
 

1 | P a g e  
 

بية الرياضية  كلية التر

 رئيس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية مكتب / 

 محضر إجتماع مجلس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية

 م2017/2018 العام الجامعي  الثالثة رقم الجلسة

 الواحدة ظهرا نهاية اإلجتماع الحادية عشر صباحا بدء االجتماع م11/11/2017 التاريخ

 قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية مكان االجتماع

 الحضور : 

رقم )الثالثة( برئاسة األستاذ م في تمام الساعة الحادية عشر تم عقد الجلسة 11/11/2017إنه في يوم السبت الموافق 

 رئيس مجلس القسم وبحضور كل من: خالد عبد الحميد شافعالدكتور/ 

 الوظيفة اإلسم م

 عضوا عبد هللاعلي أ.د/ عصام الدين متولي  .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 أ.م.د/ رحاب عادل عراقي جبل .5

 وأمين سر الجلسة عضوا أ.م.د/ أحمد طلحة حسين .6

 عضوا د/ السيد فتح هللا تنيتين .7

 عضوا أ.د. متفرغ/ سعيد عبد الرشيد خاطر .8

 عضوا كي زأ.د. متفرغ/ محمد محمد  .9

  اإلفتتاح :

رئيس مجلس القسم الجلسة بذكر " بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب  خالد عبد الحميد شافعإفتتح السيد اإلستاذ الدكتور/ 

ألعمالة البارزة  مجدي محمود فهيمستاذ الدكتور/ الوقام السادة الحضور بتقديم الشكر الخاص لبالسادة أعضاء المجلس 

 خالد عبد الحميد شافع ستاذ الدكتور/االكما قام السادة أعضاء المجلس بتهنئة  المجلس،والجهد المبذول أثناء تولية رئاسة 
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الموضوعات ، ثم إنتقل السيد رئيس القسم لعرض ومناقشة تولية المنصب وتمنياتهم لسيادته بالتوفيق علىرئيس مجلس القسم 

 األعمال. الواردة بجدول 

 أوال : المصادقات

 ر الجلسة السابقة.ضبشأن التصديق علي مح 1/1

   المصادقة علي محضر الجلسة السابقه ومتابعه ماجاء به من موضوعات. القرار:

 موضوعات خاصة بالقسمثانيا : 

 عرض التشكيل الجديد لمجلس القسم علي السادة أعضاء المجلس. 2/1

 التشكيل الجديد لمجلس القسم.الموافقة علي القرار: 

 .أختيار أمين سر المجلس 2/2

 .أمين سر المجلس أحمد طلحة حسين أ.م.د/اختيار الموافقة علي  القرار: 

 ثالثا : موضوعات اإلحاطة

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

 علي السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.الكلية 

 .تم العرض وأحيط المجلس علما القرار:

3/2 
بروتوكول اللجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون االقتصادي الخطاب الوارد من العالقات الثقافية بشأن توقيع 

 االتفاق. والعلمي والفني وإبداء الرأي فيما يتعلق ببنود

 تم العرض والموافقة علي بنود األتفاق. القرار: 

3/3 
العلمي بين الجامعات الخطاب الوارد من العالقات الثقافية بشأن توصيات السفارة المصرية في باكستان بتطوير التعاون 

 المصرية والباكستانية.

 تم العرض وال مانع من تطوير التعاون المشترك. القرار: 

3/4 

بشأن اإلفادة بالساعات المكتبية لكل  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثالخطاب الوارد من مكتب األستاذ الدكتور/ 

باإلضافة الي توصيف المقررات الدراسية داخل القسم طبقا  مدرس( –أستاذ مساعد  –)أستاذ بالقسم عضو هيئة تدريس 

  .لمعايير الجودة ومتطلباتها
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  القرار: 

وسيتم تسليم  : بالنسبة للساعات المكتبية جاري إعداد كشف بالساعات المكتبية لكل عضو هيئة تدريس بالقسم أوال

 .حوثوكيل الكلية للدراسات العليا والبألستاذ الدكتور/ لنسخة 

جاري إعدادها من قبل السادة أعضاء بالنسبة لتوصيف المقررات الدراسية الخاصة بمرحلة الدراسات العليا : ثانيا 

وكيل هيئة التدريس المسؤولين عن كل مادة طبقا لمعايير الجودة ومتطلباتها وسيتم تسليم نسخة لألستاذ الدكتور/ 

 .  الكلية للدراسات العليا والبحوث

 شؤون أعضاء هيئة التدريسرابعا : 

4/1 

األبحاث الخاصة  عناوين لموافقة على تسجيللقسم الُمساعد بالستاذ األ أحمد أمين أحمد الشافعي/  د الطلب المقدم من
 ( بحث كالتالي:2بسيادته وعددهم )

 لناشئي كرة القدم" والمهارى"تأثير استخدام تدريبات سلم الرشاقة على مستوى األداء البدني 
The effect of using agility ladder exercises on the level of physical and skills performance 

of junior footballers 

تأثير برنامج تدريبي ُمقترح باستخدام األلعاب الخططية على فاعلية بعض المبادئ الهجومية لدى براعم كرة القدم "

 "سنة 12تحت 
The impact of a proposed training program using tactical games on the effectiveness of 

some offensive principles in children football players under 12 years 

 

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

4/2 

 ابسيادتهاألبحاث الخاصة  عناوين لموافقة على تسجيللقسم الُمساعد بالستاذ األ رحاب عادل جبل د /الطلب المقدم من 

 ( بحث كالتالي:3عددهم )و

3D educational models and its relationship with basketball performance level for female 

physical education students 

 "وتأثير استخدامه على جودة المقررات الدراسية لدى أعضاء هيئة التدريس اإللكترونيالتقويم  "

 "والساداتحلوان  جامعتيلطالبات  التدريسيدراسة مقارنة لتأثير استخدام التعليم عن بعد على مستوى االداء "

 الخطة البحثية للقسم. في إطارحيث أنها  اعناوين األبحاث الخاصة بسيادتهالموافقة على تسجيل  القرار: 

بسيادته األبحاث الخاصة  عناوين لموافقة على تسجيللقسم الُمساعد بالستاذ األ عبد هللا عبد الحليمد / الطلب المقدم من  4/3
  ( بحث كالتالي:1عددهم )و
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Models technology using three-dimension and its effect on some performance and 

emotional variables for preparatory stage pupils 

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

4/4 

 بسيادته والتي تقعاألبحاث الخاصة  عناوين لموافقة على تسجيللقسم الب المدرس السيد فتح هللاد / الطلب المقدم من 

 ( بحث كالتالي:2وعددهم ) ضمن الخطة البحثية للقسم

 تأثير خرائط المفاهيم اإللكترونية علي مستوي التحصيل المعرفي في مادة طرق التدريس •

 لمنوفيةتقييم مستوي المهارات الحركية األساسية لتالميذ الحلقة األولي من التعليم األساسي بمحافظة ا •

 الخطة البحثية للقسم. في إطارحيث أنها  االموافقة على تسجيل عناوين األبحاث الخاصة بسيادته القرار: 

4/5 

 ابسيادتهاألبحاث الخاصة  عناوين لموافقة على تسجيللقسم الُمساعد بالستاذ األ د طةوأميرة محم د /الطلب المقدم من 

 ( بحث كالتالي:1عددهم )و

 تفاعلي تطبيقي للتدريب الميداني "التربية العملية" للطالبات المعلمات بكلية التربية الرياضية دليل الكتروني

 الخطة البحثية للقسم. في إطارحيث أنها  االموافقة على تسجيل عناوين األبحاث الخاصة بسيادته القرار: 

4/6 

 انتداب :

عصام الوارد من مكتب الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية جامعة بنها بترشيح السيد األستاذ الدكتور/ الخطاب 

م وذلك لمدة يوم واحد 2018-2017للعام الجامعي  –للتدريس بمرحلة الدراسات العليا  الدين متولي علي عبد هللا

 أسبوعيا.

 ان ال يخالف اللوائح والقوانين. علىألسبوع علي االنتداب يوم واحد في ا الموافقة القرار: 

4/7 

 انتداب :

سعيد عبد الوارد من مكتب الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية جامعة بنها بترشيح السيد األستاذ الدكتور/ الخطاب 

 م وذلك لمدة يوم واحد أسبوعيا.2018-2017للعام الجامعي  –بمرحلة الدراسات العليا  للتدريسالرشيد خاطر 

 ان ال يخالف اللوائح والقوانين. علىعلي االنتداب يوم واحد في األسبوع  الموافقة القرار: 

 خامسا : شؤون التعليم والطالب

 .ربية العملية(بخصوص متابعة مادة التدريب الميداني )الت 5/1
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 المجلس علما.تم العرض وأحيط  القرار:

5/2 
م 30/9/2017بشأن تعديل تشكيل لجان مادة التدريب الميداني )التربية العملية( طبقا للخطاب الوارد للقسم بتاريخ 

 م.2014( لسنة 600رقم ) السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة ( من قرار17والخاص بتعديل المادة رقم )

رئيس طبقا لقرار السيد األستاذ الدكتور /  عميد الكليةالموافقة علي اقتراح التشكيل الوارد من السيد األستاذ الدكتور/  القرار:

 الخاص يهذا الشأن. الجامعة

5/3 
بمقترح تعديل صرف مكافأه لمعلمي التربية الرياضية بمدارس  مجدي محمود فهيم /االستاذ الدكتورالمذكرة المقدمة من 

 التدريب الميداني بالمحافظة بدال من النظار) مرفق صورة من المذكرة(.

ما يراة من إجراءات بخصوص  إلتخاذمجلس الكلية و للجنة شؤون التعليم والطالبالموافقة علي المقترح مع رفع األمر القرار:

 المقترح.

5/4 
بعمل محاضرات عملية )تطبيقية(  م2018-2017الجامعي المقيدين في العام طالبات الفرقة الثالثة الطلب المقدم من 

 االدائي كطالبات متدربات )مرفق صورة من الطلب(.  لرفع مستواهنشكل تدريس مصغر  في لطرق التدريس

ستاذ األ رحاب عادل جبل د /جراءات الالزمة ، وتكليف الموافقة ورفع االمر للجنة شئون التعليم والطالب إلتخاذ اإل القرار:

مع أعداد  بتحديد موعد المحاضرات وعددها كذلك اختيار الهيئة المعاونة المساعدة في تدريس المحاضرات قسمالُمساعد بال

 تقرير في نهاية تلك المحاضرات.

 سادسا : الدراسات العليا 

6/1 

 تسجيل دكتوراة

المساعد بالقسم لتسجل رسالة دكتوراة الفلسفة في التربية  المدرس رداقلا دبع يلععاصم الطلب المقدم من الباحث/ 

الرياضية بعنوان " تأثير تدريبات فن الحلقة طبقا ألماكن اللعب المختلفة علي تطوير مستوي األداء الخططي للمالكمين" 

 لكلية الذي يفيد بإستيفاء الباحث لمتطلبات التسجيل بالقسم.باوالبحوث وذلك بعد ورود خطاب مكتب الدراسات العليا 

 ورفع األمر للجنة الدراسات العليا والبحوث ألتخاذ الالزم نحو استكمال إجراءات التسجيل.التسجيل  علىالموافقة القرار: 

 السادة:هيئة اإلشراف من ويقترح القسم ان تتكون 

 أستاذ التدريب الرياضي بالقسم                         كي زمحمد محمد أ.د متفرغ/  .1

 مالكمة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةأستاذ تدريب ال                أحمد سعيد خضر  أ.د/ .2
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 سابعا : ما يستجد من أعمال

7/1 

المؤتمر العلمي الدولي الثاني عن عقد ندوة  بخصوص متوليعصام الدين اإلقتراح المقدم من السيد األستاذ الدكتور/ 

لعلوم الرياضة والذي نظمة قسم التربية البدنية والرياضية بكلية التربية األساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

  .أكتوبر 31-28بدولة الكويت" واقع الرياضة العربية بين الممارسة والمنافسة" المقام في الفترة من 

 .لعقد الندوة ان يتم تحديد موعد على الموافقة القرار:

 .ايلعلا تاساردلا ةحئال نم (17) مقر ةداملا صوصخب 7/2

 ةمزاللا اإلجراءات التخاذ ةيلكلا سلجمل رمالا إحالة عم دونب نم اهب ءاج ام ضعب ةغايص ةداعإ ةرورض سلجملا يري القرار:

 .ليدعتلل

 

 رئيس مجلس القسم                                                           أمين سر المجلس              

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