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نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض   " قسم رئيس صالح سروراألستاذ الدكتور/ أمل  افتتح السيد:  يةفتتاحإلا
والشكر والتقدير لجميع أعضاء  ، أعضاء مجلس القسم ةسادالترجيب بال و بسم اهلل الرحمن الرحيم "الجلسة بذكر " " الرياضية

م  لما بذلوه من مجهود عظيم 2019م/2018هيئة التدريس والهيئة المعاونة المشاركين بعروض عيد جامعة السادات هذا العام 
 ثم انتقلت سيادتها لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال. لي مستوى النجومية، إيرتقي 

    أوالً: المصـــادقات 

  .بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة 1/1

 المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة ومتابعة ما جاء به من موضوعات. القرار: 
 ثانيًا: موضوعات اإلحاطة

وشئون أعضاء هيئة  وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة العالقات الثقافية و  مكتب العميد  عرض الخطابات الواردة للقسم من 2/1
لجنة ووحدة إدارة األزمات والكوارث و  ITووحدة الجودة ووحدة وشئون التعليم والطالب والمكتبة التدريس والدراسات العليا 

 .للعرض على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم لإلطالع عليها  األجهزة والمختبرات 
 تم العرض وأحيط المجلس علما  كما تم إعالن ذلك على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم. القرار: 
 شئون التعليم والطالب :ثالثاً 

بشأن رفع نسبة الغياب عن الطالب  ) ادارة االسر واالتحادات الطالبية ( الخطاب الوارد من االدارة العامة لرعاية الطالب  3/1
المشاركين في األنشطة المختلقة التي تقام بالكلية والجامعة ، واعتبارهم في مهمة رسمية لتمثيل الكلية .) مرفق طيه كشف بأسماء  

 المشاركين (الطالب 

   المعاونة بالقسمأحيط المجلس علما  كما تم إعالن ذلك على أعضاء هيئة التدريس والهيئة  القرار:

بشأن رفع نسبة الغياب عن الطالب المشاركين  ( الجوالة والخدمة العامة) ادارة الخطاب الوارد من االدارة العامة لرعاية الطالب  3/2
ت شعار "في حب مصر الت كليات جامعة مدينة السادات تح المهرجان الكشفي واإلرشادي السنوي السادس لجوالي وجوافي 

.) مرفق طيه كشف م2019 21/3م الى 2019/ 8/3ذلك في الفترة من لجامعة ، ا، واعتبارهم في مهمة رسمية لتمثيل  "اتجمعنا 
 المشاركين (الطالب بأسماء 

 أحيط المجلس علما  كما تم إعالن ذلك على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم القرار:

بشأن رفع نسبة الغياب  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية "قسم رئيسالسيد الدكتور / من الخطاب الوارد  3/3
ذلك من أجازة نصف العام ،  م2019م/2018في اإلعداد والتدريب لالحتفال بعيد الجامعة للعام الجامعي المشاركين عن الطالب 

 ) مرفق طيه كشف بأسماء الطالب المشاركين ( .م(13/3/2019حتى 
 أحيط المجلس علما  كما تم إعالن ذلك على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسمالقرار: 
 الدراسات العليا: رابعاً 

   تسجبل أبحاث انتاج علمي  4/1
نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات بقسم  األستاذ مساعد الدكتور/ مشيرة إبراهيم محمد محمد العجميالطلب المقدم من 

جامعة مدينة السادات بشأن الموافقة على تسجيل أبحاث اإلنتاج العلمي الخاصة  –كلية التربية الرياضية  -والعروض الرياضية
 أستاذ وهي كاألتي:لدرجة ( للترقي  أبحاث 7، وعددها )  ا بسيادته
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تصميم كتيب إلكتروني تفاعلي لمقرر الجمباز  

 لطالبات كلية التربية الرياضية 

 فردى
26/12/2018 

مجلة جامعة مدينة السادات للتربية  

 البدنية و الرياضة 

( المجلد األول يناير  31العدد رقم )  

  م 2019
الموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة بالدكتور/ مشيرة إبراهيم محمد محمد العجمي حيث أنها ضمن الخطة  القرار:

 البحثية للقسم ، يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا والثقافية  بالكلية إلتخاذ اإلجراءات الالزمة
    ماجستير التربية الرياضية رسالة تسجيل موضوع 4/2

بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض   نسمة عبد المنعم أحمد حسني نصار   / ةلباحثاالطلب المقدم من 
برنامج تدريبي مقترح لتحسين األداء الشكلي على جملة الحركات بعنوان" لتسجيل بحث جامعة مدينة السادات  –الرياضية 

نا من األستاذ الدكتور/ وكيل طاب الوارد إليبناءًا علي الخ  سيمنار العام لسيادتهابعد عقد ال"  األرضية لناشئات الجمباز الفني
 . ، وليس عليها التزامات للكلية  براءة تسجيل عنوان البحث من وحدة المكتبة الرقمية،  الكلية للدراسات العليا والبحوث

 :كاآلتي اإلشراف  وتم تشكيل لجنةالموافقة مع اتخاذ الالزم ،  القرار:
 ة ـــــــــــــــــــــــــــــ الوظيف م ـــــــــــــــاإلس م
، كلية التربية الرياضية   بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةأستاذ مساعد  ياسر علي قطب عبد الحليم أ.م.د/ 1

 جامعة مدينة السادات. 

http://www.ijssa-gezira.com/
http://www.ijssa-gezira.com/


 

، كلية التربية الرياضية   بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةأستاذ مساعد  أحمد محمد عبد العزيز   أ.م.د/ 2
 جامعة مدينة السادات. 

 –، كلية التربية الرياضية  الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةنظريات وتطبيقات  مدرس بقسم عبد السالم  غدير عزت  د/ 3
  جامعة مدينة السادات. 

بشأن استيفاء نموذج التقرير السنوي ، وتحديد نسبة  األستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا مكتب  الخطاب الوارد من 4/3
نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض  قسم بمدرس مساعد الم.م/ مني يحيى أمين البصال االنجاز الخاصة بالباحثة 

بالتقرير أن هيئة االشراف حيث مدرج ،وادراج التقرير في مجلس القسم.، كلية التربية الرياضية  جامعة مدينة السادات. الرياضية
 كاالتي:

 ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــالوظيف م ــــــــــــــــاإلس م
كلية   - بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةأستاذ مساعد  العجمي إبراهيم مشيرة أ.م.د/ 1

 جامعة مدينة السادات. -التربية الرياضية 
كلية   -المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  بقسمأستاذ مساعد  أحمد طلحة حسينأ.م.د/ 2

 جامعة مدينة السادات.  -التربية الرياضية 
، كلية التربية  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية مدرس بقسم  إيمان كمال الدين المعصراوي د/ 3

  الرياضية  جامعة مدينة السادات. 
عدم استيفاء نموذج التقرير السنوي للباحثة م.م/ مني يحيى أمين البصال المسجلة بدرجة الماجستير في التربية   القرار:

 التعديل عبارة عن رفع وإضافة لتصبح لجنة اإلشراف كاألتي: ، الرياضية لحين يتم تعديل في لجنة اإلشراف 

 ة ــــــــــــــــــــــــــــــالوظيف م ـــــــــــاإلس م
    -وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مدرس بقسم أصول التربية الرياضية،بقسم أستاذ  محمد إبراهيم الباقيري أ.د/ 1

 جامعة مدينة السادات.  -كلية التربية الرياضية 
كلية   - الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةقسم نظريات وتطبيقات ورئيس أستاذ  سرور محمد أ.د/ أمل صالح  2

 جامعة مدينة السادات.  -التربية الرياضية ، كلية التربية الرياضية  
كلية   - نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بقسم أستاذ مساعد  العجمي إبراهيم أ.م.د/ مشيرة  3

  جامعة مدينة السادات.  –التربية الرياضية 
 

 : العالقات الثقافية.خامساً 

 /3 /6الفادتنا بأنه ورد لالدارة بتاريخ  (  إدارة المنح والبعثات اإلدارة العامة للعالقات الثقافية ) مكتب ن لخطاب الوارد إلىنا ما 5/1
م على االستمارات الخاصة بأعضاء هيئة 31/10/2018بشأن موافقة مجلس الجامعة بتاريخ  أمين عام الجامعة كتابم 2019

التعريفية الخاصة بهم ضمن األوراق المطلوبة التدريس برفع األبحاث المنشورة علي الموقع الشخصي والمواقع  المعتمدة واالستمارة 
 نموذج (  2خاجية ( واالعارات.) مرفق طيه عدد  –ة كمتطلب أساسي للموافقة على السفر للمؤتمرات والبعثات ) داخلي

 الدخال البيانات المطلوبة على الموقع .  ITتم العلم واإلحاطة مع طلب أعضاء هيئة التدريس بالقسم بتحديد موظف من وحدة  القرار: 

 "Intra-Africaباإلعالن عن فتح باب التقديم لبرنامج برنامج اإلتحاد األوروبي للتعليم العالي مكتب ن لخطاب الوارد إلىنا ما 5/2
Mobility Scheme"  والذي يتم عن طريق تكوين شراكة بين أربع إلى ست جامعات أفريقية وشريك أوروبي ويهدف إلى تبادل

سادة أعضاء هيئة التدريس واإلداريين للتدريس و/أو التدريب في الطالب من درجتي الماجستير والدكتوراه للدراسة باالضافة إاى ال
( ) مرفق الموقع ظهرًا  12-م2019يونيو  12إحدى الجامعات المشاركة في البرنامج في أفريقيا. ) الموعد األقصى للتقدم: 

 االلكتروني لالستفسار(



 
برنامج  ونة وطالب الماجستير والدكتوراه الراغبين في التعرف علي : تم التنبيه علي السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعا  القرار

Intra-Africa" Mobility Scheme" 
  ( األمريكية وجمهورية مصر العربية هيئة فولبرايت) لجنة التبادل التعليمي والثقافي بين الواليات المتحدةن لخطاب الوارد إلىنا ما 5/3

فولبرايت هيئة مصرية أمريكية أسست بناء على اتفاقية تعاون بين الحكومتين المصرية واألمريكية عام باحاطتنا علمًا أن هيئة 
للعام األكاديمي  (( Egyptian Student Programم وأنه تعلن عن فتح باب التقدم لبرنامج فولبرايت للدراسات العليا 1949
م. ) مرفق طيه شرحًا للبرنامج ، 2019مايو 23ميس الموافق م( ، حيث ألن اخر موعد لقبول االستمارات الخ2021-م2020

 الموقع االلكتروني(
 ونوافيكم بالرد تم التنبيه علي جميع أعضاء هيئة التدريس  بالقسم  القرار: 
 الفادتنا بأنه ورد لالدارة كتاب  اإلدارة العامة للعالقات الثقافية ) إدارة االتفاقات والمؤتمرات (مكتب ن لخطاب الوارد إلىنا ما 5/4

ورد إلى أمانة المجلس كتاب السيدأ.د/ رئيس قطاع  بأنه المنظمات الدولية والمؤتمرات إدارة -اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية 
اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة   -االعالن عن نيل جائزة اليونسكو بشأن لىالتعليم العا  الشئون الثقافية والبعثات بوزارة

 م.2019
 دوالر أمريكي لكل فائز. 50000تمول الجائزة بواسطة الحكومة اليابانية وتشمل ثالث جوائز سنوية بقيمة  •
بأنشطة من شأنها دعم  تي تقومأجل التنمية المستدامة والتركز الترشيحات على برنامج أو مشروع محدد حول التعليم من  •

 تنفيذ العمل العالمي للتعليم.
  علي السادة الراغبين في الترشح للجائزة استيفاء االستمارة وارفاق المستندات بالموقع االلكتروني •

 http://unesco.org.esd أبريل  30وذلك في موعد أقصاه 
 شروط ونوافيكم بالرد  السوف يتم االطالع على  القرار: 

بإقامة المؤتمر الدولي الرابع  باحاطتنا علماً اذ الدكتور / أمين عام اتحاد الجامعات العربية لخطاب الوارد من مكتب السيد األستا 5/5
أكتوبر  6م القاهرة مدينة 2019يونيو  24 – 21لمعامل التأثير العربي ، التصنيف األكاديمي للجامعات العربية ،ذلك خالل الفترة 

 ) مرفق طيه محاور المؤتمر (.
 . محاور المؤتمر سوف يتم االطالع ودراسة   القرار: 

شأن الدعوة إلى حضور مؤتمر اكتشاف العقاقير ب السيد األستاذ الدكتور / رئيس جامعة طنطا  مكتبن لخطاب الوارد إلىنا ما 5/6
والذي تنظمه الجامعة من خالل مركز التميز ألبحاث  (Anti-Cancer Drug Discovery) ( ACDD-2019)المضادة 

   أبريل. ) مرفق طيه البوستر الخاص بالمؤتمر(22-21السرطان باالشتراك مع الجمعية المصرية ألبحاث السرطان ، في الفترة من
 مع الجامعة المذكورة ، ويتم موافتكم باوجه التعاون المطلوبة . المؤتمر سوف يتم االطالع ودراسة بنود  القرار: 

 

 ظهرا الثانية عشراختتمت الجلسة في تمام الساعة وما لم يستجد من أعمال 

 القسم رئيس مجلس                                                           أمين سر المجلس   

 (أ.د/ أمل صالح سرور )                                                  (  مها محمد الزيني د/ أ.م. ) 
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