسى الحالى طة أميرة تكليف د.  -

 .م2019/18التربية العملية للعام الدراسى القادم 

 خامسا : الدراسات العليا 

5/1 

م لمواد الالئحة الجديدة 2017/2018صيف المقررات المفعلة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي اعتماد تو

 وبيانها كالتالي: للدراسات العليا

 المرحلة الدراسية اسم المقرر كود المقرر م

 التوجيه واإلشراف في التربية الرياضية 512ط.د.ح  1

وم
دبل

 

 التربية الرياضيةطرق ومفاهيم تدريس  513ط.د.ح  2

 في التربية الرياضيةتقويم طرق التدريس  514ط.د.ح  3

 الوسائل المعينة واألجهزة الرياضية 516ط.د.ح  4

 التعليم المبرمج في التربية الرياضية 611ط.د.ح  5

ر
تي
س

ج
ما

 

 قراءات متقدمة في طرق تدريس التربية الرياضية لذوي االحتياجات الخاصة 613ط.د.ح  6

 قراءات في تقويم وقياس الحالة التدريبية 620ط.د.ح  7

 قراءات في مشكالت التدريب الرياضي 622ط.د.ح  8

 علم التدريب الرياضي  ل.ق 9

 (2تطبيقات في طرق تدريس التربية الرياضية ) 713 ط.د.ح 10

اه
ر
تو

دك
 

 (1حلقات بحث في طرق تدريس التربية الرياضية ) 714 ط.د.ح 11

 (2حلقات بحث في تخطيط التدريب الرياضي ) 725 ط.د.ح 12

 (2تطبيقات في برامج التدريب الرياضي ) 723 ط.د.ح 13
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 قراءات متقدمة في االنتقاء وتدريب الناشئين 728 ط.د.ح 14

  فلسفة التربية الرياضية ل.ق 15

 القرار:
 .الجودة بنسخة من المقررات المعتمدةالموافقة علي اعتماد توصيف المقررات مع افادة وحدة ضمان 

 منح درجة الماجستير للباحث / تامر فؤاد المطبعجي. 5/2

باستيفاء  3/12/2017الموافقة علي المنح طبقا لإلفادة الواردة الينا من مكتب الدراسات العليا والبحوث بتاريخ   القرار:

 العليا والبحوث الستكمال اإلجراءات. الباحث كافة متطلبات المنح، مع رفع االمر للجنة الدراسات

 تعديل الخطة الدراسية لمرحلة الدراسات العليا. 5/3

 القرار:

 علي تعديل الخطة الدراسية لمرحلة الدراسات العليا لتصبح كما يلي: ةالموافق

 

 القائم بالتدريس مرحلة الدبلوم كود المقرر م

 الرياضيةالتوجيه واإلشراف في التربية  512ط.د.ح  1
د.عبدهللا عبد 

 الحليم

 

 د.السيد تنيتين د. أحمد طلحة طرق ومفاهيم تدريس التربية الرياضية 513ط.د.ح  2

  د.رحاب عراقي في التربية الرياضيةتقويم طرق التدريس  514ط.د.ح  3

  د. أحمد طلحة الوسائل المعينة واألجهزة الرياضية 516ط.د.ح  4

 مرحلة الماجستير 

 التعليم المبرمج في التربية الرياضية 611ط.د.ح  5
د.عبدهللا عبد  د.عصام متولي

 الحليم

 613ط.د.ح  6
قراءات متقدمة في طرق تدريس التربية الرياضية 

 لذوي االحتياجات الخاصة

 د.أميرة طة د.مجدى فهيم

  خالد شافع د. قراءات في تقويم وقياس الحالة التدريبية 620ط.د.ح  7

 قراءات في مشكالت التدريب الرياضي 622ط.د.ح  8
سعيد عبد د.

 الرشيد

 

  د.محمد زكى علم التدريب الرياضي  ل.ق 9
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 مرحلة الدكتوراه

 د.أميرة طة د.مجدى فهيم (2تطبيقات في طرق تدريس التربية الرياضية ) 713 ط.د.ح 10

 د. أحمد طلحة د.عصام متولي (1حلقات بحث في طرق تدريس التربية الرياضية ) 714 ط.د.ح 11

  د.محمد زكى (2حلقات بحث في تخطيط التدريب الرياضي ) 725 ط.د.ح 12

 (2تطبيقات في برامج التدريب الرياضي ) 723 ط.د.ح 13
د.سعيد عبد 

 الرشيد

 

  د.خالد شافع قراءات متقدمة في االنتقاء وتدريب الناشئين 728 ط.د.ح 14

  د.رحاب عراقي د.عصام متولي الرياضيةفلسفة التربية  ل.ق 15

 سادسا : ما يستجد من أعمال

1/6 

بخصوص عدم توافر جهاز حاسب الي وطابعة بالقسم إلنجاز االعمال اإلدارية وطباعه المحاضر والمكاتبات 

لمكتب السيد رئيس باإلضافة الي الربط الشبكي مع شبكة الكلية وشبكة المعلومات الدولية كذلك التجهيزات األساسية 

 القسم.

 القرار:
الموافقة علي رفع األمر لمجلس الكلية وللسيد األستاذ الدكتور/عميد الكلية التخاذ الالزم بشأن توفير التجهيزات 

 األساسية للقسم لضمان حسن سير العمل وسرعة اإلنجاز.

 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  

 

 

 

 

 


