
 

                                                                                                                                    

                                                                                                          جامعة مدينة السادات

 كلية التربية الرياضية

 التربية الرياضيةكلية/ 

 قسم التمرينات والجمباز  /مكتب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مجلس / قسم التمرينات والجمباز جتماعامحضر 

   م2017/م2016 العام الجامعي الثامنة رقم الجلسة

 الثانية ظهرا   نهاية االجتماع صباحا   الحادية عشرةالساعة  بدء االجتماع م 4/4/2017 التاريخ 

 مكتب قسم التمرينات والجمباز الجتماعامكان 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

( برئاسة 8عقدت الجلسة رقم ) صباحا   الحادية عشرةفي تمام الساعة  م 4/2017 /4الموافق  الثالثاء نه في يومإ

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

  واعتذر عن الحضور :

 " الرحيمبسم هللا الرحمن الجلسة بذكر " أمل صالح سرورالدكتور/ األستاذ  : افتتح السيد يةفتتاحإلا

لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة  اسيادتهت ثم انتقل القسم والترحيب بالسادة أعضاء مجلس 

 بجدول األعمال.

   أوال : المصـــادقات 

  .بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة 1/1

 .مصادقةالقرار: 

 ثانيا : موضوعات اإلحاطة

 الوظيفة االسم م

 رئيس مجلس القسم أ.د/ أمل صالح سرور 1

 عضو وأمين سر المجلس أ.م.د/ حمدي أحمد وتوت 2

 عضوا   مها عزب الزينيأ.م.د/  3

 عضوا   أ.م.د/ وسام عادل أمين 4

 عضوا   أ.م.د/ شيرين عبد الحميد 5

 عضوا   أ.م.د/ ماجدة محمد السعيد 6

 عضوا   م.د/ منال عزب الزيني 7

 عضوا   م.د/ رشا الحريري 8

 عضوا   م.د/ أحمد محمد عبد العزيز 9

 عضوا   م.د/ ياسر على قطب 10

 الوظيفة االسم م

1 - - 



وشئون أعضاء هيئة التدريس  العالقات الثقافيةعرض الخطابات الوارده للقسم من  2/1

للعرض على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم  والدراسات العليا ومكتب العميد

 .لإلطالع عليها

ئة التدريس والهيئة كما تم اعالن ذلك على أعضاء هي تم العرض وأحيط المجلس علما  القرار: 

 .سمالمعاونة بالق

  شئون أعضاء هيئة التدريس ثالثا :

األستاذ المساعد  عبد الرحمن ماجدة محمد السعيد /الطلب المقدم من السيده الدكتورةبشأن  3/1

الخاص بنقل سيادتها إلى كلية التربية الرياضية كفر الشيخ بدون درجتها المالية وذلك بالقسم 

م إلى مثل وظيفتها على 2016 /10 /31بناء على موافقة مجلس جامعة كفر الشيخ بتاريخ 

   درجة خالية لديهم.
  القرار:

  م .2017م/ 2016الموافقة لسيادتها على النقل بعد انتهاء امتحانات العام الدراسي الحالي 
 

 الدراسات العليارابعا: 

           وذلك لسفر السيد أحمد عادل عبد الهادي محمد بشأن تعديل لجنة المناقشة والحكم للباحث/ 4/1

 .  المناقش الخارجي ياسر السيد محمد عاشور /دأ.م.

 -من السادة األساتذه :على أن تكون لجنة المناقشة والحكم  تعديل القرار:
أستاذ الميكانيكا الحيوية وعلوم الحركة                                 أ.د/ مصطفى مصطفى محمد عطوة 

 الرياضية 

 بقسم ألعاب القوى بكلية التربية الرياضية                                                                        

جامعة مدينة السادات                                                                                            

 )مشرفا (
تدريب التمرينات أستاذ ورئيس قسم                                     الرحمنأمل رياض محمد عبد أ. د/ 

 االيقاعية 

الرياضية والجمباز الفني  بكلية التربية                                                                            

 للبنات

جامعة حلوان                                                                                                    

 )مناقشا (
أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز                                      أ.م.د/ حمدي أحمد السيد وتوت

 بكلية 

التربية الرياضية جامعة مدينة السادات                                                                            

  )مناقشا (
أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز                                      أ.م.د/ شيرين محمد عبد الحميد

 بكلية 

التربية الرياضية جامعة مدينة السادات                                                                             

 )مشرفا (
 للدراستتتتات العليا والبحو  وكيل الكلية األستتتتتاذ الدكتور/بشأأأأأن الخطاب الوارد من السأأأأيد  4/2

الخاصة  ورفع األبحاثوالهيئة المعاونة أعضاء هيئة التدريس  بضرورة تفعيل مواقعالخاص 



م 2017 /4 /8بهم وذلك لتحسين ترتيب الجامعة في التصنيف العالمي في مدة أقصاها السبت 

 . وكذلك تفعيل االيميل المؤسسي الخاص بكل عضو

 .سم.ئة التدريس والهيئة المعاونة بالقكما تم اعالن ذلك على أعضاء هي أحيط المجلس علما  القرار: 
 

 خامسا : العالقات الثقافية.

 بشأن الخطابات الواردة للقسم من العالقات الثقافية. 5/1

ئة التدريس والهيئة المعاونة كما تم اعالن ذلك على أعضاء هي تم العرض على مجلس القسم القرار:

 .سمبالق
 

 

 موضوعات أخرى
 

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

 رئيس مجلس القسم                                                                                المجلسسر أمين      

                                                                        )                             ( )                             ( 

 أمل صالح سرور /د.أحمدي أحمد وتوت                                                                             /.م.دأ

 

SQ0000000F101206 رقم:نموذج   

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 

 

 


