
 جامعة مدينة السادات
 كلية التربية الرياضية  

 قسم التمرينات والجمباز

 

 م 6102  مايومحضر اجتماع مجلس قسم التمرينات والجمباز عن شهر 

وجلا  الامام فاى تواءم الماءعا القءباحا  ا ء ء  تام انقااء  6102/ 3/5فى يوم الثالثاء  الووافا   إنه

ووبءحكا كا   التوحينءت والجو ءز قمم حئي   .د /  امل صالح سرور برئاسة  ا واح الامم  ءلكليا 
 ون :

 )عضوا(                                    ا.م.د / حمدي وتوت                                   

 ) عضو (عال طه عبدهللا اسماعيل                                                             د/ 

 .. أعتذار كل من  و

 )عضو( شيرين محمد عبدالحميد                                                      د / أ.م.

                             د/ غدير عزت                                                                            )عضوا(

  السابقأوال: المصادقة على المجلس 

  (: مصادقة القرار) 

 ثانيا : جدول األعمال

              الدراسات العليا

ضمن   المعيدة بالقسم وذلكرشا محمود على شلتوت تسجيل موضوع البحث للباحثة /   -0
استخدام  رياضية فى بحث بعنوان: )تأثيرمتطلبات الحصول علي درجة الماجستيرفى التربية ال

إستراتيجية كيلر على تعلم بعض المهارات األساسية للتمرينات الفنية اإليقاعية لطالبات كلية 
 62/4/6102يوم الثالثاء ر القسم بالكلية  ( , حيث اقيم سيمنار للباحثة بمق التربية الرياضية 

 لجنة األشراف من : شكيل )القرار(: ت

  .تاذ مسدددداعد بقسددددم التمرينددددات والجمبدددداز حمدددددم أحمددددد السدددديد وتددددوت      اسددددد/ م.أ 
 جامعة مدينه السادات–التربية الرياضية  بكلية

 
    /قسم التمرينات و الجمباز بكلية باستاذ مساعد    مها محمد عزب الزينى     ا.م.د 

 جامعة مدينة السادات     -التربية الرياضية

 التربية الرياضيةقسم التمرينات و الجمباز بكلية ب د/ منال محمد عزب الزينى                مدرس-   
 جامعة مدينة السادات  



 

ضمن متطلبات الحصول علي   آية فتح هللا حسن ورد    تسجيل موضوع البحث للباحثة /  -6
تأثير استخدام الجرافيك على درجة الماجستيرفى التربية الرياضية فى بحث بعنوان: )

( , حيث اقيم سيمنار بعض جوانب تعلم مهارات الجمباز لتلميذات الصف األول األعدادم 
 62/4/6102يوم الثالثاء للباحثة بمقر القسم بالكلية  

 

 
 من :تشكل لجنة االشراف )القرار ( : 

 

 / بكلية  حمدم أحمد السيد وتوت      استاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز  أ.م.د   
 التربية الرياضية جامعة مدينة السادات .

 أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز بكلية            أ.م.د/ وسام عادل السيد أمين
 التربية الرياضية جامعة مدينة السادات .

          بقسم التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية مدرس   د/ غدير عزت سالم
 جامعة مدينة السادات .

 

ضمن متطلبات الحصول      أحمد عبدهللا محمد غزالة تسجيل موضوع البحث للباحثة/  -3
دراسة تحليلية لألبحاث علي درجة الماجستيرفى التربية الرياضية فى بحث بعنوان: )

 ( , حيث اقيم سيمنار للباحث  6102وحتى عام  6112العلمية فى مجال الجمباز من عام 

  62/4/6102يوم الثالثاء ر القسم بالكلية بمق

 
 تشكل لجنة االشراف من :)القرار ( :  

 

 بكلية     قسم التمرينات والجمباز ذ و رئيس استا     أمل صالح محمد سرور .د /أ
 التربية الرياضية جامعة مدينة السادات .

  بقسم التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية د/ أسامه عزالرجال           مدرس
 جامعة مدينة السادات .

  /مدرس بقسم التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية            أحمد محمد عبدالعزيزد
 جامعة مدينة السادات .

 

 -:  اء هيئة التدريسشؤن أعض

 
السيدة / سالى محمد ابو والى محمد حسين , المدرس بالقسم   الطلب المقدم من بشأن -0

لتجديد األجازه الخاصه بسيادتها  لعام رابع للعمل بكلية العلوم واآلداب بصامطه بالمملكة 
 العربية السعودية  جامعة جازان 

 الموافقة : تم اإلطالع على صورة العقد وعليه تمت  القرار()

لتغيير صفة  األستاذ المساعد بالقسم  دم من السيدة /نجالء فتحى مهدم بشأن الطلب المق -6
األجازة من اإلعارة إلى أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج بالمملكة العربية 

 .  30/7/6107حتى  0/8/6102وذلك للعام األول إعتبارا من السعودية 



 .الموافقة تم اإلطالع على عقد الزوج المرفق بالطلب وبناء عليه  : )القرار(

لجان وتوزيعها على أعضاء القسم وكذلك وضع  االنتهاء من وضع الجلسات العملية  -3
 القسم . التصحيح لمواد

 
البصال  المدرس المساعد بالقسم الى الخطة إدراج السيدة / منى يحيى أمين بشأن  -4

األجازة الخاصة  , حيث أنها أنهت 6102/6102ل الدراسى الثانى الدراسية للفص

, ومن ثم استحقاقها لمكافأة  0/3/6102من وأستلمت مهام العمل رعاية الطفل بسيادتها ل

 عن شهرم مارس وابريل .  % 611ال 

 
 فى دورته الحالية وهم اثنان من ى مجلس القسم يتقدم القسم بطلب إلضافة أعضاء ال -2

 : ذة المساعديناألسات
 

 أ.م.د / وسام عادل السيد أمين   استاذ مساعد 
 

 أ.م.د / مها محمد عزب الزينى  أستاذ مساعد 
 

 ...ولما لم يستجد من اعمال اقفل المحضر في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا....
 
 

 حئي  الامم
 

 سرورامل صالح  .د/ا

 

 

 

 


