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بية الرياضية  كلية التر

 رئيس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية مكتب / 

 الحضور : 

للعام ( الخامسةعقد 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

  واعتذر عن الحضور:

 أ.م.د/ رحاب عادل عراقي جبل

 مجلس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةمحضر اجتماع 

 م2017/2018 العام الجامعي  الخامسة رقم الجلسة

 الواحدة ظهرا االجتماعنهاية  الحادية عشر صباحا بدء االجتماع م2/1/2018 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 

 أوال : المصادقات

 ر الجلسة السابقة.ضبشأن التصديق علي مح 1/1

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

 ثانيا : متابعة قرارات الجلسة السابقة

2/1 

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

 السادة:والذي تشكلت لجنة من أساتذة القسم مكونة من 

التدريب وعلوم وقسم المناهج وطرق التدريس  على أن يصدر باسم القسم،وذلك إلعداد الدليل وعرضة على مجلس 

 .الحركة الرياضية

 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

 عداد وإصدار الدليل لمزيد من الدراسة.يرجأ إ القرار:

 ثالثا : الخطابات الواردة

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

 السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. علىعميد الكلية /

 علما.تم العرض وأحيط المجلس   القرار:

 أعضاء هيئة التدريس شئونرابعا : 

 

تسجيل األبحاث الخاصة بسيادته  علىاألستاذ الُمساعد بالقسم للموافقة  أحمد أمين أحمد الشافعي/  الطلب المقدم من د

 كالتالي: ( أبحاث7وعددهم )
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 الحالة تاريخ النشر المجلة العلمية عنوان البحث الرقم

 األول

Improving the Muscular Imbalance of 

Penalty 

Corner Players of Hockey 

Assiut Journal of Sport 

Sciences and Arts 
م01/07/2015  منشور 

 الثاني

The Effect of Using Polar System in 

Structuring the Training 

Load on Delaying Muscle Fatigue in 

Football Players 

Assiut Journal of Sport 

Sciences and Arts 
م05/06/2016  منشور 

 الثالث

The Effect of Using Contrast Training 

During the 

Pre-season Period on the Level of 

Ability of 

Muscle in Junior Football Players 

The International Scientific 

Journal of Physical 

Education and Sport 

Sciences 

م12/09/2016  
مقبول 

 للنشر

 الرابع

The Relationship of Developing 

Coordination Abilities 

with the Level of Performance of some 

Basic 

Skills of Young Female Basketball 

International Journal of 

Sport  

Science and Arts 

م20/12/2016  منشور 

 الخامس

مستوى تأثير استخدام تدريبات سلم الرشاقة على 

 األداء

لناشئي كرة القدم والمهارىالبدني   

 مجلة علوم وفنون الرياضة 

جامعة  -كلية التربية الرياضية للبنات 

 حلوان

م19/07/2017  منشور 

 السادس

تأثير برنامج تدريبي ُمقترح باستخدام األلعاب 

 الخططية على فاعلية

بعض المبادئ الهجومية لدى براعم كرة القدم تحت 

سنة 12  

المجلة  -مجلة تطبيقات علوم الرياضة 

 -العلمية لكلية التربية الرياضية 

جامعة اإلسكندرية -أبوقير   

م29/11/2017  
مقبول 

 للنشر

 السابع

تأثير استخدام فرشات القدم الطبية على مستوى 

 االتزان الديناميكي

وبعض الُمتغيرات البدنية والمهارات األساسية 

 لناشئي كرة القدم

 مجلة علوم وفنون الرياضة 

جامعة  -كلية التربية الرياضية للبنات 

 حلوان

م14/12/2017  منشور 

 
 الموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة بسيادته حيث أنها ضمن الخطة البحثية للقسم. القرار:
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4/1 

األستاذ الُمساعد بالقسم للموافقة علي رفع إنتاجه العلمي للجنة العلمية  أحمد أمين أحمد الشافعي/  الطلب المقدم من د

، وذلك للترقـي لدرجة أستاذ التدريب )لجنة التدريب الرياضي(الدائمة للترقية لوظائف األساتذة واألساتذة الُمساعدين 

درجة أستاذ  علىتم تعينه الرياضي بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية، حيث أنه قد 

م(، وبذلك فإنه 26/04/2010ُمساعد بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بتاريخ )

 .مستوفي الُمدة القانونية

القانونية للتقدم رفع الطلب للسيد األستاذ الدكتور/عميد الكلية التخاذ الالزم حيث استوفي سيادته المدة الموافقة على  القرار:

 )مرفق الطلب، اإلنتاج العلمي، متطلبات التقدم( .ومتطلبات التقدم للجان الترقي وكذلك مجمل األبحاث العلمية للجنة

 خامسا : شئون التعليم والطالب

5/1 
الطلب المقدم من طالبات بخصوص  مت عما قسمالُمساعد بالستاذ األ رحاب عادل جبل د / التقرير المقدم من عرض

م بعمل محاضرات عملية )تطبيقية( لطرق التدريس في شكل 2018-2017الفرقة الثالثة المقيدين في العام الجامعي 

 تدريس مصغر لرفع مستواهن االدائي كطالبات متدربات. 

 مرفق صورة من التقرير() تم العرض وأحيط المجلس علما. القرار:

5/2 
األعباء التدريسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني علي السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة بخصوص خطة توزيع 

 المعاونة.

 القرار:
 النحو التالي: علىاألعباء التدريسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني علي السادة أعضاء هيئة التدريس توزع 

 هيئة التدريسأسماء السادة أعضاء  المادة م

  د.خالد شافع د.سعيد عبد الرشيد )ثانية بنات(علم حركة  1

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

3 ) ن د.عصام  تربية حركية )اولي بني 

 متول  

د.مجدى 

 فهيم

د.عبدهللا 

 عبد الحليم

د. أحمد 

 طلحة

د.السيد 

 تنيتي   

ة طة تربية حركية )اولي بنات( 4    د.أمي 
 
 د.رحاب عراق

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

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

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

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

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

(التدريب  10 ن ي )رابعة بني 
 د. أحمد طلحة الرياضن
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 على ان يتم اعداد الجداول الدراسية الخاصة بكل عضو وتسليمها لسيادته مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

5/3 
الجديدة لمادة )تكنولوجيا  ةبتعديل مقرر الفرقة الثالثة بالالئح مجدي محمود فهيممن االستاذ الدكتور/  بشأن الطلب المقدم

" ، بإضافة الشق التطبيقي لها وذلك ألن طبيعة المقرر تتطلب ذلك، علي ان يصبح المقرر 301التعليم والتعلم( كود "

متضمنا الجانب النظري والتطبيقي، وعلية يصبح توزيع درجات المقرر )أعمال سنة /إمتحان شفهي /إمتحان 

 تطبيقي/امتحان نظري(.

 في الالئحة.سقط سهوا ما  تعديلمن إجراءات بشأن  ا يراهم التخاذالموافقة علي رفع األمر لمجلس الكلية  القرار:

 سادسا : الدراسات العليا 

 بشأن تشكيل لجان االختبارات الشفهية والتطبيقية لمواد الفصل الدراسي األول. 6/1

 القرار:

 الفصل الدراسي األول السادة أعضاء هيئة التدريس:تشكل لجان االختبارات الشفهية والتطبيقية لمواد 

 (1لجنه )

 

 (2لجنه )

 

 

 المسمى الوظيفي االسم م

 التدريب وعلوم الحركة الرياضيةوأستاذ المناهج وطرق التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس  أ.د/ عصام الدين متولي  1

 التدريب وعلوم الحركة الرياضيةوأستاذ المناهج وطرق التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس  أ.د/ مجدي محمود فهيم 2

التدريب وعلوم والمناهج وطرق التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس مساعد بقسم أستاذ  عبد هللا عبد الحليمد/ م.أ. 3

 الحركة الرياضية

 المسمى الوظيفي االسم م

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

 التدريب وعلوم الحركة الرياضيةوأستاذ الميكانيكا الحيوية ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس   خالد عبد الحميد شافعأ.د/  2

التدريب وعلوم والمناهج وطرق التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس سم متفرغ بقأستاذ  محمد محمد زكيأ.د/  3

 الحركة الرياضية
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  (3لجنه )

 المسمى الوظيفي االسم م

التدريب وعلوم والمناهج وطرق التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس مساعد بقسم أستاذ  أميرة طةد/ م.أ. 1

 الحركة الرياضية

التدريب وعلوم والمناهج وطرق التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس مساعد بقسم أستاذ   رحاب عادلد/ م.أ. 2

 الحركة الرياضية

التدريب وعلوم والمناهج وطرق التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس مساعد بقسم أستاذ  أحمد طلحةد/ م.أ. 3

 الحركة الرياضية

 سابعا : ما يستجد من أعمال

  

 الواردة بالمحضر( والتقارير المذكرات)مرفق صور من 

 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


