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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 الجامعيالعام  18 رقم الجلسة

بدء  م 6/2/2018 التاريخ 
  ظهرا الواحدة نهاية االجتماع   الحادية عشرالساعة  االجتماع

 مقر اجتماع أعضاء قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بالكلية مكان االجتماع
 الحضـــــــــــــــــــــور:

عقدت  صباحا   الحادية عشرالساعة في تمام الساعة  م6/2/2018الموافق  ثالثاءالإنه في يوم 
رئيس القسم  وبحضور كل   – أمل صالح سرور( برئاسة األستاذ الدكتور/ 18الجلسة رقم )

 -من:

نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات  " قسم رئيس أمل صالح سرورافتتح السيد األستاذ الدكتور/ :  فتتاحاإل
والترحيب بالسادة أعضاء مجلس القسم ، ثم  " بسم هللا الرحمن الرحيمالجلسة بذكر " " والعروض الرياضية

 انتقلت سيادتها لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.

   أوال : المصـــادقات 
 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة.  1/1

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

 ةــــــــــــالوظيف مــــــــــــــــاالس م
 رئيس مجلس القسم أ.د/ أمل صالح سرور 1
 عضوا   العجميإبراهيم أ.م.د/ مشيرة  2
 عضوا   عبد الحميدمحمد  أ.م.د/ شيرين  3
 المجلسوأمين سر  عضوا   عزب الزينيمحمد  أ.م.د/ مها 4
 عضوا   أ.م.د/ وسام عادل أمين 5
 عضوا   عبد الرحمن أ.م.د/ ماجدة محمد السعيد 6
 عضوا   م.د/  أحمد محمد عبد العزيز 7
 عضوا   محمد م.د/  أسامة عز الرجال 8
 عضوا    الدين م.د/إيمان كمال 9
 عضوا   عبد هللا اسماعيل عال طه م.د/ 10
 عضوا   عبد السالم م.د/غدير عزت 11
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 ثانيا : موضوعات اإلحاطة  

وشئون أعضاء هيئة وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  العالقات الثقافيةو مكتب العميد عرض الخطابات الواردة للقسم من 2/1
على للعرض   ووحدة إدارة األزمات والكوارث ITووحدة الجودة ووحدة وشئون التعليم والطالبوالمكتبة التدريس والدراسات العليا 

 .أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم لإلطالع عليها

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

 أعضاء هيئة التدريسشئون : ثالثا  
جامعة الفيوم بالموافقة على  -الطلب المقدم من األستاذ الدكتور/ نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطالب كلية التربية الرياضية 3/1

كلية التربية  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةالمدرس بقسم  أحمد محمد عبد العزيز /السيد الدكتورندب 
ذلك لتدريس مادة )الجمباز( بنين لمدة يوم واحد أسبوعيا خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي جامعة مدينة السادات ،  –الرياضية 

 م.2018م/2017
 .بما ال يتعارض مع الجداول الدراسية لسيادته الموافقةالقرار:     

نظريات وتطبيقات الجمباز  المدرس بقسم  عيد شافعي عيد حريز /الدكتورالتمرينات بنين بشأن انتداب المقدم من شعبة  الطلب 3/2
الفرقة الرابعة (  أول وثاني اختياري  )لتدريس مادة التمرينات ، ذلكجامعة بنها – كلية التربية الرياضية بنين والتمرينات والعروض الرياضية

 م.2018م/2017ثاني للعام الجامعي خالل الفصل الدراسي ال
 .ةزمال ال على اإلنتداب مع رفع الموضوع لشئون أعضاء هيئة التدريس بالكلية التخاذ اإلجراءات الموافقة :القرار      

وذلك للعرض باحتياج القسم لتعيين مدرسين مساعدين ، عميد الكلية بإفادة سيادته  األستاذ الدكتور/ محمد طلعتالطلب المقدم من سيادة  3/3
  علي مجلس الكلية.

 وتم تحديد األتي:   الموافقة القرار:     

 األعداد بنات -بنين التخصص م
 2 بنين تمرينات وجمباز  1
  1 بنات تدريب التمرينات اإليقاعية ) الجمباز اإليقاعي( 2

 : الدراسات العليارابعا  
 

4/1 

بشأن موافات سيادته بتوصيف البرامج والمقررات  السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثالخطاب الوارد من 
التمرينات  ماجستير -ماجستير الجمباز  –) دبلوم الجمباز  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بقسم المفعلة

 .م2018م/2017للعام الجامعي  دكتوراه الجمباز ( -ماجستير التعبير الحركي " بنات "  – والعروض الرياضية

عداد و  تم التنبيه واإلحاطة :القرار      .توصيف البرامج والمقررات المفعلة بالقسم تجهيزو ا 
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4/2 
 : موافقة مجلس القسم علي األتي بشأن السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثالخطاب الوارد من 

وأن يكون من بين األساتذة واألساتذة  دكتوراه ( –ماجستير  –لكل برنامج بمراحل الدراسات العليا ) دبلوم  تحديد منسق  -1
 .المساعدين بالقسم المشهود لهم بالكفاءة والخبرة

 بالقسم. دكتوراه ( –ماجستير  –دبلوم  الدراسات العليا )ب مرشد أكاديمي لكل مرحلة دراسيةتحديد  -2
 الطالب لفتح مقرر دراسي بالفصل الدراسي الثاني.تحديد أعداد    -3
م ، ويراعى أن ال يسمح للطالب بالتسجيل 15/2/2018م حتى 10/2/2018في تسجيل الطالب في المقررات بداية من  البدء -4

 في مقرر دراسي إذا كان لهذا المقرر مقرر آخر كمتطلب سابق إال بعد اجتيازه ) المتطلب السابق(.
 بدء الدراسة. و اإلنسحاب أو الحذف أو اإلضافة أو التغيير حتى قبل نهاية األسبوع الثاني منيسمح بالتسجيل أ -5
 م هو تاريخ بدء الدراسة بالدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني.17/2/2018يعتبر  -6
تسجيل المقررات بتوقيع يتم التسجيل النهائي للطالب في المقررات التي يختارونها بإشراف المشرف األكاديمي في استمارة  -7

 الطالب ويعتمدها المرشد األكاديمي ورئيس مجلس القسم المختص ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

 -والموافقة علي األتي: اإلحاطة تم  :القرار

 كاألتي:دكتوراه (  –ماجستير  –لكل برنامج بمراحل الدراسات العليا ) دبلوم  من السادة أعضاء هيئة التدريس تحديد منسقتم  -1

 مراحل الدراسات العليا المنسق سما م
 دكتوراه ( –ماجستير  –دبلوم  ) منسق عام للقسم أ.د/ أمل صالح سرور 1
 منسق القسم لمرحلة الدبلوم أ.م.د/ وسام عادل أمين 2
 منسق القسم لمرحلة الماجستير العجميإبراهيم أ.م.د/ مشيرة  3
 كتوراهدمنسق القسم لمرحلة ال السعيدأ.م.د/ ماجدة محمد  4

 كاألتي: دكتوراه ( –ماجستير  –لكل مرحلة دراسية بالدراسات العليا ) دبلوم  من السادة أعضاء هيئة التدريس تحديد مرشد أكاديميتم  -2

 مراحل الدراسات العليا اسم المرشد األكاديمي م
 (دكتوراه –ماجستير  –دبلوم  )عام للقسميمي دمرشد أكا أ.د/ أمل صالح سرور 1
 مرشد أكاديمي لمرحلة الدبلوم عبد الحميدمحمد  أ.م.د/ شيرين  2
 مرشد أكاديمي لمرحلة الماجستير عزب الزينيمحمد  أ.م.د/ مها 3
 مرشد أكاديمي لمرحلة الدكتوراه أ.د/ أمل صالح سرور 4

 تم الموافقة على فتح مقرر دراسي بعدد طالب واحد فأكثر. الثاني تحديد أعداد الطالب لفتح مقرر دراسي بالفصل الدراسيبالنسبة إلى  -1

   دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية رسالة تسجيل موضوع 4/3
 –بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية  المدرس مساعد منى يحيى أمين البصال/  ةلباحثالطلب المقدم من ا

 بعض مهاراتوتأثيرها على تحسين مستوى أداء الطالبات في البرمجة اللغوية العصبية " بعنوانلتسجيل بحث جامعة مدينة السادات 
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ينا من األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات إلم بناءًا علي الخطاب الوارد 23/12/2017بعد عقد السيمنار العام لها بتاريخ "  الجمباز
 .العليا والبحوث بتاريخ 

 وتم تشكيل لجنة اإلشراف من:مع اتخاذ الالزم ، الموافقة  القرار:     

 الوظيفة اإلسم م
كلية  قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةب ورئيسأستاذ التمرينات  أ.د/ أمل صالح سرور 1

 .الساداتجامعة مدينة  –التربية الرياضية 
 .جامعة حلوان بالهرم -بقسم علم النفس واالجتماع والتقويم الرياضي بكلية التربية الرياضيةأستاذ  أ.د/وائل رفاعي إبراهيم رضوان 2
كلية التربية ،  بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية أستاذ مساعد العجميإبراهيم مشيرة  أ.م.د/ 3

  .جامعة مدينة السادات –الرياضية 
 درجة الماجستير منح 4/4

كلية  الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةنظريات وتطبيقات  بقسم الباحثة إسراء إبراهيم عبد العال علوي /  الباحثةالطلب المقدم من 
التربية الرياضية في موضوع بعنوان " تأثير برنامج  ، ذلك بغرض منحها درجة الماجستير في الساداتجامعة مدينة  –التربية الرياضية 

الجمباز " ، حيث تم مناقشته تدريبات الوسط المائي على بعض عناصر اللياقة البدنية والفسيولوجية الخاصة بالمهارات األساسية في 
    .م20/8/2017الموافق  األحد الرسالة يوم

يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ ،  إسراء إبراهيم عبد العال علوي  على منح درجة الماجستير للباحثة / الموافقة: القرار     
 األجراءات الالزمة.

 : العالقات الثقافية.خامسا  

    إلفادتنا بما ورد بكتاب اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية  اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافيةمن  الخطاب الوارد 5/1
م والمعتمد محضر 9/11/2017( بتاريخ 120إنعقاد لجنة الغالقات الثقافية بجلستها رقم ) ) إدارة اإلتفاقيات والتبادل الثقافي ( بشأن

للتعاون في مجال التعليم تفعيل البرنامج التنفيذي م  ل16/11/2017( بتاريخ 669اجتماعها من المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم )
 م.2018م/2017اإلسالمية الموريتانية لألعوام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية العالي 

 . واإلحاطة على مجلس القسم : تم العرض القرار     

    إلفادتنا بما ورد بكتاب اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية  اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية الخطاب الوارد من 5/2
م والمعتمد محضر 9/11/2017( بتاريخ 120والتبادل الثقافي ( بشأن إنعقاد لجنة الغالقات الثقافية بجلستها رقم )) إدارة اإلتفاقيات 

تفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي والعلمي م ل16/11/2017( بتاريخ 669اجتماعها من المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم )
 م.2018م/2017م/ 2016ربية وحكومة الجمهورية الجابونية لألعوام والفني بين حكومة جمهورية مصر الع

 .واإلحاطة: تم العرض على مجلس القسم القرار     

بشأن تفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال إلفادتنا  اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافيةمن  الخطاب الوارد 5/3
، ذلك رغبة في تدعيم التعاون بينهما في المجال  المملكة األردنية الهاشميةالتعليم العالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة 



                                                                                                 
 الرياضية التربية كلية                                                                                       السادات مدينة جامعة

 م.2020م/2017لألعوام  الثقافي والعلمي والفني
 .واإلحاطة : تم العرض على مجلس القسمالقرار     

إلفادتنا بما ورد بكتاب اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية ) إدارة  اإلدارة العامة للدراسات العليا والعالقات الثقافية مكتب الخطاب الوارد من 5/4
كتاب وزارة التعليم العالي يفيد أنها تلقت كتاب وزارة الخارجية ، ومقابلة السيد سفيرنا في بوجمبورا  بشأن اإلتفاقيات والتبادل الثقافي (

بجامعة بوجمبورا ب االجتماعي والثقافي والسيد أ.د/ عميد كلية التربية الرياضية رئيس مجموعة مستشاري الرئيس للمكتببوروندي مع السيد 
 .األجهزة والمواد الرياضية من مصربلمساعدات كلية التربية الرياضية  بحاجةإلبالغ رسالة من الرئيس البوروندي 

 .واإلحاطة: تم العرض على مجلس القسم القرار      

الثقافية ) إلفادتنا بما ورد بكتاب اإلدارة المركزية للعالقات  العالقات الثقافيةالبحوث و اإلدارة العامة للدراسات العليا و الخطاب الوارد من  5/5
وما ورد اليها من سفارتنا في أكرا ،  كتاب وزارة التعليم العالي يفيد أنها تلقت كتاب وزارة الخارجية بشأن إدارة اإلتفاقيات والتبادل الثقافي (

العالقات التعليمية بإمكانية تعزيز بإلغاء ضريبة الشركات المفروضة على الجامعات الخاصة ، وطلبت وزارة الخارجية  حول قيام الحكومة
 من خالل عقد مذكرات تفاهم بين الجامعات الحكومية أو الخاصة. بين مصر وغانا

 .واإلحاطة: تم العرض على مجلس القسم القرار      

بشأن إعالن قبول  السيد الدكتور / األمين العام إلتحاد الجامعات العربية ومكتب العالقات الثقافيةاإلدارة العامة  الخطاب الوارد من 5/6
  المشاركة في جائزة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني للبحث التربوي تعزيزًا للباحثين.

 .واإلحاطة: تم العرض على مجلس القسم القرار      

للملتقى الفني لشباب جمهورية مصر العربية  -بشأن تنظيم جامعة جنوب الوادي بإفادتنا لعالقات الثقافيةاإلدارة العامة ل الخطاب الوارد من 5/7
 vpstd@svu.edu.eg، االميل :  00201094919199للمزيد من المعلومات :  الجامعات ) الدورة السادس عشر(

 .واإلحاطة: تم العرض على مجلس القسم القرار      

، والذي تنظمه "المؤتمر الدولي الثالث للعلوم األساسية والتطبيقية"انعقاد  بشأن بإفادتنا لعالقات الثقافيةاإلدارة العامة ل الخطاب الوارد من 5/8
 بمدينة غزة. م 2018 مارس 19/20 ، في الفترة منغزة  –جامعة األزهر 

 .واإلحاطة: تم العرض على مجلس القسم القرار      

م وحتى 28/2/2018في الفترة من  "المعرض الدولي الرابع للتعليم والتدريب" بشأن بإفادتنا لعالقات الثقافيةاإلدارة العامة ل الخطاب الوارد من 5/9
 م والذي تنظمه مؤسسة األهرام.2/3/2018

 .واإلحاطة: تم العرض على مجلس القسم القرار      

،  "إطالق طاقات المصريين القومي للبحث العلمي تحت عنوان" انعقاد المؤتمر بشأن بإفادتنا لعالقات الثقافيةاإلدارة العامة ل الخطاب الوارد من 5/10
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 م.2018مارس  19والذي تنظمه وزارة التعليم العالي يوم اإلثنين الموافق 

 .واإلحاطة: تم العرض على مجلس القسم القرار      

بأن وزارة الشباب  بإفادتنااإلدارة المركزية للخدمات المساعدة  –المجلس القومي للرياضة  –وزارة الشباب والرياضة الخطاب الوارد إلينا من  5/11
علوم الرياضة الحديثة بين الواقع ") اإلدارة العامة للبحوث والمكتبة الرياضية ( سوف تعقد وتنظم المؤتمر العلمي الدولي عن  والرياضة
 .م بالمركز األولمبي بالمعادي11/5/2018-5الفترة من عربية في الدول ال بالتعاون مع جامعة "والمأمول

 واإلحاطة.: تم العرض على مجلس القسم القرار      

مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا عن فتح باب الترشح لجائزة  رئيس الدكتور/ محمد ربيع ناصر خليفةتعلن اللجنة العلمية لجائزة  5/12
 العلوم الطبية.م في مجال 2018العام 

 واإلحاطة.: تم العرض على مجلس القسم القرار      

بشأن عدم اإلشتراك في أي فعاليات تنظم بدولة قطر قبل إخطار  اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافيةمن  الخطاب الوارد 5/13
 مجلس الوزراء.

 واإلحاطة.: تم العرض على مجلس القسم القرار      

بشأن أنه في حالة التعاون مع أي سفارات أو هيئات أو جهات  اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافيةمن  الخطاب الوارد 5/14
 .الالزمةقطاع الشئون الثقافية والبعثات وذلك إلتخاذ اإلجراءات إخطار العالقات الثقافية إلجراء التنسيق مع يتم أجنبية 

 واإلحاطة.: تم العرض على مجلس القسم القرار      

    

 القسم رئيس مجلس                                                  أمين سر المجلس   

                        )                             (                                )                             ( 
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