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 كلية/ التربية الرياضية 
 مكتب/  قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية 

 محضر اجتماع مجلس / قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية
 م  2018م/2017 العام الجامعي  24 رقم الجلسة

 م 7/8/2018 التاريخ  
بدء 

 االجتماع 
   العاشرةالساعة 

 نهاية االجتماع  صباحا  
  الحادية عشر

 والنصف صباحا  
 مقر اجتماع أعضاء قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بالكلية  مكان االجتماع 

 الحضـــــــــــــــــــــور:
(  24عقدت الجلسة رقم ) صباحا  العاشرة الساعة في تمام الساعة  م7/8/2018الموافق  ثالثاءالإنه في يوم 

 -رئيس القسم  وبحضور كل من:–أمل صالح سروربرئاسة األستاذ الدكتور/ 

 -:تغيب عن الحضوربعذر كال  من
 ة ــــــــــــ الوظيف م ــــــــــــــــاالس م
 عضوا   عبد الحميد محمد   أ.م.د/ شيرين  1
 عضوا   أحمد محمد عبد العزيز  / د 2
 عضوا   محمد  أسامة عز الرجالد/  3
 عضوا     الدين  إيمان كمال د/ 4
 عضوا   عبد السالم  غدير عزت  د/ 5

نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات   " قسم رئيس  أمل صالح سرور /األستاذ الدكتورافتتح السيد :  فتتاح اإل
ثم  ، اء مجلس القسموالترحيب بالسادة أعض بسم اهلل الرحمن الرحيم " الجلسة بذكر " " والعروض الرياضية

 .انتقلت سيادتها لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال
   أوال : المصـــادقات 

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة.  1/1

 ة ــــــــــــ الوظيف م ــــــــــــــــاالس م
 رئيس مجلس القسم  سرور محمد أ.د/ أمل صالح  1
 عضوا   العجمي إبراهيم أ.م.د/ مشيرة  2
 وأمين سر المجلس  عضوا   عزب الزيني محمد   أ.م.د/ مها 4
 عضوا   أمين السيد  أ.م.د/ وسام عادل  5
 عضوا   عبد الرحمن  أ.م.د/ ماجدة محمد السعيد 6
 عضوا   عبد اهلل اسماعيل  عال طه د/ 7
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 . المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة ومتابعة ما جاء به من موضوعات :  القرار     

 ثانيا : موضوعات اإلحاطة  
وشئون أعضاء هيئة التدريس  وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  الثقافية  العالقات و  مكتب العميد عرض الخطابات الواردة للقسم من 2/1

للعرض على أعضاء هيئة  ووحدة إدارة األزمات والكوارث  ITووحدة الجودة ووحدة وشئون التعليم والطالب والمكتبة والدراسات العليا 
 .التدريس والهيئة المعاونة بالقسم لإلطالع عليها 

 كما تم إعالن ذلك على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم. وأحيط المجلس علما  تم العرض القرار:       
 شئون تعليم وطالب : ثالثا  

 وضع سرعة اإلنتهاء منألعضاء هيئة التدريس أساتذة المواد المقررة برئيس القسم  أمل صالح سروراألستاذ الدكتور / تكليف بشأن  3/1
جديدة(  -الئحة )قديمةم 2019م /2018بالفصل الدراسي األول للعام الجامعي لمرحلة البكالوريوس   الخاصةتوصيف المقررات الدراسية 

   وتسليمها لمكتب القسم، 
 كما تم إعالن ذلك على أعضاء هيئة التدريس بالقسم. وأحيط المجلس علما   التكليفتم  القرار:

م 2018للفصل الدراسي األول بالعام الجامعي  وتوزيع الخطة الدراسية علي السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةشأن عرض ب 3/2
 .م2019/

 : ء هيئة التدريس والهيئة المعاونة كاألتيتم العرض وتوزيع الخطة الدراسية علي السادة أعضاالقرار:
 

                        بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات  م2017/2018للعام الجامعي الخطة الدراسية للفصل الدراسي األول 
 -جامعة مدينة السادات وهي: –والعروض الرياضية 

 
 أستاذ المادة والهيئة المعاونة  الالئحة الفرقة بنين/بنات  المادة 

  
ات 

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
نـــــــ

مري
ت

 

ـــن 
ــــــــ

ــــــــ
بنيــ

 

 محمد عتريس /معيد -د/ أحمد عبد العزيز جديدة األولى 
 د/ أحمد عبد العزيز جديدة الثانية

 محمد عتريس /معيد -أ.د/ سعيد عبد الرشيد قديمة تخصص اول ثالثة
 الرجالد/ أسامة عز  قديمة تخصص ثاني ثالثة
 منتدب خارجي قديمة تخصص أول رابعة
 منتدب خارجي قديمة تخصص ثاني رابعة

ات 
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

بنــ
 

 / ةمعيد -د/ هبة رحيم عبد الباقي –أ.م.د/ شيرين عبد الحميد  جديدة  األولى
 ايمان حافظ  / ةمعيد –رشا شلتوت 

 -د/ هبة رحيم عبد الباقي  -د/ منال الزيني -أ.د/ أمل سرور قديمة الرابعة
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 ايمان حافظ   / ةمعيد  –رشا شلتوت  / ةمعيد

ــاز 
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
بــــــ

جم
 

ـــن 
ــــــــ

ــــــــ
بنيــ

 

 م.د/ ياسر علي قطبأ. جديدة األولى 
 محمد عتريس / معيد -م.د/ ياسر علي قطبأ. جديدة الثانية

 د/ أسامة عز الرجال قديمة تخصص اول ثالثة
 د/ أسامة عز الرجال قديمة تخصص ثاني ثالثة
 منتدب خارجي قديمة تخصص أول رابعة
 منتدب خارجي قديمة تخصص ثاني رابعة

ات 
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

بنــ
 

 / معيدة -البصال م.م/ منى -د/عال طه -أ.م.د/مشيرة العجمي جديدة األولى
 ليليان

 / ليليان معيدة -د/عال طه -.م.د/مشيرة العجميأ قديمة ثانيةال
 معيدة -البصال م.م/ منى -د/ إيمان كمال -أ.م.د/ ماجدة السعيد قديمة الثالثة

 ليليان /

ركي 
 ح

بير
تع

ات  
ــــــــ

ــــــــ
بـنــ

 

 تيسير الخفيف/ معيدة -د/ رشا الحريري  -أ.م.د/مها الزيني قديمة ثانية ال
تيسير / معيدة -منتدب  -د/ رشا الحريري  -أ.م.د/مها الزيني جديدة ثانية ال

  / ايمان حافظ معيدة -الخفيف
 تيسير الخفيف/ معيدة -د/غدير عزت -أ.م.د/وسام عادل  قديمة ثالثة ال

قاع 
إي

 

ـــــبن
 ات 

 ايمان حافظ / معيدة -رشا شلتوت / معيدة –نشأت  /د جديدة الثانية
 

 شئون أعضاء هيئة التدريس: رابعا  
 الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةقسم نظريات وتطبيقات مدرس ب مرفت رجب حسن الفالحة  /الدكتور السيدة الطلب المقدم من 4/1

، وذلك اعتبارًا ية السعودية وذلك للعام االثالث بشأن الموافقة على تجديد األجازة الخاصة بسيادتها بدون مرتب لمرافقة الزوج بالمملكة العرب
 م.31/8/2019م حتي 1/9/2018من 

 .ةالالزم اإلجراءات  إلتخاذدريس بالكلية الموافقة ورفع الطلب إلي شئون أعضاء هيئة التالقرار:        
4/2 

 
هيئة سنوية ألعضاء النصف المتابعة وكتابة تقارير األداء ة تنفيذ آالي رئيس القسم بشأن أمل صالح سرور/   األستاذ الدكتورطلب 

 .التدريس والهيئة المعاونة
  .أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسمكما تم إعالن ذلك على ،  تم االحاطة وجاري التنفيذ القرار:     

رئيس قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض  –صالح سرور    االستاذ الدكتور/ أملبشأن الطلب المقدم من السيد  4/3
طرق التدريس والتدريب المناهج و األستاذ المتفرغ بقسم  سعيد عبد الرشيد/  األستاذ الدكتورالرياضية بالموافقة على انتداب السيد 

في األسبوع  للفصل الدراسي  واحد يوم ) بنين ( بواقعالفرقة الثالثة ( تمرينات أول  )لتدريس مادة تخصص وعلوم الحركة الرياضية
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 م.2019م/ 2018األول للعام الجامعي 
 . الموافقة واتخاذ الالزم : القرار

السيد بشأن الطلب المقدم من شعبة الجمباز بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بالموافقة على انتداب  4/4
جامعة المنوفية لتدريس  -األستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات التمرينات والجمباز والعروض الرياضية  حمدي أحمد وتوت الدكتور/

م/ 2017في األسبوع  للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  واحد ) بنين( بواقع يومرقة الرابعة الف تمرينات ثاني(  -) أولمادة تخصص
 م.2018

 الموافقة واتخاذ الالزم.  القرار: 
رئيس قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض  –صالح سرور    االستاذ الدكتور/ أملبشأن الطلب المقدم من السيد  4/5

اإليقاع الفرقة الثانية لتدريس مادة بالمعاش ، ذلك  التربية الموسيقية  خبيرة سيد سالمة نشأت  / األستاذةالرياضية بالموافقة على انتداب 
للفصل الدراسي األول للعام  الحركي للفرق الدراسية األربعةر ، والمصاحبة الموسيقية لمادتي التمرينات والتعبي( ات الئحة جديدة)بن

 م.2019م/ 2018الجامعي 
 الموافقة واتخاذ الالزم.  القرار: 

مدرس بكلية التربية ال دكتور/ هبة رحيم عبد الباقي سليمال ةبناءًا علي موافقة رئيس جامعة مدينة السادات على الطلب المقدم من السيد 4/6
جامعة مدينة  –جامعة حلوان، بشأن نقل سيادتها إلي كلية التربية الرياضية  –) تخصص التمرينات اإليقاعية ( الرياضية للبنات بالجزيرة

، قد تم ادراج سيادتها بالخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس للعام  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةالسادات بقسم 
 م .2019م/ 2018الجامعي 

 الموافقة واتخاذ الالزم.  القرار: 
 الدراسات العليا  خامسا :

5/1 
 

   تسجبل أبحاث انتاج علمي 
كلية  -وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةنظريات المدرس بقسم  أحمد محمد عبد العزيز / الدكتورالسيد الطلب المقدم من 
( للترقي أستاذ  7جامعة مدينة السادات بشأن الموافقة على تسجيل أبحاث اإلنتاج العلمي الخاصة بسيادته ، وعددها )  –التربية الرياضية 

 مساعد وهي كاألتي:
 
 
 

 مكان النشـر النشر نوعه عنـوان البحث  م

1 
الكينماتيكية لمهارة التبليت علي جهاز الخصائص 

 المتوازيين كمؤشر للتدريبات النوعية
م10/2/2008 فردي مجلة جامعة المنوفية للتربية  

 البدنية والرياضة

2 
تأثير استخدام بعض مهارات  الجمباز علي بعض 

 المتغيرات البدنية الخاصة بناشئ الجودو
م31/3/2012 مشترك  

المجلةالعلمية )نظريات 
وتطبيقات (كلية التربية 
الرياضية أبو قير ـ مجلة 

 االسكندرية
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3 

فاعلية االستراتيجيات العقلية المقترحة في توجيه 
التوتر وتحسين بعض المهارات النفسية ومستوي  

أداء الجملة االجبارية علي جهاز المتوازيين لناشئ 
 الجمباز

م9/2/2016 فردى  
 التربية الشاملةمجلة بحوث 

 )كلية التربية الرياضية بنات(
 جامعة الزقازيق

4 
دراسة بعض المتغيرات الكينماتيكية التي تحكم 
أداء الدائرة الخلفية الكبري علي جهازي العقلة 

 والحلق في جمباز الرجال

 

 مشترك
1/6/2016 مجلة جامعة مدينة السادات  

 للتربية البدنية والرياضة

5 
إستخدام التدريب الباليستي علي القدرة تأثير 

العضلية القصوي ومستوي االداء الفني علي جهاز 
 طاولة القفز لناشئ الجمباز

م2/1/2017 فردى  
 مجلة بحوث التربية الشاملة

 (كلية التربية الرياضية بنات)
 جامعة الزقازيق

6 
فاعلية تدريبات الرؤية البصرية في تطوير بعض 

البصرية ومستوي أداء مهارات جهاز القدرات 
 التمرينات األرضية في الجمباز

م1/1/2018 فردى  

المجله العلميه لعلوم وفنون 
الرياضه كليه التربيه 

الرياضيه للبنات بالجزيره 
 جامعه حلوان

7 

تأثير بعض طرق التسهيالت العصبية العضلية 
للمستقبالت الحسية لتطوير المدى الحركى على 

أداء المهارات الحركية األساسية للمبتدئين مستوى 
 فى الجمباز

م10/4/2018 فردى  

المجلة العلمية للتربية البدنية 
وعلوم الرياضية كلية التربية 

الرياضية للبنين جامعة 
 حلوان

الموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة بسيادته حيث أنها ضمن الخطة البحثية للقسم ، يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا    القرار:      
 والثقافية                    بالكلية إلتخاذ اإلجراءات الالزمة. 

5/2 
 

 –بشأن عدم ادراج موضوعات منح الدرجات العلمية ) ماجستير  األستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا الخطاب الوارد من مكتب
وراه ( بمحاضر األقسام العلمية قبل أن يتقدم الباحث بافادة من الدراسات العليا تفيد بأن الباحث قام بتسليم نسخة مجلدة من الرسالة دكت
 .م23/6/2018ذلك بموافقة مجلس الكلية بجلسته المنعقدة يوم السبت الموافق ، و للمناقشين والمشرفين CDو

 كما تم إعالن ذلك على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم. تم العرض وأحيط المجلس علما    القرار:      

5/3 
 

    ماجستير رسالة تسجيل موضوع
 2016/2017مدرب جمباز فني رجال بنادي الشمس والمقيد بدورة أكتوبر أحمد حمدي محمود الفوالي  لباحث / الطلب المقدم من ا

برنامج تدريبي باستخدام جهاز مساعد مطور لتحسين مستوى أداء مهارة التلويح بالرجلين على جهاز عش " بعنوانلتسجيل بحث 
م ، وذلك بناءًا علي الخطاب الوارد إلينا من األستاذ 28/7/2018الموافق  بعد عقد السيمنار العام له يوم السبت" الغراب لناشئي الجمباز

 الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث .
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 وتم تشكيل لجنة اإلشراف من:مع اتخاذ الالزم ،  :الموافقة      

 الوظيفة اإلسم م
 وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية نظريات أستاذ مساعد بقسم  أ.م.د/ ياسر علي قطب  1
  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بقسم مدرس  رشا يحي السيد الحريري م.د/ 2

 منح درجة الماجستيرفي التربية الرياضية  5/4
كلية  وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةنظريات الباحثة بقسم  مروة يوسف إسماعيل حسن/   الباحثةالطلب المقدم من 
تأثير  التربية الرياضية في موضوع بعنوان "  درجة الماجستير في ، ذلك بغرض منح سيادتها  الساداتجامعة مدينة  –التربية الرياضية 

 " كير لطفل ما قبل المدرسة "استخدام األلعاب التفاعلية االلكترونية على بعض المهارات األساسية ومهارات التفتمرينات ب

بالكلية التخاذ  يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا  ،  مروة يوسف إسماعيل حسن/  على منح درجة الماجستير الباحثة الموافقة: القرار
 جراءات الالزمة.اال
 منح درجة الماجستيرفي التربية الرياضية  5/5

كلية التربية  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةالباحثة بقسم آية عادل عبد الواحد /  الباحثةالطلب المقدم من 
تأثير التدريبات  التربية الرياضية في موضوع بعنوان "  درجة الماجستير في ، ذلك بغرض منح سيادتها  الساداتجامعة مدينة  –الرياضية 

 النوعية البدنية على مستوى أداء الحركات الجمبازية لجملة عارضة التوازن لناشئات الجمباز"  

جراءات بالكلية التخاذ االيرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا آية عادل عبد الواحد ، /  على منح درجة الماجستير الباحثة الموافقة: القرار
 الالزمة. 

 
 : العالقات الثقافية. سادسا  

بشأن عقد المؤتمر الدولي الخامس لكلية التربية الرياضية  شؤون المجالس واللجان / جامعة السلطان قابوسالخطاب الوارد من مكتب  6/1
  سلطنة عمان.  –م في مسقط 2018أكتوبر  9-8والتنمية المستدامة للفرد والمجتمع خالل الفترة 

 . القرار: تم العرض وأحيط المجلس علما       
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 -بأنه ورد لالدارة كتاب المجلس األعلى للجامعات والبحوث والعالقات الثقافيةاإلدارة العامة للدراسات العليا الخطاب الوارد من مكتب 
ليم ادارة االتفاقيات والتبادل الثقافي بشأن مشروع برنامج تعاون في مجال التعليم العالي في جمهورية مصر العربية ومديرية الثقافة والتع

 م، مرفق نسخة من مشروع البرنامج.2020م/2017عوام رية صربيا لألتكنولوجيا والرياضة الدولية بجمهو والعلوم ال
 . القرار: تم العرض وأحيط المجلس علما       
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 -بأنه ورد لالدارة كتاب المجلس األعلى للجامعات اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافيةالخطاب الوارد من مكتب 

برنامج تعاون بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بيالروس للتعاون في مجال التعليم  ادارة االتفاقيات والتبادل الثقافي بشأن



                                                                         
 الرياضية التربية كلية                                                                                        السادات مدينة جامعة

 . م )مرفق النسخة العربية واإلنجليزية للمشروع (2020م/2018العالي لألعوام  
 . تم العرض وأحيط المجلس علما  : القرار     
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كتاب المجلس  م26/6/2018بتاريخ  بأنه ورد لالدارة اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية الخطاب الوارد من مكتب 
السيد أ.د/ القائم بعمل رئيس قطاع الوزير دارة المنظمات الدولية والمؤتمرات والذي يفيد أنه ورد ألمانة المجلس كتاب ا -األعلى للجامعات

يكية لعلوم للعالقات الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي بشأن تلقي سفيرنا لدى بلجيكا كتاب السيد الدكتور رئيس األكاديمية الملكية البلج
ة واالستفسارات ذات الصلة للعامين ما وراء البحار للتعريف بشأن المنظمة لدخول المسابقة السنوية التي تنظمها األكاديمي

 م ) مرفق المعلومات المتعلقة بالمسابقة (.2020م/2019
 . تم العرض وأحيط المجلس علما  : القرار     
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 ما ورد ألمانة المجلس كتب وزارة التعليم العالي والمتضمنة ما يلي:  افادتنا بشأن لعالقات الثقافيةاإلدارة العامة لالخطاب الوارد من مكتب 
المشتركة المصرية االوزبكية للتعاون االقتصادي والعلمي والفني والمقترح  ر إلجتماعات الدورة السابعة للجنةاإلعداد والتحضي -1

 م.2018عقدها بطقشند خالل عام 
رية الكازاخستية للتعاون اإلقتصادي والعلمي والفني والتي عقدت بالقاهرة يومي اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة المص  -2

 ."ن " أعرب الجانبان عن اهتمامهما بتطوير التعاون الثنائي في مجال التعليم العاليأم وقد أوصت على 2017مارس  8-9

والعلمي والفني والتي تم عقدها بالقاهرة خالل اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية االذرية للتعاون اإلقتصادي   -3
تعليم العالي ببروتوكول اللجنة المشار إليها باللغتين العربية م )مرفق طيه الفترة الخاصة بال2018فبراير  22-21الفترة من 

 جنبية بعد التوقيع(.واأل
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