
 
 

                                                                                                                                    

 كلية التربية الرياضية                                                                                                            جامعة مدينة السادات 

 كلية/ التربية الرياضية

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية مكتب/  قسم 

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةمجلس / قسم  جتماعامحضر 

   م 2018/2019 العام الجامعي 28 رقم الجلسة

 االجتماعبدء  م4/12/2018 التاريخ  
         الحادية عشر ونصف الساعة  

 صباحا  
 الساعة الثانية ظهرا نهاية االجتماع

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية قسم  أعضاء مكتبمقر  الجتماعامكان 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

عقدت   صباحا  الحادية عشر ونصف الساعة  في تمام الساعة  م4/12/2018الموافق  الثالثاء نه في يوم إ

 رئيس القسم  وبحضور كل من:  – أمل صالح سرور /الدكتورألستاذ  ( برئاسة ا28الجلسة رقم )

  : بعذر كال من الحضورواعتذر عن 

نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض   " قسم رئيس أمل صالح سرور /األستاذ الدكتورافتتح السيد :  يةفتتاحإلا
ثم انتقلت سيادتها لعرض ومناقشة  ، أعضاء مجلس القسم ةسادالترجيب بال و بسم اهلل الرحمن الرحيم "الجلسة بذكر " " الرياضية

 الموضوعات الواردة بجدول األعمال.

    أوالً: المصـــادقات 

   .السابقة بشأن التصديق على محضر الجلسة  1/1

 الوظيفة االسم م

 رئيس مجلس القسم  سرور محمد أ.د/ أمل صالح  1
 عضوا   العجمي إبراهيم أ.م.د/ مشيرة  2
 عضوا   عبد الحميد محمد  أ.م.د/ شيرين 3
 عضوا   عبد الرحمن  أ.م.د/ ماجدة محمد السعيد 4
 عضوا   أ.م.د/ ياسر علي قطب عبد الحليم  5
 عضوا   منال محمد عزب الزيني  / د 6
 عضوا     الدين  إيمان كمال د/ 7
 عضوا   عبد اهلل اسماعيل  عال طه د/ 8
 عضوا   د/ رشا يحيى الحريري  9

 الوظيفة االسم م

 وأمين سر المجلس  عضوا   عزب الزيني محمد   أ.م.د/ مها 1
 عضوا   أمين السيد  أ.م.د/ وسام عادل  2
 عضوا   عبد السالم  غدير عزت  د/ 3



 

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

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

 .للعرض على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم لإلطالع عليها  نلجنة األجهزة والمختبرات 
 علمًا كما تم إعالن ذلك على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم.تم العرض وأحيط المجلس القرار: 

  شئون أعضاء هيئة التدريس ثالثا :

 . بشأن تحديد أجر الجلسة وأجر الساعة لألستاذة نشأت سالمة أستاذ اإليقاع والخبيرة المنتدبة للتدريس مادة اإليقاع بالقسم 3/1

عملى( بواقع ساعة نظرى وساعتين عملى مما  –بعد اإلطالع على الألئحة الجديدة بالكلية وجد أن المادة تدرس بشقين )نظري  : القرار
  جنيه للجلسة 25جنيهات للساعة التدريسية و  7يستوجب تحديد األجر بواقع 

 "  اجلمباز والتمرينات والعروض الرياضيةنظريات وتطبيقات  بشأن تصويب اخلطة الدراسية ملادة االيقاع احلركى بقسم " 3/2
والجزء عملى(  –بعد اإلطالع على توصيف الألئحة الجديدة لمقرر مادة اإليقاع الحركى وجد أن المادة تدرس بشقين )نظري  القرار: 

 إيقاع شرقي( مما يستوجب تحديد لجنتين للشق العملى  –العملى يشمل على نوعين من اإليقاع )إيقاع غربي 
كلية التربية -قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةبمدرس  د/ أحمد محمد عبد العزيزتعين السيد بشأن  3/3

 . جامعة مدينة السادات  أستاذ مساعد بذات القسم والكلية والجامعة –الرياضية 
 موافقة   القرار :

للسادة أعضاء هيئة  م 2018/2019من العام الجامعى  بشأن وضع اللجان العملية والشفوية المتحانات الفصل الدراسى األول    3/4
 التدريس بالقسم والسادة الممتحنيين الخارجيين

وتم إرسال نسخة لمكتب السيد األستاذ الدكتور / العملية والشفوية على السادة اعضاء هيئة التدريس اللجان تم توزيع جدول  القرار :
 . وكيل الكلية للشئون التعليم والطالب 

 الدراسات العليارابعا: 

استيفاء التقارير السنوية الخاصة  بشأن األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مكتب السيد  الخطاب الوارد من 4/1
 األتى أسمائهم:  دكتوراه( ، تحديد نسبة اإلنجاز ، ادراج التقارير في مجلس القسم-بالباحثين في القسم ) ماجستير

 مني يحيي امين البصال -1
 تيسير عبدالفتاح الخفيف  -2
 رشا محمود على شلتوت -3
 هدير عصام الدسوقى -4
 أية فتح اهلل حسن ورد -5
 أحمد محمد عبدالحكم طبانة -6

 تم عمل التقارير السنوية وتقديمها للدراسات العليا   :القرار

المقيد بدرجة دكتوراة الفلسفة فى التربية الرياضية بدورة   للباحث / أحمد على قطب عبدالحليمبشأن تحديد لجنة اإلشراف    4/2
بعنوان " برنامج تدريبات نوعية فى  م والمسجل بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والعروض الرياضية 2018م/2017الخريف 

جهاز متوازى ضوء التحليل البيوميكانيكى وتأثيرة على مستوى أداء مهارة اإلنتقال من أعلى إلى أسفل )الروس( على 
 األنسات 



 

 وتتكون من السادة : للباحث / أحمد على قطب عبدالحليماملوافقة على تشكيل جلنة االشراف القرار : 

 الوظيفة  اإلسم م
عبد  محمد  أ.م.د/ شيرين 1

 الحميد 
بكلية  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية قسممساعد بأستاذ 

 جامعة مدينة السادات –التربية الرياضية 
بكلية  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية قسممساعد بأستاذ    م.د / ماجدة محمد السعيد  أ. 2

 جامعة مدينة السادات –التربية الرياضية 
بكلية التربية  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية مدرس بقسم د/ أسامة عز الرجال  3

  جامعة مدينة السادات –الرياضية 
 
4/3  

 
المقيد بدرجة ماجستير فى التربية الرياضية بدورة الخريف   يان أشرف ابراهيم عمارللباحثة/ ليلبشأن تحديد لجنة اإلشراف 

  بعض  على المدمج التعلم تأثير"  بعنوان م والمسجل بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والعروض الرياضية2018م/2017
 ''   السادات  مدينة  جامعة الرياضية التربية  كلية لطالبات  القفز طاولة جهاز على األمامية  الشقلبة لمهارة  التعلم نواتج

 وتتكون من السادة : ان أشرف أبراهيم عمارليلي/  ة للباحثالموافقة على تشكيل لجنة االشراف القرار : 

 الوظيفة  اإلسم م
 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية قسممساعد بأستاذ  مشيرة ابراهيم العجمى أ.م.د/  1

 جامعة مدينة السادات –بكلية التربية الرياضية 
 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية قسممساعد بأستاذ    م.د / وسام عادل السيد أمين  أ. 2

 جامعة مدينة السادات –بكلية التربية الرياضية 
بكلية  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية مدرس بقسم د/ إيمان كمال الدين المعصراوى  3

  جامعة مدينة السادات –التربية الرياضية 
 
المقيد بدرجة الماجستير فى التربية الرياضية بدورة الخريف  للباحثة / بدحة ناصر سالم العجمي بشأن تحديد لجنة اإلشراف  4/4

بناء اختبار معرفي للمهرجانات بعنوان " م والمسجل بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والعروض الرياضية 2018م/2017
 " بدولة الكويت   لمعلمات التربية الرياضيةوالعروض الرياضية 

 وتتكون من السادة : بدحة ناصر سالم العجمي/   ةللباحثاف الموافقة على تشكيل لجنة االشر القرار : 

 الوظيفة  اإلسم م
الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس التدريب والعلوم  استاذ سعيد عبدالرشيد خاطر  أ.د/  1

 والحركة الرياضية 
بكلية  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية قسمورئيس أستاذ    أمل صالح سرور /د أ. 2

 جامعة مدينة السادات –التربية الرياضية 
بكلية التربية  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية مدرس بقسم د/ منال محمد عزب الزيني   3

  جامعة مدينة السادات –الرياضية 
 
بكلية  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بقسم بشأن إضافة الخطة الدراسية لمرحلة الدبلوم فى الجمباز  4/5

 جامعة مدينة السادات –التربية الرياضية 



 

  .تم وضع جدول بالمواد الدراسية لمرحلة الدبلوم فى الجمباز والقائمين بالتدريس  القرار :

 المرحلة 
رمز  
 المقرر 

رقم 
 المقرر 

 القائم بالتدريس  أستاذ المادة  إسم المقرر 

 دبلوم 

 مشكالت رياضة التخصص 501 ج.ت.ع 
 د/ مشيرة العجمي 

 د/ عال طـه
 د/ عال طـه

 تطبيقات رياضة التخصصنظريات و  502 ج.ت.ع 
 د/ أحمد عبدالعزيز 

 د/ أحمد عبد العزيز
 

 تخطيط التدريب في رياضة التخصص 505 ج.ت.ع 
 د/ وسام عادل 

 د/ وسام عادل 
 

 اإلعداد البدنى فى رياضة الجمباز   508 ج.ت.ع 
 د/ أحمد عبدالعزيز 

 د/ أحمد عبد العزيز
 

 الثقافية.خامسًا: العالقات 

 هبخصوص إفادتنا بأن  (الثقافية والمؤتمرات  اإلدارة العامة للعالقات الثقافية ) إدارة اإلتفاقات مكتب  ن لخطاب الوارد إلينا م 5/1
 لى ما ي نـ بشأ 12/11/2018بتاريخ  ( 1187) مدارة قرار رئيس الجامعة رقـإلورد ل

التدريس  هيئةيا بالجامعات المصرية وأعضاء لة الدراسات العللمرح للتسجيل  دم الباحث المتقدـإلزام كل من  -1
  .المعرفة بنك  حساب في بتسجيلافادة ب ديمشاركة بالمؤتمرات بالخارج بتقترقي أو السفر لمملل ن المتقدمي

المعرفة الطالب لحسابهم على بنك  تسجيل وتفعيليا بضرورة لقمية بالنسبة لطالب الدراسات العالمكتبة الر  تكليف -2
 .الرسالة العممية على ذلك مع شهادة براءة تسجيل عنوان يا ما ينص لالدراسات العواعطاء طالب 

  تم التنبيه على أعضاء هيئة التدريس والباحثين المسجلين بالقسم القرار:

بخصوص افادتنا بالخطاب المؤشر   الكلية للدراسات العليا والبحوث وكيل  األستاذ الدكتور /مكتب  نالخطاب الوارد إلينا م 5/2
انشاء  نبشأ  يا والبحوث لدراسات العلاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة ل ية والسيد االست ل الدكتور/ عميد الك األستاذالسيد ن م

ها خارج  نالجامعة أو مداخل  نم ةممولميع المشروعات البحثية سواء فة وج لختراع المختإلجميع براءات ا مقاعدة بيانات تضـ
 .ا هوحصر 

 .بأبداء الرأييا والبحوث لدراسات العلية للستاذ الدكتور/ وكيل الكألا سيدلحاطة ورفع مذكرة لإلتمت ا القرار:
 هبخصوص إفادتنا بأن  (الثقافية والمؤتمرات  اإلدارة العامة للعالقات الثقافية ) إدارة اإلتفاقات مكتب  ن لخطاب الوارد إلينا م 5/3

كتاب وزارة  تلقى نالثقافي بشأ اإلتفاقيات والتبادلإدارة  ،الثقافية  للعالقاتالمركزية  جامعاتلل األعلىس لدارة كتاب المجإللورد 
 .ورية استونيا هجميورية مصر العربية وجم التفاهم بينمشروع مذكرة تعديل  نالعالي بشا م يلالتع

 واتخاذ الالزم ودراسة البنود الواردة في المشروع. تم العرض ي القرار:
 هبخصوص إفادتنا بأن  (الثقافية والمؤتمرات  اإلدارة العامة للعالقات الثقافية ) إدارة اإلتفاقات مكتب  نالخطاب الوارد إلينا م 5/4

كتاب وزارة  تلقى نالثقافي بشأ اإلتفاقيات والتبادلإدارة  ،الثقافية  للعالقاتالمركزية جامعات لل األعلىس لدارة كتاب المجإللورد 
 .البرنامج التنفيذى بين جمهورية مصر العربية والمجر نالعالي بشا م يلالتع

 واتخاذ الالزم ودراسة البنود الواردة في البرنامج.تم العرض ي القرار:
 هبخصوص إفادتنا بأن ( الثقافية والمؤتمرات  اإلدارة العامة للعالقات الثقافية ) إدارة اإلتفاقات مكتب  نالخطاب الوارد إلينا ما 5/6

كتاب وزارة  تلقى نالثقافي بشأ اإلتفاقيات والتبادلإدارة  ،الثقافية  للعالقاتالمركزية جامعات لل األعلىس لدارة كتاب المجإللورد 
 مجال التعليم بين جمهورية مصر العربية والهند برنامج التعاون فى نالعالي بشا م يلالتع



 

 ة بالبرنامج واتخاذ الالزم ودراسة البنود الواردتم العرض  القرار:
 هبخصوص إفادتنا بأن  (الثقافية والمؤتمرات  اإلدارة العامة للعالقات الثقافية ) إدارة اإلتفاقات مكتب  ناالخطاب الوارد إلينا م 5/7

كتاب  لقىت ن الثقافي بشأ  لتفاقيات والتبادإدارة ااال ،الثقافية  للعالقاتالمركزية جامعات لل األعلىس لدارة كتاب المج إللورد 
 .نجميورية مصر العربية والسودا ليم بينالتع لفي مجا نالتعاو  قمشروع اتفا  نالعالي بشا ليمزارة التعو 
 واتخاذ الالزم ودراسة البنود الواردة في المشروع. تم العرض ي القرار:

 هبخصوص إفادتنا بأن ( الثقافية والمؤتمرات  اإلدارة العامة للعالقات الثقافية ) إدارة اإلتفاقات مكتب  ناالخطاب الوارد إلينا م 5/8
كتاب  لقىت ن الثقافي بشأ  لتفاقيات والتبادإدارة ااال ،الثقافية  للعالقاتالمركزية جامعات لل األعلىس لدارة كتاب المج إللورد 

 تحاد األوربيجميورية مصر العربية واأل ليم بينالتع لفي مجا نالتعاو  قمشروع اتفا  نالعالي بشا ليموزارة التع
 الواردة في المشروع. واتخاذ الالزم ودراسة البنود تم العرض ي القرار:

 هبخصوص إفادتنا بأن  (الثقافية والمؤتمرات  اإلدارة العامة للعالقات الثقافية ) إدارة اإلتفاقات مكتب  ناالخطاب الوارد إلينا م 5/9
كتاب  لقىت ن الثقافي بشأ  لفاقيات والتبادالتإدارة ا ،الثقافية  للعالقاتجامعات  المركزية لل األعلىس لدارة كتاب المج إللورد 

 .وجمهورية تيزنيا المتحدة جميورية مصر العربية  ليم بينالتع لفي مجا نالتعاو  قمشروع اتفا  نالعالي بشا ليموزارة التع
 واتخاذ الالزم ودراسة البنود الواردة في المشروع. تم العرض ي القرار:

 

 الثانية ظهرااختتمت الجلسة في تمام الساعة وما لم يستجد من أعمال 

 القسم رئيس مجلس                                                  أمين سر المجلس   

 (أ.د/ أمل صالح سرور )                                                (  اسماعيل طه د/ عال) 
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