
  
                                                                                                                             

  كلیة التربیة الریاضیة                                                                                                          جامعة مدینة السادات

اضية/ لية الر بية   ال

مباز / مكتب وا نات التمر   قسم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   قسم التمرینات والجمباز/ مجلس  جتماعامحضر 
    م٢٠١٧/م٢٠١٦  العام الجامعي  العاشرة  رقم الجلسة
  ظھراً عشرة الثانیة   نھایة االجتماع  صباحاً  شرةاعلاالساعة   بدء االجتماع  م ٦/٦/٢٠١٧  التاریخ 

  مكتب قسم التمرینات والجمباز  الجتماعامكان 

  :الحضـــــــــــــــــــــور
برئاسة ) ١٠(عقدت الجلسة رقم  صباحاً  شرةاعالفي تمام الساعة  م ٦/٢٠١٧ /٦الموافق الثالثاء  نھ في یومإ

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

    :واعتذر عن الحضور 

والرتحيب  " بسم اهللا الرحمن الرحيم"اجللسة بذكر  أمل صالح سرور/ الدكتوراألستاذ  افتتح السيد:  یةفتتاحإلا
  .لعرض ومناقشة املوضوعات الواردة جبدول األعمال اسيادت مث انتقل القسم بالسادة أعضاء جملس 

    المصـــادقات: أوالً  
   .بشأن التصدیق على محضر الجلسة السابقة  ١/١

  .مصادقة: القرار
  موضوعات اإلحاطة: ثانیاً 

وشئون أعضاء هيئة التدريس والدراسات العليا ومكتب  الثقافيةالعالقات للقسم من  الواردةعرض اخلطابات   ٢/١
  .للعرض على أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة بالقسم لإلطالع عليها العميد

ً : القرار   .سمئة التدريس والهيئة المعاونة بالقذلك على أعضاء هي إعالنكما تم  تم العرض وأحيط المجلس علما

  الوظیفة  االسم  م
  رئیس مجلس القسم أمل صالح سرور/ د.أ  ١
  عضو وأمین سر المجلس حمدي أحمد وتوت/ د.م.أ  ٢
 عضواً  وسام عادل أمین/ د.م.أ  ٣

 عضواً  شیرین عبد الحمید/ د.م.أ  ٤

 عضواً  ماجدة محمد السعید/ د.م.أ  ٥

 عضواً  منال عزب الزیني/ د.م  ٦

  عضواً   رشا الحریري/ د.م  ٧
 عضواً  أحمد محمد عبد العزیز/ د.م  ٨

 عضواً   یاسر على قطب/ د.م  ٩

  الوظیفة  االسم  م
 عضواً   مھا عزب الزیني/ د.م.أ  ١



    شئون أعضاء ھیئة التدریس :ثالثا 
لنقل سيادته إىل   بالقسم األستاذ املساعد حمدي أحمد السيد وتوت /الدكتورالسيد الطلب املقدم من بشأن   ٣/١

    .كلية الرتبية الرياضية جامعة املنوفية

  .الموافقة :القرار
ا  بالقسماملدرس بشعبة التعبري احلركي  رشا يحيي الحريري/الدكتورة السيدةالطلب املقدم من بشأن   ٣/٢ لنقل سياد

    .إىل كلية الرتبية الرياضية جامعة املنوفية
  .الرفض :القرار

املدرس بشعبة التمرينات بالقسم  سالي محمد أبو والي محمد حسين /الدكتورةالطلب املقدم من السيدة بشأن   ٣/٣
ا إىل جامعة جازان باململكة العربية السعودية للعام اخلامس   . م٢٠١٨/ م٢٠١٧ لتجديد إعار

  .املوافقة :القرار
املدرس بالقسم لتجديد إعارته إىل جامعة  ديابمحمد إبراهيم محمود  /الدكتورالطلب املقدم من السيد بشأن   ٣/٤

  . م٢٠١٨/ م ٢٠١٧حائل باململكة العربية السعودية للعام السابع 
  .املوافقة :القرار
  .:القرار
  الدراسات العلیا: رابعا

ً على  ٤/١ ناقشة مل ماجدة محمد السعيد/ د.م.أ شيرين محمد عبد الحميد و/ د.م.أاملقدم من  تقرير الصالحية بناء
تأثير استخدام تدريبات الوسط المائي على بعض عناصر اللياقة البدنية " رسالة ماجستري بعنوان

  .إسراء إبراهيم عبد العال /للباحثة " والفسيولوجية الخاصة بالمهارات األساسية في الجمباز
  . على أن تشكل لجنة المناقشة والحكم من السادةالموافقة  :القرار

  أستاذ امليكانيكا احليوية بقسم طرق التدريس والتدريب                                   الرشيد خاطر سعيد عبد/ د.أ
  والرتبية العملية كلية الرتبية الرياضية                                                                          

ً (     جامعة مدينة السادات                                                                                              )مناقشا
  أستاذ التمرينات واجلمباز كلية الرتبية الرياضية                                          مرفت أحمد كمال/ د.أ

  )مناقشاً (جامعة طنطا                                                                                                          
  أستاذ مساعد بقسم التمرينات واجلمباز                               شيرين محمد عبد الحميد/ د.م.أ

  كلية الرتبية الرياضية                                                                             
ً (            جامعة مدينة السادات                                                                                        )مشرفا

  أستاذ مساعد بقسم التمرينات واجلمباز                               ماجدة محمد السعيد   / د.م.أ
  كلية الرتبية الرياضية                                                                             

  )مشرفاً (           جامعة مدينة السادات                                                                                     



الدراسة لعام ثاين يف الفرتة  وذلك ملدم ٢٠١٠املقيد بدورة أكتوبر  عزت عادل عزت /الباحثبشأن الطلب املقدم من   ٤/٢
  .م٢٠١٧/ ٩/ ٣٠إىل  ٢٠١٦/ ١/١٠من 

  .املوافقة بعد العرض على جلنة الدراسات العليا  :القرار
ً علــى  ٤/٣ أحمــد محمــد عبــد العزيــز و / د.أشــرف عبــد اللطيــف الخــولي و م/ د.أاملقـدم مــن  تقريــر الصــالحية  بنـاء

تـدريبات نوعيـة لتحسـين أداء مهـارة الشـقلبة الخلفيـة " ناقشـة رسـالة ماجسـتري بعنـوانمل عال طه إسماعيل/ د.م
   .عزت عادل عزت /للباحث " السريعة على جهاز الحركات األرضية لناشئات الجمباز الفني

  .على أن تشكل لجنة المناقشة والحكم من السادة الموافقة : القرار
  تدريب الرياضات األساسيةبقسم  اجلمبازأستاذ                                       أحمد  حاتم أبو حمدة هليل/ د.أ

  )مناقشاً (     حلوانجامعة كلية الرتبية الرياضية للبنني                                                                             
  كلية املتفرغ   الرياضية  والعروضأستاذ التمرينات                                       أشرف عبد اللطيف الخولي/ د.أ

ً (                املنوفيةجامعة  الرتبية الرياضية                                                                                 )مشرفا
  أستاذ مساعد بقسم التمرينات واجلمباز                                              وسام عادل أمين/ د.م.أ

  )مناقشاً (    جامعة مدينة السادات    كلية الرتبية الرياضية                                                                        
تأثير برنامج "لبحث بعنوان  درجة املاجستري هنحمل عالء السيد محمد طنطاوي/ الباحث الطلب املقدم من بشأن   ٤/٤

   "تدريبي نوعي على أداء مهارة الدورة الهوائية الخلفية المستقيمة كنهاية حركية على جهاز المتوازيين

  .على أن يرفع لمجلس الدراسات العليا التخاذ اإلجراءات الالزمةالموافقة  :القرار

  
  .العالقات الثقافیة: خامساً 

  .اخلطابات الواردة للقسم من العالقات الثقافيةبشأن   ٥/١

  .سمئة التدريس والهيئة المعاونة بالقذلك على أعضاء هي إعالنكما تم   تم العرض على مجلس القسم :القرار
  موضوعات أخرى

  

  ظھراً عشرة الثانیة اختتمت الجلسة في تمام الساعة وما لم یستجد من أعمال 

  رئیس مجلس القسم                                                                                المجلسسر أمین      

                                                                        (                             ) (                             )  

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

  

SQ0000000F101206 :رقمنموذج   
  م٢٧/٩/٢٠١٦)  ١/٠( اإلصدار 

 

 


