
 

                                                                                                                                    

 كلية التربية الرياضية                                                                                                          جامعة مدينة السادات

 التربية الرياضية/ كلية

 قسم التمرينات والجمباز / مكتب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  قسم التمرينات والجمباز/ مجلس  جتماعامحضر 

   م6102/م6102 العام الجامعي السادسة رقم الجلسة

 الثانية عشرة ظهرا   نهاية االجتماع الساعة العاشرة صباحا   بدء االجتماع م 2/6/6102 التاريخ 

 مكتب قسم التمرينات والجمباز الجتماعامكان 

 :الحضـــــــــــــــــــــور

برئاسة ( 2)عقدت الجلسة رقم  العاشرة صباحا  في تمام الساعة  م 6/6102 /2الموافق  الثالثاء نه في يومإ

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

  :واعتذر عن الحضور 

والرتحيب  " الرحمن الرحيمبسم اهلل "اجللسة بذكر  أمل صالح سرور/ الدكتوراألستاذ  افتتح السيد:  يةفتتاحإلا
 .لعرض ومناقشة املوضوعات الواردة جبدول األعمال اسيادهتت مث انتقل القسم بالسادة أعضاء جملس 

   المصـــادقات: أوال   

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  0/0

 .مصادقة: القرار
 موضوعات اإلحاطة: ثانيا  

وشئون أعضاء هيئة التدريس والدراسات العليا ومكتب  العالقات الثقافيةعرض اخلطابات الوارده للقسم من  6/0
 .للعرض على أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة بالقسم لإلطالع عليها العميد

 .تم العرض وأحيط المجلس علما  : القرار

 الوظيفة االسم م

 رئيس مجلس القسم أمل صالح سرور/ د.أ 0

 عضو وأمين سر المجلس حمدي أحمد وتوت/ د.م.أ 6

 عضوا   مها عزب الزيني/ د.م.أ 3

 عضوا   منال عزب الزيني/ د.م 4

 عضوا   ماجدة محمد السعيد/ د.م 5

 عضوا   ياسر على قطب/ د.م 2

 الوظيفة االسم م

 عضوا   الحميد شيرين محمد عبد/ د.م.أ 0

 عضوا   وسام عادل السيد/ د.م.أ 6

 عضوا   احمد محمد عبد العزيز/ د.م 3

 عضوا   رشا يحيى الحريرى/ د.م 4



  شئون أعضاء هيئة التدريس :ثالثا 

املدرس بشعبة اجلمباز بالقسم على التعيني  ماجدة محمد السعيد/ الطلب املقدم من السيده الدكتورةبشأن  3/0
   (.تدريب رياضي)بوظيفة أستاذ مساعد 

 .بعد االطالع على التقرير النهائي اخلاص باإلنتاج العلمي لسيادهتا املرسل من اللجنة العلمية الموافقة :القرار
        للعام اجلامعي واهليئة املعاونة واعتماد اخلطة الدراسية للفصل الدراسي الثاين للسادة أعضاء هيئة التدريسمناقشة  3/6

 -: م على أن تكون كما يلي6102/ م6102
 البنات -أوال

 القائمين بالتدريس المادة الفرقة

 جمباز األولى
 عال طه/ إيمان كمال     د/ د

 ليليان أشرف / معيدهمنى البصال / م.م

 تعبير حركي األولى
 غدير عزت/ وسام عادل   د/ د.م.أ

 نشأت سالمة/ رشا شلتوت   أ/ معيدة

 تمرينات الثانية
 منال الزيني/ أمل سرور  د/ د.أ

 نشأت سالمة/ رشا شلتوت   أ/ معيدة

 تمرينات الثالثة
 شيرين عبد الحميد   / د.م.أ

 تيسير الخفيف/ معيدة

 جمباز الرابعة

 ماجدة السعيد /د.م.أ

 منى البصال  / م.م

 ليليان أشرف/ معيدة

 تعبير حركي الرابعة
 رشا الحريري/ مها الزيني     د/ د

 تيسير الخفيف/ معيدة

 .البنين -ثانيا
 القائمين بالتدريس المادة الفرقة

 التمرينات والجمباز الثانية

 حمدي أحمد وتوت/ د.م.أ

 أحمد عبد العزيز/ د 

 .ياسر قطب/ د

 الثالثة
 اخنياري

 التمرينات والجمباز

 ممتد

 الرابعة
 اخنياري

 التمرينات والجمباز

 ممتد

 
 .الموافقة -:القرار

بالقسم الحتياجهم ملساعدين من خارج اهليئة املعاونة بالكلية النتداهبم  شعبة البنينبشأن الطلب املقدم من  3/3
 .بدون مقابل مادي  للمعاونة يف تدريس اجلانب التطبيقي للمادة نظراً لكثافة أعداد الطالب يف الفرقة الثانية بنني

 .الموافقة: القرار



لتكليف عدد من املعيدين واملعيدات لتلبية احتياجات القسم عند تطبيق  رئيس القسمبشأن الطلب املقدم من  3/4
  -:الالئحة اجلديدة وذلك كما يلي 

 معيدة( 6)معيد         عدد ( 6)م            عدد 6102/م 6102
 معيدة( 0)معيد         عدد ( 0)م            عدد6102/ م6102
 معيدة( 0)معيد         عدد  (0)م            عدد6102/ م6102
 معيدة( 0)معيد         عدد ( 0)م           عدد6161/ م6102
 معيدة( 0)معيد         عدد ( 0)م          عدد6160/ م 6161

 للعرض علي مجلس الكلية ولجنة االحتياجات الموافقة: القرار

 الدراسات العليا: رابعا

بصالحية رسالة  أحمد عادل عبد الهادي محمد/ بشأن التقرير الوارد من جلنة االشراف على الباحث  4/0
كأساس لوضع التدريبات النوعية علي " هونما"الخصائص البيوميكانيكية لمهارة "املاجستري للمناقشة بعنوان

 ".جهاز الحلق في الجمباز 
 -:الموافقة علي أن تشكل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذه  :القرار

 أستاذ امليكانيكا احليوية وعلوم احلركة الرياضية                                 مصطفى مصطفى محمد عطوة / د.أ
 بقسم ألعاب القوى بكلية الرتبية الرياضية                                                                        

 (مشرفا  )جامعة مدينة السادات                                                                                            
 أستاذ مساعد بقسم علوم احلركة بكلية الرتبية                                     اشورياسر السيد محمد ع/ د.م.أ

 (مناقشا  )الرياضية للبنني جامعة حلوان                                                                                     
 أستاذ مساعد بقسم التمرينات واجلمباز بكلية                                    حمدي أحمد السيد وتوت/ د.م.أ

  (مناقشا  )الرتبية الرياضية جامعة مدينة السادات                                                                            
 قسم التمرينات واجلمباز بكلية أستاذ مساعد ب                                     شيرين محمد عبد الحميد/ د.م.أ

 (مشرفا  )الرتبية الرياضية جامعة مدينة السادات                                                                             
ي اخلاص بعدم إدراج أ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث/ بشأن اخلطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور 4/6

اال بعوود افووادة  ( دكتوووراه/ ماجسووتري)موضوووع للجنووة الدراسووات العليووا موون القسووم خوواص بطووالب الدراسووات العليووا 
 -:كتابية من الدراسات العليا باأليت

 .استيفاء الطالب للنماذج املطلوبة منه بعد توقيعها من جلنة االشراف ورئيس القسم  -0
 .جتاه اجلامعةأن الطالب ليس عليه أي مستحقات مالية  -6

 .مت العرض: القرار

اخلوواص بوواالقرتا   وكيللل الكليللة للدراسللات العليللا والبحللوث/ بشووأن اخلطوواب الوووارد موون السوويد األسووتاذ الوودكتور 4/3
قبل عمل سويمنار (عام / قسم)سيمنار ( 3)حبضور عدد( دكتوراه/ ماجستري)بضرورة الزام طالب الدراسات العليا 



 .مناقشات قبل التشكيل له( 5)التشكيل الزام الطالب حبضور عدد قسم له وكذلك يف حالة 
الطالب حبضور عدد يف حالة التشكيل أن يلتزم كما يقرت  القسم   (عام/قسم)سيمنارات( 3)املوافقة على اقرتا  :  القرار

 . أ تطبيق ذلك الشرط علي الباحثني اجلدد يف التسجيلدمناقشة علي أن يب( 6)ال يقل عن
 لجنة خدمة المجتمع وشئون البيئة :خامسا  

بعقد دورات بالتعاون مع االحتاد املصري للجمباز لطلبة وطالبات الكلية وأعضاء  مجلس القسم/بناًء على طلب  5/0
 .هيئة التدريس واهليئة املعاونة بالكلية ومن خارج الكلية

مت موافقة االحتاد املصري للجمباز على إقامة دورة تدريب وحتكيم اجلمباز الفين مبقر كلية الرتبية الرياضية جامعة  :القرار
 .مدينة السادات على أن يتم ارسال خماطبة رمسية من الكلية لتحديد موعد إقامة الدورة

 را  الثانية عشرة ظهاختتمت الجلسة في تمام الساعة وما لم يستجد من أعمال 

 رئيس مجلس القسم                                                                                المجلسسر أمين      

                                                                        )                             ( )                             ( 

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

 

SQ0000000F101206 :رقمنموذج   

 م62/9/6102(  0/1) اإلصدار 

 

 


