كلية التربية
قسم المناهج وطرق التدريس

محضر اجتماع مجمس القسم رقم ()6
إنه في يوم األحد الموافق3123 / 3/23م اجتمع مجلس قسم المناهج
صباحا برئاسة أ .د  /فاطمة
وطرق التدريس في تمام الساعة الحادية عشرة
ً
صادق محمد رئيس مجلس القسم وبحضور كل من:
االســــم

م

االســـــم

م

أ .د  /عزيز عبد العزيز قنديل

-15

أ.م.د/عمي سعد جاب اهلل

-2

أ.د/محمد عبد المجيد حزين

-16

د  /رضا ىندي جمعة مسعود

-3

أ.د/أبو السعود محمد أحمد

- 17

أ.م .د  /السعيد الجندي عبد العزيز

-4

أ.د/العزب محمد زى ارن

- 18

أ.م.د  /ماجدة راغب بالبل

-5

أ .د  /محمد عبد الرءوف صابر

- 19

أ.م.د/عطيات محمد يسن

-6

أ .د  /إيمان محمد عبد الحق

- 22

أ.م .د/سامية حسنين

-7

أ.د /ميرفت أبو بكر الديب

- 21

د/سعيد عوضين

-8

أ.د  /عمي جودة محمد

- 22

د  /سناء أبو الفتوح مغاوري

-9

أ .د  /عالء الدين سعد متولي

- 23

د/راشد محمد راشد

- 12

أ.د /أحمد ماىر عبد اهلل

-24

- 11

أ .د  /محسوب عبد الصادق عمي

-25

- 12

أ .د  /إبراىيم محمد فوده

-26

-13

أ.م.د  /رضا عبد القادر درويش

-27

- 14

أ.م .د  /السيد محمد منصور

- 28

-1

وقد اعتذر كل , ,أ.م.د  /حسن ىاشم بمطيو ,أ.م.د  /رجاء محمد عبد الجميل .

أ .م.د  /رضا محمد توفيق.

-أوال

:التصديق عمي محضر الجمسة السابقة.

القـــــرار :المصـــادقة.

1

-ثانيـــًا:

بشـنن الطـالب المحـرومين مـن التـدريب الميـداني فـي الـدبموم العـام لمعـام الجـامعي 2211

 2212/م .

القــــــرار الموافقـــــة.

-ثالثًــــا:

بشنن الموافقة عمى تجديد أجازة أ.د /ماىر إسماعيل صبرى لمعام الخامس لمرافقة ابنتو .

القــــــرار الموافقـــــة.

ابعـــــــــا :بشـــــنن انتـــــداب الـــــدكتور /مجـــــدي محمـــــد أمـــــين .لمتـــــدريس لطـــــالب الماجســـــتير
-ر ً

لمفصل الدراسي الثاني-بكمية التربية بدمنيور.
القــــــرار الموافقـــــة.

خامســا
ً

 :بشنن الموافقة عمـى تعـين أ /ىالـة الشـحات عطيـة بدرجـة مـدرس بقسـم المنـاى وطـرق

التدريس تخصص ( مناى وطرق تدريس التاريخ) .

القــــــرار الموافقـــــة.

سادســـا
ً

:بشنن الموافقة عمى منح الطالبة/دعاء سعيد محمـود إسـماعيل .درجـة الماجيستربقسـم

المناى وطرق التدريس تخصص ( مناى وطرق تدريس الكيمياء).

القــــــرار الموافقـــــة.

-ســابعــا ًً:

بشنن الموافقة عمى مـنح الطالبـة /رجـاء مصـطفى السـيد جبـر .درجـة الماجيسـتر بقسـم

المناى وطرق التدريس تخصص ( مناى وطرق تدريس المغة العربية).

القــــــرار الموافقـــــة.

-ثامنــــا:

بشنن الموافقة عمى منح الطالب /فوزي عبد الغنى خالد عبد الباقي.درجة الماجيستر بقسـم

المناى وطرق التدريس تخصص ( مناى وطرق تدريس المغة العربية)

القــــــرار  :الموافقـــــة.

تاسعــــًاالزوج.

:بشــنن الموافقــة عمــى تجديــد أجــازة د /ســامية حســين محمــد جــوده .لمــدة عــام

القــــــرار  :الموافقـــة.
2

لمرافقــة

-عـاشــ ارً :

بشنن إنشاء الجامعة مركز تنمية الموارد البشرية.

القــــــرار  :أحيط المجمس عمماً.

 -الحـــادي

عشـــر :بشـــنن الموافقـــة عمـــى حضـــور أعضـــاء ىيوـــة التـــدريس ومعـــاونييم لحضـــور

المؤتمرات الخارجية.

القــــــرار  :الموافقـــة.

-الثاني

عشر :بشان ضوابط مد فترة التسجيل لمدة خمس سنوات أو عامين لدرجة الماجستير

والدكتورة.

القــــــرار  :أحيط المجمس عمماً.

-الثالث

عشر :بشنن التجييز إلطالق موقعين إلكترونين جديدين في إطار البوابة االلكترونية.

القــــــرار  :أحيط المجمس عمماً.

-الرابع عشر:

بشنن المؤتمر الدولي لمتعمم االلكترونى في الوطن العربي.

القــــــرار أحيط المجمس عمماً.

-الخامس عشر:

بشنن ما ورد من المجمس األعمى لمجامعـات بترشـيح بعـض الشخصـيات عمـى

الجاوزة في عدد من المجاالت.

القــــــرار  :أحيط المجمس عمماً.

السادس عشر :ما ستاد م ماع الما

 -:بشـنن الموافقـة عمـى تعـديل األشـراف

عمى الطالبة إيمان محمد العزب المسجمة لدرجة الدكتوراه من أ.د /أبو السعود محمد أحمد
و أ.د /فايز محمد عبـده إلـى أ.د /أبـو السـعود محمـد أحمـد و أ.م.د  /عطيـات محمـد يـس
وذلك نظ ار لسفر أ.د /فايز محمد عبده إلى الخارج .

القــــــرار  :الموافقـــة.
3

السابع عشرر  :بشـنن الموافقـة عمـى تعيـين أ  /مـروة ديـاب أبـو زيـد عبـد اهلل
بدرجــة مــدرس مســاعد بقســم المنــاى

وطــرق التــدريس تخصــص (منــاى وطــرق تــدريس المغــة

العربية )

القــــــرار  :الموافقـــة.

أمين مجمس القسم

رويس مجمس القسم
( أ.د /فاطمة صادق محمد)

(أ.م د .مجدي محمد أمين)

جامعة بنيا
4

كمية التربية
قسم المناى وطرق التدريس

را ا
رااد الر
الس ر ا اتار
عو ا الكل ة
تح ة
ط بة وبعا ........،،،،،،،،،،،.

أنيي سيادتكم علما بأن مجلس قسم المناهج قد وافق بجلسة رقم (  )6والمنعقدة يوم األحـد
الموافق 2212 / 2 / 12م عمى تعين أ /ىالة الشحات عطية بدرجة مدرس بقسم المنـاى وطـرق

التــدريس تخصــص ( منــاى وطــرق تــدريس التــاريخ) حيــث أنيــا حســنة الســير والســموك وتقــوم
بنداءاتيا الوظيفية .
وتفضل ا
بمب ل فائك االحارام

ئ س لسن الوناهج
أ.د\

جامعة بنيا
5

فاطوة صادق هحوا

كمية التربية
قسم المناى وطرق التدريس

را ا
رااد الر
الس ر ا اتار
عو ا الكل ة
تح ة
ط بة وبعا ........،،،،،،،،،،،.

أنيي سيادتكم علما بأن مجلس قسم المناهج قد وافقق بجلسقة رققم ( )6والمنعقـدة يـوم
األحد الموافق 2212 / 2 / 12م عمى منح الطالبة/دعاء سعيد محمود إسـماعيل .درجـة

(

الماجســـتيرفى التربيـــة بقســـم المنـــاى وطـــرق التـــدريس تخصـــص

منــاى وطــرق تــدريس الكيميــاء) بعن ـوان أثــر اســتخدام اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة فــي
تدريس الكيمياء في تنمية ميارات التفكير االبداعى لدى طالب الصف األول الثانوي ,,

وتفضل ا
بمب ل فائك االحارام

ئ س لسن الوناهج
أ.د\

جامعة بنيا
6

فاطوة صادق هحوا

كمية التربية
قسم المناى وطرق التدريس

را ا
رااد الر
الس ر ا اتار
عو ا الكل ة
تح ة
ط بة وبعا ........،،،،،،،،،،،.

أنيي سيادتكم علما بأن مجلس قسم المناهج قد وافق بجلسة رقم (  )6والمنعقدة يـوم األحـد
الموافــق 2212 / 2 / 12م عمــى مــنح الطالبــة /رجــاء مصــطفى الســيد جبــر
الماجســـتير فـــي التربيـــة بقســـم المنـــاى وطـــرق التـــدريس

درجــة
(

تخصــص المنــاى وطــرق التــدريس المغــة العربيــة) بعن ـوان فعاليــة إســتراتيجية مقترحــة فــي
تصويب التصورات البديمة لممفاىيم البالغية لدى طالب الصف الثاني الثانوي العام

وتفضل ا
بمب ل فائك االحارام

ئ س لسن الوناهج
أ.د\

جامعة بنيا

7

فاطوة صادق هحوا

كمية التربية

قسم المناى وطرق التدريس
الس ا اتاااد
عو ا الكل ة

الا ا
تح ة ط بة وبعا

أنيي سيادتكم علما بأن مجلس قسم المناهج قد وافق بجلسة رقم (  )6والمنعقدة يـوم األحـد
الموافـــق 2212 / 2 / 12م عمـــى مـــنح الطالـــب /فـــوزي عبـــد الغنـــى خالـــد عبـــد البـــاقي
درجـــــــــة الماجســـــــــتير فـــــــــي فمســـــــــفة التربيـــــــــة بقســـــــــم المنـــــــــاى وطـــــــــرق التـــــــــدريس
( تخصـــص المنـــاى وطـــرق التـــدريس المغـــة العربيـــة) بعنـــوان فعاليـــة إســـتراتيجية التـــدريس
التبادلي فـي تنميـة بعـض ميـارات الفيـم القراوـي والـوعي بعمميـات القـراءة لـدى تالميـذ المرحمـة
االبتداوية
وتفضل ا بمب ل فائك االحارام
ئ س لسن الوناهج
أ.د\

فاطوة صاد ق هحوا

جامعة بنيا
كمية التربية
8

قسم المناى وطرق التدريس

ال س ا ات اااد ا لا ا

عو ا

الكل ة
تح ة ط بة
وبعا ........،،،،،،،،،،،.

أنيي إلي سيادتكم بنن مجمس قسم المناى وطرق التدريس قد وافق بجمستو رقم
( )6والمنعقدة يوم األحد الموافق 2212 / 2 / 12م عمي الطمب المقدم من
الدكتورة  /سامية حسين محمد جوده .المدرس بالقسم لتجديد األجازة لمدة عام لمرافقة
الزوج والذي يعمل بالمممكة العربية السعودية.
وتفضل ا بمب ل فائك االحارام
ئ س لسن الوناهج
أ.د\

جامعة بنيا
كمية التربية

9

فاطوة صاد ق هحوا

قسم المناى وطرق التدريس

را ا
رااد الر
الس ر ا اتار
عو ا الكل ة
تح ة
ط بة وبعا ........،،،،،،،،،،،.

أنيي سيادتكم علما بأن مجلس قسم المناهج وطرق التدريس قد وافق بجلسقة رققم (
 (6والمنعقــدة يــوم األحــد الموافــق 2212 / 2 / 12م عمــى انتــداب

الــدكتور/

مجــدي محمــد أمــين عابــد -أســتاذ المنــاى وطــرق تــدريس المغــة االنجميزيــة المســاعد
بكميــة التربيــة جامعــة بنيــا -لمتــدريس بكميــة التربيــة جامعــة دمنيــور لتــدريس لطــالب
الماجستير .
وتفضل ا
بمب ل فائك االحارام

ئ س لسن الوناهج
أ.د\ فاطوة صاد ق هحوا

جامعة بنيا
كمية التربية
قسم المناى وطرق التدريس
10

ال س ا ات اااد ا لا ا

عو ا

الكل ة
تح ة ط بة
وبعا ........،،،،،،،،،،،.

أنيي إلي سيادتكم بنن مجمس قسم المناى وطرق التدريس قد وافق بجمستو رقم
( )6والمنعقدة يوم األحد الموافق  2212 / 2 / 12عمي الطمب المقدم من
األستاذ الدكتور  /ماىر إسماعيل صبرى .األستاذ بقسم المناى وطرق التدريس
لمعام الخامس لمرافقة ابنتو .
وتفضل ا بمب ل فائك االحارام

ئ س لسن الوناهج
أ.د\

جامعة بنيا
كمية التربية

11

فاطوة صاد ق هحوا

قسم المناى وطرق التدريس

ال س ا ات اااد ا لا ا

عو ا

الكل ة
تح ة ط بة
وبعا ........،،،،،،،،،،،.

أنيي إلي سيادتكم بنن مجمس قسم المناى وطرق التدريس قد وافق بجمستو رقم
( )6والمنعقدة يوم األحد الموافق  2212 / 2 / 12عمي حرمان طالب الدبموم
العام من التدريب الميداني واآلتي أسماويم
وتفضل ا بمب ل فائك االحارام

ئ س لسن الوناهج
أ.د\

جامعة بنيا
كمية التربية
قسم المناى وطرق التدريس

12

فاطوة صاد ق هحوا

ال س ا ات اااد ا لا ا

عو ا

الكل ة
تح ة ط بة
وبعا ........،،،،،،،،،،،.

أنيي إلي سيادتكم بنن مجمس قسم المناى وطرق التدريس قد وافق بجمستو رقم
( )6والمنعقدة يوم األحد الموافق  2212 / 2 / 12عمي حضور أعضاء ىيوة
التدريس ومعاونييا المؤتمرات الخارجية .
وتفضل ا بمب ل فائك االحارام

ئ س لسن الوناهج
أ.د\

جامعة بنيا
كمية التربية
قسم المناى وطرق التدريس

13

فاطوة صاد ق هحوا

ال س ا ات اااد ا لا ا

عو ا

الكل ة
تح ة ط بة
وبعا ........،،،،،،،،،،،.

أنيي إلي سيادتكم بنن مجمس قسم المناى وطرق التدريس قد وافق بجمستو رقم ( )6والمنعقدة يوم
األحد الموافق  2212 / 2 / 12عمى تعيين أ  /مروة دياب أبو زيد عبـد اهلل بدرجة مـدرس

مساعد بقسم المناى وطرق التدريس تخصص(مناى وطرق تدريس المغة العربية )
وتفضل ا بمب ل فائك االحارام

ئ س لسن الوناهج
أ.د\

جامعة بنيا
كمية التربية
قسم المناى وطرق التدريس

14

فاطوة صاد ق هحوا

ال س ا ات اااد ا لا ا

عو ا

الكل ة
تح ة ط بة
وبعا ........،،،،،،،،،،،.

أنيــي إلــي ســيادتكم بــنن مجمــس قســم المنــاى وطــرق التــدريس قــد وافــق بجمســتو رقــم ()6
والمنعقدة يوم األحد الموافق  2212 / 2 / 12عمى تعديل األشـراف عمـى

الطالبـة

 /إيمان محمـد العـزب المسـجمة لدرجـة الـدكتوراه مـن أ.د /أبـو السـعود محمـد أحمـد

و أ.د/

فايز محمد عبده إلى أ.د /أبـو السـعود محمـد أحمـد و أ.م.د  /عطيـات محمـد يـس وذلـك
نظ ار لسفر أ.د /فايز محمد عبده إلى الخارج .
وتفضل ا بمب ل فائك االحارام

ئ س لسن الوناهج
أ.د\

15

فاطوة صاد ق هحوا

