
 

 
 

                                                                                                                           

 الرتبية الرياضيةكلية 

 وعلوم احلركة الرياضيةطرق التدريس والتدريب املناهج وقسم   مكتب / رئيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرياضية احلركة وعلوم والتدريب التدريس وطرق املناهج قسم جملس اجتماع حمضر

   م1027/1028 العام اجلامعي الثانية رقم اجللسة
 الواحدة ظهرًا نهاية االجتماع صباحًا عشراحلادية الساعة  بدء االجتماع م3/20/1027 التاريخ 

 وعلوم احلركة الرياضيةطرق التدريس والتدريب املناهج وقسم  إلجتماعمكان ا
 احلضـــــــــــــــــــــور:

ألستاذ ( برئاسة االثانيةعقدت اجللسة رقم ) احلادية عشريف متام الساعة م 3/01/7102 املوافق الثالثاء نه يف يومإ

 القسم  وحبضور كل من:جملس رئيس جمدى حممود فهيم حممد الدكتور/ 

 وأعتذر عن احلضور كل من :

اجللسة بذكر "بسم اهلل الرمحن رئيس جمدى حممود فهيم حممد الدكتور/ األستاذ  افتتح السيد :إلفتتاح ا

 ثم انتقل والتمنيات للجميع بالتوفيق. السنة اهلجريةوالتهنئية مبناسبة حي  بالساد  أعضاء جملس الرحيم" والرت

 سيادته لعرض ومناقشة املوضوعات الوارد  جبدول األعمال.

   أواًل: املصـــادقات

  .بشأن التصديق على حمضر اجللسة السابقة 2/2

ومتابعة ما جاء به م 5/9/7102املنعقد  بتاريخ  " جمللس القسم األوىلبقة "لى حمضر اجتماع اجللسة السااملصادقة ع القرار:

 .من موضوعات

 ثانيًا: موضوعات اإلحاطة

وشئون أعضاء هيئة التدريس والدراسات العليا للقسم من العالقات الثقافية  مت عرض اخلطابات الوارد  : 1/2/2 1/2

  .عليها طالعلأليئة التدريس والساد  اهليئة املعاونة بالقسم على الساد  أعضاء هللعرض الكلية ومكت / عميد 

 الوظيفة االسم م
 عضوًا اهلل عبد على متوىل الدين الدين عصام/ د.أ  .2

 عضوًا وأمني سر اجللسة أ. د/ خالد عبد احلميد شافع  .1

 الرحيم أ.م. د/ أمري  حممود طه عبد  .3

0)  

 عضوًا

 عضوًا د / أمحد طلحة حسني  .4

 زكى د/ متفرغ / حممد حممد أ.  .5

7)  

 عضوًا

 عضوًا   عبد اهلل عبد احلليم حممد م. د /أ.  .2

 عضوًا أ.م. د / رحاب عادل عراقي جبل  .1

 عضوًا د / السيد فتح اهلل تنيتني  .3

 عضوًا سعيد عبد الرشيد خاطرد/ متفرغ /  أ.  .4
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 .أحيط اجمللس علمًامت العرض و-:القرار 

 مت أرسال صور  من اخلطابات اهلامة ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  بالقسم عن طريق الوتس "اجملموعة اخلاصة بالقسم فور إستالمها".:  ملحوظة

  ياالدراسات العلثالثًا : 
 اخلطة التدريسية للدراسات العليا: 3/2

 مقررات الالئحة القدمية: 3/2/2
 القائم بالتدريس الفرقة املقرر م
 أمحد طلحه حسنيد/  أوىل ماجستري علم التدري  الرياضى 2

 أ.د/ حممد حممد زكى حممود ثانية ماجستري حلقات حبث ملشكالت التدري  الرياضى 1

 اجلديدة:مقرارات االئحة  3/2/1
 ( طرق تدريس الرتبية الرياضة:")أوىل( "أ -:مرحلة املاجستري  3/2/1/2

 القائم بالتدريس الكود املقرر م
 عبد احلليم ، د/ عبداهللأ.د/ عصام الدين متوىل  020 مناهج الرتبية الرياضية لذوى االحتياجات اخلاصة  2

 / جمدى حممود فهيم ، أ.م.د/ أمري  حممود طهأ.د 021 حلقات حبث فى طرق تدريس الرتبية الرياضية 1

 :علم التدريب الرياضى( ب")" 
 القائم بالتدريس الكود املقرر م
 ،أ.م. د/ رحاب عراقىأ.د/ حممد حممد زكى حممود 026 قراءات فى أساسيات التدري  الرياضى 2

 أ.د/ حممد حممد زكى حممود 012 اإلعداد املهنى للمدرب الرياضى 1

 :علوم احلركة الرياضية( جـ")" 
 القائم بالتدريس الكود املقرر م
 أ.د/ خالد عبد احلميد شافع 018 مقدمة فى بيوميكانيكا احلركات األساسية 2

 أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 016 القياس والتقويم فى علوم احلركة 1

 :)أوىل( "أ"( طرق تدريس الرتبية الرياضة -مرحلة الدكتواره : 3/2/1/1
 القائم بالتدريس الكود املقرر م
 أ.د/ عصام الدين متوىل على 722 قراءات متقدمة فى طرق تدريس الرتبية الرياضية 2

 أ.د/ جمدى حممود فهيم ، أ.م.د/ أمري  حممود طه 721 (0تطبيقات فى طرق تدريس الرتبية الرياضية ) 1

 )"ب"( علم التدريب الرياضى: 
 لتدريسالقائم با الكود املقرر م
 أ.د/ حممد حممد زكى حممود 712 قراءات متقدمة فى طرق التدري  الرياضى 2

 أ.د/ حممد حممد زكى حممود 711 (0تطبيقات فى برامج التدري  الرياضى ) 1

 )"جـ"( علوم احلركة الرياضية: 
 القائم بالتدريس الكود املقرر م
 / خالد عبد احلميد شافعأ.د 732 قراءات متقدمة فى علوم احلركة الرياضية  2

  أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 733 قراءات متقدمة فى النمذجه والتوجية احلركى  1
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 املوافقة. القرار:

 : شئون أعضاء هيئة التدريس :ًارابع
ة والذى يطل  اخلطاب الوارد للقسم من قسم نظريات وتطبيقات اجلمباز والتمرينات والعروض الرياضيبشأن ":  أنتدابات" 4/2

ختصص مترينات بنني بواقع يوميًا  سعيد عبد الرشيد خاطر لتدريسفيه املوافقة على أنتداب السيد األستاذ الدكتور / 

 م.7102/7102أسبوعيًا للفصل الدراسى األول للعام اجلامعى 

 ات القسم.على انتداب سياد  بشرط عدم التعارض مع اجلدول الدراسى اخلاص مبقرراملوافقة  القرار:

 :دراسات عليا: خامسًا
 عقد سيمنار قسم:  5/2

املدرس املساعد بالقسم وذلك لعقد سيمنار قسم له ملشروع البحث املتقدم به  عاصم قنديلبشأن الطل  املقدم من السيد / 

اللع  املختلفة على طبقًا ألماكن  تدريبات فن احللقةتأثري "للتسجيل بدرجة دكتواره الفلسفة بالقسم. والذى جاء عنوان 

 .األداء اخلططى للمالكمني"مستوى  تطوير 
مت عقد سيمنار القسم لسيادته ويرف املوضوع للسيد أ.د/ وكيل الكلية لشئئون الدراسئات العليئا والبحئول بالكليئة       : القرار

 لتحديد موعد عقد سيمنار عام له.
 فيما يستجد من أعمال: :ًاسادس

( وما يليها فيما خيص 02م بشأن إدخال بعض التعديالت فيما خيص املاد  )31/9/7102للقسم بتاريخ  اخلطاب الوارد: 6/0/0 0/2

تشكيل جلنة اإلشراف العام وجلنة اإلشراف الفنى ...... للرتبية العملية. بناءًا على موافقة جملس جلنة التعليم والطالب 

م ، وموافقة جملس الكلية بتاريخ 06/9/710امعة بتاريخ م ، وموافقة جملس التعليم باجل07/9/7102بالكلية بتاريخ 

 م على هذ  التعديالت.72/9/7102م ، وموافقة جملس اجلامعة بتاريخ 09/9/7102

 رجاء موافاتنا بالتشكيل اجلديد للجنة الفنية حتى يتسنى لنا إصدار قرار التشكيل.لذا: 
 .جلامعةاجملس حلني وارود قرار السيد أ.د/ عميد الكلية فات وموايؤجل التشكيل اجلديد  : القرار

بنئات( جامعئة مدينئة السئادات الطئالب الوافئدين يقئرتح         –بشأن تطبيق الالئحة اجلديد  كلية الرتبية الرياضية )بئنني   :6/0/7 

 -القسم إجراء األتى:

 ( إجراء حماضرات مكثفة عملية "تطبقية" ونظرية.0

 إجراء إمتحانات تعويضية عملية "تطبقية" نظرية.( 7

 ة وتكاليفات عن طريق األميل األلكرتونى وشبكات التواصل.( تقديم أوراق دراسي3

 وذلك مبا حيقق التجاوز عن أستكمال نس  الغياب املطلوبة.  

 األمر للجنة التعليم وجملس الكلية.املوافقة على أن يرفع  : القرار
 .الواحدة ظهرًااختتمت اجللسة يف متام الساعة و

 رئيس جملس القسم                                                 أمني اجمللس                     
  

 أد./ جمدى حممود فهيم حممد                                                    أد./  خالد عبد احلميد شافع
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