
 
 

                                                                                                           جامعة مدينة السادات                                                                          

 كلية التربية الرياضية 

 كلية/ التربية الرياضية

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية مكتب/  قسم 

 وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةنظريات مجلس / قسم  جتماعامحضر 
  م2020/ م 2019/ العام الجامعي 40 رقم الجلسة

 بدء االجتماع م5/11/2019 التاريخ  
        الساعة الثانيه عشر  

 ظهرا 
 الثالثه ظهراالساعة  نهاية االجتماع

 والتمرينات والعروض الرياضية نظريات وتطبيقات الجمباز قسم  أعضاء مكتبمقر  الجتماعامكان 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

(  40عقدت الجلسة رقم )ا  الساعةالثانيه عشر ظهرفي تمام الساعة  م3/12/2019قالمواف  الثالثاء  نه في يومإ

 رئيس القسم  وبحضور كل من: أمل صالح محمد سرور /الدكتورألستاذ برئاسة ا

  : بعذر كال من عن الحضور وتغيب

 

 

 

 :   يةفتتاحإلا

 الوظيفة االسم م

 رئيس القسم  أ.د/ أمل صالح سرور   1
 عضوا مشيرة ابراهيم العجمى أ.د/  3
 عضوا   عبد الحميد محمد  أ.م.د/ شيرين 2
 عضوا   أمين السيد  أ.م.د/ وسام عادل  4
 عضوا   د/ مها محمد عزب الزينى 0م0أ 5
 عضوا   عبد الرحمن  أ.م.د/ ماجدة محمد السعيد 6
 عضوا   الحليم أ.م.د/ ياسر علي قطب عبد  7
 عضوا   أ.م.د/ أسامة عز الرجال   8
 عضوا د/ منال محمد عزب الزيني  9
 عضوا   د/ عال طه عبداهلل  اسماعيل   10
 عضوا د / غديرعزت عبد السالم  11
 عضوا د/ هبة رحيم عبدالباقى  12

 الوظيفة االسم م

 عضوا الدين ايمان كمال أ.م.د/  1
  عضوا   رشا يحيي السيد الحريري.د/ م 2



 

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

 الموضوعات الواردة بجدول األعمال.

    أوالً: المصـــادقات 

   . بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة 1/1

 

 0المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة القرار: 
 ثانيًا: موضوعات اإلحاطة

الموجه من مدير الوحده الخاصه بالتقارير الخاصه لكل ماده برجاء أرسال نموذج  لهذه بشأن الخطاب   2/1  

 حتى يتثنى لألعضاء هيئه التدريس وضع التقارير

بشأن الخطاب الموجه من مديرالوحده الى أعضاء هيئه التدريس بسرعه أعداد بنوك األسئله   2/2

 لمقررات القسم 

رعايه الشباب  برفع نسبه الغياب عن الطلبه والطالبات المشاركين فى  بشأن الخطاب الموجه من   3/3

  14/10/2019المهرجان التميزالرياضى وأعتبارهم فى مهمه رسميه لتمثيل االنشطه الطالبيه من 

 16/10/2019ألى 

 تم العرض وأحيط المجلس علمًا كما تم إعالن ذلك على أعضاء هيئة التدريس بالقسم.القرار: 

  شئون أعضاء هيئة التدريس ثالثا :

د ابراهيم محمود ابراهيم محمد دياب على تعينه بوظيفه أستاذ مساعد بذات القسم ومرفق صوره من  0بشان الخطاب الموجه من م 3/1
وفى ضوء التقارير الفرديه الوارده من الساده  تقرير اللجنه العلميه الدائمه للترقى حيث رات اللجنه بأجماع أراء الساده الحاضرين 

وصى اللجنه بأحقيه السيد  وت 100(من 95،05ل االنتاج العلمى لسيادتده والذى حاز على مجموع )المحكمين ومن دراسه مجم
 0د ابراهيم محمود محمد دياب لشغل وظيفه أستاذ مساعد بذات القسم والكليه والجامعه0م

د ابراهيم محمود محمد دياب أستاذ مساعد بذات القسم والكليه والجامعه 0مالموافقه على تعيين القرار : 

 والعرض  

 على مجلس الكليه وشئون أعضاء هيئه التدريس التخاذ االجراءات الالزمه           

3/2  

 القرار :  

 3/3  

 القرار :  

3/4  

 القرار:

 الدراسات العليارابعا: 

محمد عزب موسى الزينى برفع االنتاج العلمى الخاص بسيادتها الى اللجنه د منال 0طلب مقدم من م 4/1

الدائمه للترقى لوظائف االساتذة واالساتذة المساعدين )لجنه الرياضه المدرسيه( لدرجه أستاذ مساعد بذات 

 0القسم حيث أنها أستوفت المده القانونيه لرفع االنتاج العلمى 



 

 

 القرار       أحيط المجلس علما وعلى الدراسات العليا أتخاذ االزم فى اجرات تسجيل االبحاث  

4/2 

 

 

 

 

 

 

 

 القرار 

ستير بناء على الخطاب الموجه من  تشكيل لجنه حكم ومناقشه للباحث /أحمد حمدى محمود الفوالى المقيد بدرجه الماج   

) برنامج تدريبى بأستخدام جهاز مساعد مطور لتحسين مستوى أداء مهاره التلويح   الرسالهالدراسات العليا حيث كان عنوان 

 بالرجلين على جهاز عش الغراب لناشئى الجمباز ( 

 لجنه االشراف مكونه من 

والتمرينات والعروض الرياضيه ()أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز  د ياسر على قطب0م0أ  

)مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه (د رشا يحيى السيد الحريرى 0م  

للحكم والمناقشه مكونه من تشكيل لجنه   

د اميمه حسنين محمد حجازى ) استاذ تدريب الجمباز الفنى بقسم تدريب التمرينات االيقاعيه والجمباز الفنى(0ا  

(استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيهد ياسر على قطب ) 0م0ا  

د أسامه عزالرجال محمد العوضى ) أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والعروض الرياضيه(0م0ا  

4/3 

 

 

 

 

 القرار 

 تشكيل لجنه أشراف )ماجستير( 

نظريات وتطبيقات الجمباز والتمريناتوالعروض الرياضيه بكليه الطلب المقدم من المعيد /محمد عتريس محمد حموده المعيد بقسم 

التربيه الرياضيه جامعه مدينه السادات وذالك بغرض تشكيل لجنه أشراف لموضوع رساله ماجستير بعنوان )تصميم جهاز  

 تحسين مهاره الصعود بالقوه للوقوف على اليدين على جهاز الحلق ( مساعد فى ضوء التحليل البيوميكانيكى ل

 الموافقه على تشكيل لجنه أشرف ) ماجستير (للمعيد محمد عتريس محمد وهم 

 مشيره ابراهيم العجمى )أستاذ الجمباز بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه(د 0أ

 ضى )أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه(د أسامه عزالرجال محمد العو0م0أ

4/4 

 

 

 

 تشكيل لجنه أشراف )ماجستير ( 

وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه بكليه الطلب المقدم من الباحثه / أمانى سعد شاهين الباحثه بقسم نظريات 

التربيه الرياضيه جامعه مدينه السادات وذالك بغرض تشكيل لجنه أشراف لموضوع رساله ماجستير بعنوان )دراسه تحليليه 



 
 

 

 القرار 

نوفيه(  السباب العزوف عن تنفيذ العروض الرياضيه ببعض المدارس الحكوميه بمديريه التربيه والتعليم بمحافظه الم  

 

 الموافقه على تشكيل  لجنه أشراف )ماجستير (للباحثه أمانى سعد شاهين وهم 

)أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه(د شرين محمد عبد الحميد 0م0أ  

ض الرياضيه (د رشا يحيى السيد الحريرى )مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعرو0م  

 

4/ 5 

 

 

 

 

 

 
 

 القرار 

 بشأن الخطاب الموجه من الدراسات العليا بشأن الغاء قيد الباحثين االتي أسمائهم  

.سحر سعيد محمود داود       ) تخصص تمرينات ( 1  

غادة محي غانم            ) تخصص تعبير حركي (  . 2  

.نور عبدالحميد محمد مقلد    ) تخصص جمباز( 3  

.لمياء فوزي محمد نصار    ) تخصص جمباز ( 4  

 تم االحاطة  

 

 

4/ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كشف باسماء الطالب المقيدين بمرحلة ثانية ماجستير وهم 

.محمد عتريس محمد حمودة   )تخصص جمباز( 1  

.لمياء محمد محمد يوسف الحنفي  )تخصص جمباز (  2  

.ريهام محمد فتح هللا ابراهيم ) تخصص جمباز (  3  

. محمد السيد عبد العزيز اسماعيل )تخصص جمباز (  4  

.إسالم أبوالعال محمد إبراهيم ) تخصص جمباز (  5  

.أمل عيسي عبدالمنعم عيسي ) تمرينات ( 6  

.أماني سعد محمد شاهين ) تمرينات ( 7  

.إيمان حافظ محمود هالل )تمرينات ( 8  

 كشف بأسماء الطالب المقيدين بمرحلة ثانية دكتوراه وهم : 

.مروة يوسف اسماعيل حسن ) تمرينات ( 1  

.عزت عادل عزت عبدالعزيز ) جمباز( 2   

 



 
 

القرار : تم االحاطة      

       
 .شئؤون التعليم والطالبخامسًا: 

 مذكرة مقدمة من أساتذة التمرينات   5/1

نظرا الختالف عدد مواد القسم للبنات عن البنين وما يترتب عليه من عدم وجود ساعات كافيه  

مادة التمرينات والعروض للدراسة نفس عدد ساعات المواد بالتساوي ونظرا لمساواة الالئحة لمسمس 

الرياضية ) بنين / بنات ( ونظرا الختالف محتوي مايتم تدريسه في مادة التمرينات والعروض 

الرياضية للبنات عن البنين في الفصل الدراسي الثاني بما اليتفق مع توصيف المادة للبنات لذا يتقدم  

نات في الفرقة االولي في الفصل الدراسي أساتذة مادة التمرينات )بنات ( بطلب بتغيير مسمي مادة الب

حيث أنهم مادتين مخلفتين  2الثاني لتصبح تمرينات ايقاعية بدال من تمرينات وعروض رياضية 

 ومادة التمرينات االيقاعية تدرس للبنات فقط . 

    

 القرار: تم االحاطة العضاء مجلس القسم ورفع الموضوع الي مجلس الكلية للمناقشة والتدوال. 

مناقشه اعداد لجان االختبارات وجلسات العملى والشفوى والممتحنين الخارجين واالمتحانات  5/2

 النظريه ولجان التصحيح الخاصه بأعضاء هيئه التدريس لطالب البكالوريوس ) بنين /بنات( 

 التعليم والطالب  تم االحاطه وجارى االعداد وعند التجهيزيتم التسليم لشئون     القرار: 
  وشئون البيئة المجتمعخدمة: سادسا 

6/1 

 ما يستجد من أعمال

7/1 

7/2 

   : القرار

7/3 

   : القرار

 الثانية ظهرااختتمت الجلسة في تمام الساعة وما لم يستجد من أعمال 

 القسم رئيس مجلس                                                  المجلسأمين سر    

)                 (                                                 )                    ( 

 أ.د/ أمل صالح سرور                                                  د/ياسرعلى قطب0م0أ

 

SQ0000000F101206 رقم:موذج ن   

 م 9/2016/ 27(   1/0اإلصدار )  
 

 


