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بية الرياضية كلية التر

رئيس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية مكتب / 

الحضور : 

للعام ( الرابعةعقد الجلسة رقم )م في تمام الساعة الحادية عشر تم 5/12/2017الموافق  الثالثاءإنه في يوم 

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

 من:

الوظيفةاإلسمم

عضواأ.د/ عصام الدين متولي علي عبد هللا .1

عضوا أ.م.د/ عبد هللا عبد الحليم .2

عضوا أ.م.د/ رحاب عادل عراقي جبل .3

عضوا وأمين سر الجلسة أ.م.د/ أحمد طلحة حسين .4

عضوا د/ السيد فتح هللا تنيتين .5

عضوا أ.د. متفرغ/ سعيد عبد الرشيد خاطر .6

 واعتذر عن الحضور:

 أ.د/ مجدي محمود فهيم .1

 أ.م.د/ أميرة محمود طة .2

كيزأ.د. متفرغ/ محمد محمد  .3

مجلس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةمحضر اجتماع 

م2017/2018العام الجامعي الرابعةرقم الجلسة

الواحدة ظهرا االجتماعنهاية  الحادية عشر صباحا بدء االجتماع م5/12/2017 التاريخ

قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةمكان 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 

 أوال : المصادقات

 ر الجلسة السابقة.ضبشأن التصديق علي مح 1/1

به من قرارات.  ءعلي محضر الجلسة السابقة ومتابعه ما جا المصادقة القرار:

 ثانيا : متابعة قرارات الجلسة السابقة

2/1

القرار الخاص بالخطاب الوارد من العالقات الثقافية بشأن توقيع بروتوكول اللجنة المشتركة المصرية الرومانية 

بمحضر الجلسة السابقة  3/2ببند  ةيتعلق ببنود االتفاق. والواردللتعاون االقتصادي والعلمي والفني وإبداء الرأي فيما 

 وكان نص القرار" يؤجل لالطالع والدراسة واالتفاق واختيار البنود وموضوعها بالجلسة القادمة".

.تفاقاالبنود  علىوالموافقة  وال توجد تعديالت تم العرض القرار:

2/2

الثقافية بشأن توصيات السفارة المصرية في باكستان بتطوير التعاون  القرار الخاص بالخطاب الوارد من العالقات

بمحضر الجلسة السابقة وكان نص القرار" يؤجل  3/3ببند  ةالعلمي بين الجامعات المصرية والباكستانية. والوارد

 لالطالع والدراسة واالتفاق واختيار البنود وموضوعها بالجلسة القادمة".

.مانع من تطوير التعاون المشترك الو توجد تعديالت العرض والتم  القرار:

 ثالثا : الخطابات الواردة

3/1
عرض الخطابات الواردة للقسم من العالقات الثقافية وشئون أعضاء هيئة التدريس والدراسات العليا ومكتب السيد 

السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. علىعميد الكلية /

علما.تم العرض وأحيط المجلس  القرار:

3/2
بالسادة أعضاء القسم ضمن متطلبات النشر على  ةالخاص  Gmail ( باإلفادة بعناوينITالخطاب الوارد من وحدة )

 .المواقع الخاصة بتسجيل األبحاث

والهيئة المعاونة.تم العرض وأحيط المجلس علما وتم إبالغ كافة أعضاء القسم من السادة أعضاء هيئة التدريس  القرار:

 أعضاء هيئة التدريس شئونرابعا : 

األبحاث الخاصة عناوين تسجيللموافقة على لقسم الُمساعد بالستاذ األ أحمد أمين أحمد الشافعي/  د الطلب المقدم من 4/1
( بحث كالتالي:1بسيادته وعددهم )
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الديناميكي وبعض الُمتغيرات البدنية والمهارات تأثير استخدام فرشات القدم الطبية على مستوى االتزان "

 ”األساسية لناشئي كرة القدم

"The effect of using medical foot insoles on the level of dynamic equilibrium and  
some physical variables and basic skills in youth football players"

الخطة البحثية للقسم. في إطارالموافقة على تسجيل عناوين األبحاث الخاصة بسيادته حيث أنها  القرار:

4/2

بسيادته األبحاث الخاصة  عناوين تسجيللموافقة على لقسم الُمساعد بالستاذ األ عبد هللا عبد الحليمد / الطلب المقدم من 
  ( بحث كالتالي:1عددهم )و

وتأثيرها على نواتج تعلم بعض المقررات الدراسية بقسم المناهج وطرق التدريس التصميمات االلكترونية "

"والتدريب وعلوم الحركة الرياضية

الخطة البحثية للقسم. في إطارالموافقة على تسجيل عناوين األبحاث الخاصة بسيادته حيث أنها  القرار:

/43

وعددهم  هتدايسب األبحاث الخاصة عناوين تسجيللموافقة على لقسم الب المدرس السيد فتح هللاد / الطلب المقدم من 
 ( بحث كالتالي:1)

برنامج تربية حركية مقترح وأثره على تنمية المهارات الحركية األساسية لتالميذ الحلقة االولى من التعليم "

ة"األساسي بمحافظة المنوفي

الخطة البحثية للقسم. في إطارالموافقة على تسجيل عناوين األبحاث الخاصة بسيادته حيث أنها  القرار:

 التعليم والطالب شئونخامسا : 

.ولألا سيدرالا للفصا وادلم نلممتحنيا نلجا لتشكي 5/1

من السادة: م2017/2018 لجان التصحيح والممتحنين لمواد القسم للفصل الدراسى األول للعام الجامعى لتشك القرار:

:مرحلة البكالوريوس 

أعضاء اللجانأسماء السادة المادةم

د.محمد زكيد.أميرة طةد.مجدى فهيم طرق تدريس )ثانية بنات( 1

د.السيد تنيتيند.رحاب عراقيد.عصام متولي طرق تدريس )ثالثة بنات( 2

د.السيد تنيتينعبد الحليم د.عبدهللاد.عصام متولي طرق تدريس )ثالثة بنين( 3

د. أحمد طلحةد.خالد شافعد.سعيد عبد الرشيد علم حركة )ثانية بنات( 4

د. أحمد طلحةد.خالد شافعد.سعيد عبد الرشيد علم حركة )ثالثة بنين( 5

د. أحمد طلحةد.سعيد عبد الرشيدد.خالد شافععلم حركة )أولى بنات( الئحة جديدة 6

د. أحمد طلحةد.سعيد عبد الرشيدد.خالد شافع)أولى بنين( الئحة جديدةعلم حركة  7
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 : مواد تخلفات مرحلة البكالوريوس

 

 أعضاء اللجانأسماء السادة  المادة م
  د.السيد تنيتين د.أميرة طة د.مجدى فهيم طرق تدريس )ثانية بنات( 1

 د.السيد تنيتين عبد الحليم د.عبدهللا د.عصام متولي طرق تدريس )ثالثة بنين( 2

 د. أحمد طلحة د.خالد شافع د.سعيد عبد الرشيد علم حركة )ثالثة بنين( 3

 

 :   للمقررات النظرية بنظام الالئحة الجديدة لجان االختبارات الشفهية

  

 أعضاء اللجانأسماء السادة  المادة م
 د.ناهد الصباغ د.مجدي فهيم د. أحمد طلحة د.خالد شافع د.سعيد عبد الرشيد علم حركة )أولى بنات( الئحة جديدة 1

  د.طلحة حسام د.عصام متولي د. أحمد طلحة د.خالد شافع د.سعيد عبد الرشيد جديدةعلم حركة )أولى بنين( الئحة  2
 .)التربية العملية( نيدالميا بيدرلتا بالطلودليل التربية العملية  ديشارإلا لليدلا رحمقت رضع 5/2

م، 2018/2019يتم اصدار وتوزيع دليل التربية العملية لطالب التدريب الميداني بداية من العام الدراسي القادم  القرار:

 وتشكل لجنة من أساتذة القسم مكونة من السادة :

قسم المناهج وطرق التدريس  إلعداد الدليل وعرضة على مجلس القسم القادم العتماده، على أن يصدر باسموذلك 

 .التدريب وعلوم الحركة الرياضيةو

 المسمى الوظيفي االسم م

 التدريب وعلوم الحركة الرياضيةوأستاذ الميكانيكا الحيوية ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس  خالد عبد الحميد شافعأ.د/  1

 التدريب وعلوم الحركة الرياضيةوأستاذ المناهج وطرق التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس  أ.د/ عصام الدين متولي  2

 التدريب وعلوم الحركة الرياضيةوأستاذ المناهج وطرق التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس  أ.د/ مجدي محمود فهيم 3

5/3 
س يدرلتدة طرق المان لثانية بنياقة رلفب االطلب لغياابنسبة مجدي محمود فهيم المذكرة المقدمة من االستاذ الدكتور/ 

 لعملية.ابية رلتوا

 مرفق صورة()الالزم.  التخاذالتعليم والطالب  شئون ةالموافقة علي رفع األمر للجن القرار:

 سادسا : الدراسات العليا 

 الدراسات العليا )دبلوم/ماجستير(.ب الطلب لغياابنسبة  مجدي محمود فهيمالمذكرة المقدمة من االستاذ الدكتور/  6/1

 مرفق صورة()الالزم.  التخاذالعليا والبحوث  تالدارسا شئون ةللجنالموافقة علي رفع األمر  القرار:

 األول. الدراسي القسم للفصلالدراسات العليا بلمواد تشكيل لجان الممتحنين  6/2
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 م2017/2018القسم للفصل الدراسى األول للعام الجامعى الدراسات العليا بلجان التصحيح والممتحنين لمواد  لتشك القرار:

 من السادة:

 : الدبلوممرحلة 

 :مرحلة الماجستير 

 :مرحلة الدكتوراة 

10 

الدكتوراه
 

 د.سعيد عبد الرشيد د. أحمد طلحة د.عصام متولي قراءات متقدمة فى طرق تدريس التربية الرياضية 711

 د.خالد شافع د.أميرة طة د.مجدى فهيم (1طرق تدريس التربية الرياضية ) تطبيقات فى 712 11

 د.عصام متولي د.عبدهللا عبد الحليم د.مجدى فهيم التنمية المهنية لمعلم التربية الرياضية 718 12

 د.مجدى فهيم د.عبدهللا عبد الحليم د.محمد زكى (1حلقات بحث في تخطيط التدريب الرياضي ) 724 13

 د.أميرة طة د.رحاب عراقي د.سعيد عبد الرشيد (1تطبيقات في برامج التدريب الرياضي ) 722 14

 د.عصام متولي د.محمد زكى د.خالد شافع قراءات متقدمة في قياس وتقويم التدريب الرياضي 728 15

 د. أحمد طلحة د.خالد شافع د.عصام متولي فلسفة التربية الرياضية ل.ق 16
 

 م

حلة
المر

 

المقرر
 

 أسماء السادة المصححين المادة

1 

الدبلوم
 

 د.عبدهللا عبد الحليم د.السيد تنيتين د. أحمد طلحة طرق وأساليب تدريس التربية الرياضية 510

 تنيتيند.السيد  د.رحاب عراقي د.مجدى فهيم تكنولوجيا التعليم في التربية الرياضية 511 2

 د.أميرة طة د.رحاب عراقي د.عبدهللا عبد الحليم التربية الرياضية كمهنة 515 3

 د.السيد تنيتين د.عصام متولي د.رحاب عراقي مشكالت الرياضة المدرسية 517 4

5 

ستير
ج

الما
 

 د.مجدى فهيم د.عبدهللا عبد الحليم د.عصام متولي مناهج التربية الرياضية لذوي اإلحتياجات الخاصة 610

 د.محمد زكى د.أميرة طة د.مجدى فهيم حلقات بحث فى طرق تدريس التربية الرياضية 612 6

 د.أميرة طة د.رحاب عراقي د.محمد زكى قراءات فى أساسيات التدريب الرياضى 619 7

 د.رحاب عراقي د.أميرة طة د.محمد زكى اإلعداد المهنى للمدرب الرياضى 621 8

 د.السيد تنيتين د.عبدهللا عبد الحليم د.محمد زكى علم التدريب الرياضي ل.ق 9

6/3 

 محمد محمدأ.د/ والموقع بالموافقة من لجنة االشراف ) عةمحمد جمحسام الدين عمر االلتماس المقدم من الباحث 

وحتى  1/10/2017م من الفترة 2017/2018عن العام  (، والذي يطلب فيه مد مدة دراسيةمحمودزكى 

 .30/9/2017وذلك النتهاء المدة القانونية للتسجيل له في  30/9/2018

 ما تراه من إجراءات بشأن المد للباحث. التخاذ ثالعليا والبحو تالدارسا شئون ةالموافقة علي رفع األمر للجن القرار:
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سابعا : ما يستجد من أعمال

7/1
خالل "العملية التربية" الميداني التدريب في تم اعن م فهيممجدي محمود المذكرة المقدمة من االستاذ الدكتور/ 

مرفق صورة() م.2017/2018 الجامعي للعام الماضية الفترة 

.احيط المجلس علما القرار:

7/2

بشأن تعديل بعض بنود الالئحة رئيس مجلس القسم خالد عبد الحميد شافع  االستاذ الدكتور/ المذكرة المقدمة من

مرحلة " الخاصة ب22والمادة " الماجستير مرحلةالخاصة ب "17المادة " العليا الدراسات بالئحةم 2017 الجديدة

 مرفق صورة() الدكتوراة.

القرار:
من تعديالت، على أن يرفع  خالد عبد الحميد شافع االستاذ الدكتور/ المذكرة المقدمة منالموافقة على ما جاء في 

 االمر للسيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية التخاذ ما يلزم من إجراءات.

7/3

( طالب وبيانهم 12اثني عشر) همالعليا الوافدين والمحولين من جامعة العريش وعددبخصوص طالب الدراسات 

كالتالي:

 .عدد طالب واحد بمرحلة الدكتوراة 

 ( طالب بمرحلة الماجستير.11عدد )

 تفويض السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث علىقد تم تشكيل لجنة ثالثية من اساتذة القسم بناءاً  القرار:

لفحص أوراقهم وعمل المقاصة الالزمة للمواد الدراسية وتعديل لجان االشراف الخاصة بهم بالحذف واالضافة وفقا 

 لما رأته اللجنة مناسبا.

تشكلت اللجنة من السادة: 

لرفها لمجلس  الي لجنة الدراسات العليا والبحوث الثالثية المشكلة وقد انتهت اللجنة من أعمالها وتم رفع تقرير اللجنة

 التخاذ ما يلزم من إجراءات. الكلية

المسمى الوظيفياالسمم

التدريب وعلوم الحركة الرياضيةوأستاذ الميكانيكا الحيوية ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس  الحميد شافعخالد عبد أ.د/  1

 التدريب وعلوم الحركة الرياضيةوأستاذ المناهج وطرق التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس  أ.د/ عصام الدين متولي 2

 التدريب وعلوم الحركة الرياضيةوقسم المناهج وطرق التدريس بأستاذ الميكانيكا الحيوية  سعيد عبد الرشيدأ.د/  3

الواردة بالمحضر()مرفق صور من المذكرات 

اقفل المحضر في تمام الساعة الواحدة ظهراً. دهذا وق

 رئيس مجلس القسم        أمين سر المجلس       

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



فق
مر

أستاذ املادةصفحات( 1عدد )

 فهيم أ.د/ جمدي حمموداملستلم 

االسم/

التوقيع/ 

كلية/ الرتبية الرياضية
وعلوم احلركة الرياضيةطرق التدريس والتدريب املناهج وقسم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تكنولوجيا  ملقرر "شعبة طرق التدريس" العليا للدراسات الدبلوم مرحلة بطالب اخلاصة الغياب بنسبةمذكرة 
م7102/8102 اجلامعى لعاملللفصل األول  نوفمرب  يف احملاضرات نهاية حتى التعليم فى الرتبية الرياضية

،،،،،،،،،،،،، رئيس جملس القسمالسيد األستاذ الدكتور / 
 حتية طيبة وبعد،،،،،،،،

 شعبة" العليا للدراسات الدبلوم مرحلة بطالب اخلاصة الغياب بنسبة مذكرةنتشرف أن نقدم لسيادتكم 

 األول للفصل نوفمرب  يف احملاضرات نهاية حتى الرياضية الرتبية فى التعليم تكنولوجيا ملقرر" التدريس طرق

-: م7112/7112 اجلامعى للعام

اء التفضل بإبالغ السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وقسم شئون الدراسات العليا رج

والبحوث بالكليةإلختاذ اإلجراءات الالزمة بشأن هؤالء الطالب الفاقدين واملتجاوزين النسبة القانونية للغياب فى مادة "مقرر" 

م وذلك إلرسال األنذار األول هلؤإل الطلبة والذين سوف حيرموا 7112حتى نهاية شهر نوفمرب  الرياضية الرتبية فى التعليم تكنولوجيا

من دخول االمتحان للمادة  وهم:.

اســـــــــــــــــــــــــــــــــم الطالب م
 نسبة

الغياب
مالحظات

٪111 يوسف على زامل على فهد العنيزى 1

٪111 نصر اهللفيصل غامن فيحان صنفور ال 7

٪111 أمحد عباس محد حشر املويهى العنريى 3

م1/21/1027حتريرًا فى 
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير...............

أستاذ املادة  

يم حممدأ.د / جمدى حممود فه



فق
مر

أستاذ املادةصفحات( 1عدد )

        فهيم أ.د/ جمدي حمموداملستلم 

أ.م.د/ أمرية حممود طه عبد الرحيماالسم/

التوقيع/ 

كلية/ الرتبية الرياضية
وعلوم احلركة الرياضيةطرق التدريس والتدريب املناهج وقسم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرتبية  طرق تدريس حلقات حبث  ملقرر "شعبة طرق التدريس" أوىل ماجستري بطالب اخلاصة الغياب بنسبةمذكرة 
م7102/8102 اجلامعى لعاملللفصل األول  نوفمرب  يف احملاضرات نهاية حتى الرياضية

،،،،،،،،،،،،، رئيس جملس القسمالسيد األستاذ الدكتور / 
 طيبة وبعد،،،،،،،،حتية 

" التدريس طرق شعبة" ماجستري أوىل بطالب اخلاصة الغياب بنسبة مذكرةنتشرف أن نقدم لسيادتكم 

 اجلامعى للعام األول للفصل نوفمرب  يف احملاضرات نهاية حتى الرياضية الرتبية تدريس طرق  حبث حلقات ملقرر

-:م7112/7112

تور/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وقسم شئون الدراسات العليا رجاء التفضل بإبالغ السيد األستاذ الدك

 حلقاتإلختاذ اإلجراءات الالزمة بشأن هؤالء الطالب الفاقدين واملتجاوزين النسبة القانونية للغياب فى مادة "مقرر"  والبحوث بالكلية

م وذلك إلرسال األنذار األول هلؤإل الطلبة والذين سوف حيرموا من 7112حتى نهاية شهر نوفمرب  الرياضية الرتبية تدريس طرق حبث

دخول االمتحان للمادة  وهم:.

اســـــــــــــــــــــــــــــــــم الطالب م
 نسبة

الغياب
مالحظات

٪111 ندا طلعت السيد مليج دويدار 1

٪111 األمري حممد أمحد أمحد إبراهيم 7

٪111 حسني عماد حسني حممد 3

م1/21/1027حتريرًا فى 
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير...............

أستاذ املادة  

يم حممدأ.د / جمدى حممود فه



فق
مر

كلية/ الرتبية الرياضية
وعلوم احلركة الرياضيةطرق التدريس والتدريب املناهج وقسم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملقرر طرق التدريس والرتبية العملية  "بنني الثانية الفرقة" الغياب بنسبةمذكرة 
م7102/8102 اجلامعى لعاملللفصل األول 

،،،،،،،،،،،،، رئيس جملس القسمالسيد األستاذ الدكتور / 
 حتية طيبة وبعد،،،،،،،،

 اجلامعى للعام األول للفصل" بنني الثانية لفرقةا" الغياب بنسبة مذكرةنتشرف أن نقدم لسيادتكم 

-:( حماضرة77إمجاىل عدد احملاضرات ) م 72/00/7102حتى يوم الثالثاء املوافق   م7102/7102

:"الفرقة الثانية بنني" بنسبة الغياب إنذار أول
 إلختاذم شئون التعليم والطالب بالكليةوقس والطالب التعليم شئونل السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية بالغبإ رجاء التفضل

طرق التدريس "مقرر" املتجاوزين النسبة القانونية للغياب فى مادة والفاقدين  الفرقة الثانية بنني طلبة بشأن الالزمة اإلجراءات

ين سوف حيرموا من دخول م وذلك إلرسال األنذار األول إلولياء أمور هؤإل الطلبة والذ7102والرتبية العملية حتى نهاية شهر نوفمرب 

"العملى والتحريرى".  االمتحان للمادة

م1/21/1027حتريرًا فى 
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير...............

-ملحوظة:

  سوف يتم تسليم قائمة باإلمساء النهائية للطلبة الفاقدين نسبة الغياب القانونية لشئون التعليم

والطالب بالكلية.

أستاذ املادة  

يم حممدأ.د / جمدى حممود فه

 ت



فق
مر

فق
مر

كلية/ الرتبية الرياضية
وعلوم احلركة الرياضيةطرق التدريس والتدريب املناهج وقسم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "العملية الرتبية" امليدانى التدريبمذكرة 
 م7102/8102 اجلامعى لعامل 

،،،،،،،،،،،،، رئيس جملس القسمالسيد األستاذ الدكتور / 
 حتية طيبة وبعد،،،،،،،،

خالل  التدريب امليدانى "الرتبية العملية"عن ما مت فى  مذكرةنتشرف أن نقدم لسيادتكم 

-:  م7102/7102 اجلامعى للعام الفرتة املاضية

-:قطاعاتالقطاعات اخلاصة مبدارس التدريب امليدانى وحل بعض املشكالت  باملدارس  منها * مت املرور على 

علهى  مها مت عرضهة   ههذا  و .... اخل( ، سرس الليان ، الشههدا   منوف ،قويسنا ، بركة السبع ،  شبني الكوم ،السادات  )

.وعلى سيادتكم السيد األستاذ الدكتور عميد الكلية "املشرف العام للتدريب امليدانى"

اخلارجني" باأللتزام ومشول الطالب بالتوجههات التهى    –التنبيه على السادة املشرفني "الداخلني مت وكذا 

تساعدهم على جناح العملية التدريبية هلم.

التنبيههه علههى السههادة املشههرفني بالتفمههل بتقههديم التقههارير اخلاصههة بهههم عههن الشهههرين السههابقني أكتههوبر ،مت * 

م 7102وكهذلك تسهليم تقريهر شههر ديسهمرب       م واأللتزام بذلك طبقها  للتعليمهات املسهلمة لسهيادتهم    7102سبتمرب 

 إعالن هلم بذلك(.مت ) مبجرد إنتها  فرتة التدريب مباشرة.

"مت  م األول مع بداية االمتحانات العملية لطالب الكليهة.  اريللت "الرتبية العمليةالتدريب امليدانى "نتهى * سوف ي

بهنني   الثالثهة الفرقهة  م ، 01/07/7102)الفرقة الرابعة بنني وبنات تنتهى يوم األحد املوافه    عمل إعالن هلم بذلك".

.م01/07/7102املواف   عا ربوبنات تنتهى يوم األ

م1/21/1027 حتريرًا فىت

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير...............
لعملية"مسئول التدريب امليدانى "الرتبية ا  

يم حممدأ.د / جمدى حممود فه



فق
مر

SQ0000000F101201 رقم:منوذج   

 م72/9/7012(  1/0اإلصدار ) 

الرتبية الرياضية كلية
وعلوم احلركة الرياضيةطرق التدريس والتدريب املناهج وقسم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مذكــــــرة
فى جدول أعمال إلدارجها ورئيس جملس الكليةعلى السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية للعرض 

 م7102بشأن تعديل بعض بنود الالئحة اجلديدة  جملس الكلية
مقدمة لسيادتكم السيد األستاذ الدكتور/ رئيس جملس القسم

ورئيس جملس الكليةالسيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية  
حتية طيبة وبعــــــــــــد ،،،،،،

)مرحلة املاجستري( " 02اسات العليا املادة "بالئحة الدر م7012 اجلديدة الالئحة بنود بعض تعديل بشأن  -: املوضوع
 .الدكتوراه( )مرحلة "77" ةواملاد

راسيةس بنظام الفصول الدالساعات املعتمدة ، والبكالوريو الدراسات العليا بالكلية بنظام -: الدراسة

للدراسات العليا لكى تتوافق مع ة بالالئحالورادة (77،  12)مادة لذلك جيب تعديل بعض بنود املواد

-بنظام الساعات املعتمدة وذلك بناءًا ملا يأتى: اإللتحاق

على: "0" )الفقرة( والتى تنص فى البند :(02)املادة  : أواًل
 شروط التسجيل ملرحلة املاجستري:

 :ى( مايل5باإلضافة للشروط الواردة فى املادة )اجستري  ي الرتبية الرياضية امليشرتط فى تسجيل قيد الطالب لنيل درجة 
بتقدير عام جيد على  األول أن يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس فى الرتبية الرياضية يف فرع االختياري .1

من األول أو ما يعادل هذا التقدير من أحدى اجلامعات/املعاهد املعرتف بها فى فرع االختياري   (+C)األقل

 ى للجامعات.اجمللس األعل

-:التعديل
 " :0" الفقرة() البند

جيب أن  ول الدراسيةطبقًا لنظام الفصفى حالة إذا كان حاصاًل على درجة البكالوريوس فى الرتبية الرياضية  أ(

من أو ما يعادل هذا التقدير من أحدى اجلامعات/املعاهد املعرتف بها   (+C)ليكون بتقدير عام جيًد على األق

 ى للجامعات.اجمللس األعل

الساعات املعتمدة فى فرع طبقًا لنظام فى حالة إذا كان حاصاًل على درجة البكالوريوس فى الرتبية الرياضية ب( 

أو ما يعادل هذا التقدير من أحدى   (+C)لجيب أن يكون بتقدير عام جيًد على األق ختصص الربنامج )القسم(

 ى للجامعات.من اجمللس األعلاجلامعات/املعاهد املعرتف بها 



فق
مر

 

 

 

 
 

 " :5")الفقرة( البند 
 بعد األول االختياري فرع غري فى البكالوريوس على احلاصلني الطالب تسجيل قبول الكلية جمللس جيوز أ(

 .املاجستري لتسجيل كشرط فيه التسجيل وايرغب الذى االختياري يف ةتخصصياملهنية ال دبلوم علي احلصول

 -:التعديل
بنظام الساعات املعتمدة فى غري كالوريوس جيوز جمللس الكلية قبول تسجيل الطالب اخلاصلني على الب أ(

بعد احلصول على دبلوم ختصصى فى التخصص الذى يرغب التسجيل فيه كشرط  ختصص الربنامج )القسم(

 أساسى لتسجيل املاجستري.

بنظام الساعات املعتمدة فى غري كالوريوس جيوز جمللس الكلية قبول تسجيل الطالب اخلاصلني على البب( 

جيب على الطالب  دراسة بعض املواد التكميلية والتى يراها القسم ضرورية ، فأنهبعد  ختصص الربنامج )القسم(

إجتيازها بنجاح حبيث ال يتجاوز عدد املقررات التكملية عن أربعة مقررات ، وفى حالة زيادتها عن أربعة مقررات 

ل للرسالة ، وال حتتسب يقضى الطالب سنة تأهيلية إلجتيازها كشرط للقيد فى الدراسية التمهيدية أو التسجي

 كشرط أساسى لتسجيل املاجستري. له هذه املقررات ضمن ساعات الربنامج

  على: "0")الفقرة( والتى تنص فى البند  :(77)املادة  : ًاثاني

 :الدكتوراهشروط التسجيل ملرحلة 
( 5) املادة فى الواردة للشروط باإلضافة الرياضية الرتبية  ي فلسفةال دكتوراه درجة لنيل الطالب قيد تسجيل فى يشرتط 

 :مايلى
 اجلامعات أحدى من األول االختياري فرع يف الرياضية الرتبية فى املاجستري درجة على حاصلني يكونوا أن ـ1

 .للجامعات األعلى اجمللس من بها املعرتف

 -:التعديل
 اجمللس من بها املعرتف اجلامعات أحدى من الرياضية الرتبية فى املاجستري درجة على حاصلني يكونوا أن ـ1

 .للجامعات األعلى

 ـــذاــــلــــ
 .  وذلك للعرض على جملس الكلية املوقر ألقرار التعديالت املطلوبة  فاألمر معروض على سيادتكم بصفتكم

 االحرتام والتقدير ،،،، وتفضلوا سيادتكم بقبول
 م5/07/7102حتريرًا 
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 خالد عبد احلميد شافع/ د.أ                                                   




