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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  19 رقم الجلسة

بدء  م 6/3/2018 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  م6/3/2018الموافق  ثالثاءالإنه في يوم 
 -رئيس القسم  وبحضور كل من:–أمل صالح سرور( برئاسة األستاذ الدكتور/ 19الجلسة رقم )

 -من : تغيب عن الحضوربعذر كال  

 الوظيفة االسم م
 وأمين سر المجلس عضوا   عزب الزينيمحمد  أ.م.د/ مها 1
 عضوا   م.د/  أحمد محمد عبد العزيز 2
 عضوا   محمد م.د/  أسامة عز الرجال 3

 

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

، ثم انتقلت سيادتها  شهر مارس مجلسمدرس بالقسم قائم بأعمال أمين السر ل الدين م.د/إيمان كمالتعببن 
 الواردة بجدول األعمال.لعرض ومناقشة الموضوعات 

 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
 عضوا   أ.م.د/ وسام عادل أمين 5
 عضوا   عبد الرحمن أ.م.د/ ماجدة محمد السعيد 6
 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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   أوال : المصـــادقات 
 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة.  1/1

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

 ثانيا : موضوعات اإلحاطة  

وشئون وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  الثقافية العالقاتو  مكتب العميد عرض الخطابات الواردة للقسم من 2/1
ووحدة إدارة  ITووحدة الجودة ووحدة وشئون التعليم والطالبوالمكتبة أعضاء هيئة التدريس والدراسات العليا 

 .للعرض على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم لإلطالع عليها  األزمات والكوارث

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

 شئون تعليم وطالب: ثالثا  
المشاركين  والطالبات الطالب رئيس القسم بشأن باستثناء أمل صالح سرورالطلب المقدم من األستاذ الدكتور /  3/1

بمسابقة العروض للكليات المتخصصة وعروض عيد الجامعة من الغياب بالمحاضرات ية الخاصة بالعروض الرياض
 العملية والنظرية.

مع طلب  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم والتنبيه علي رئيس القسم /األستاذ الدكتور علي طلب الموافقة القرار:    
 سمائهم توزيع قائمة بأ

 التدريس أعضاء هيئةشئون : رابعا  
تنفيذ آالية المتابعة وكتابة تقارير األداء  رئيس القسم بشأن أمل صالح سرورالطلب المقدم من األستاذ الدكتور /  4/1

 ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
 .كما تم إعالن ذلك على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم،  علي التنفيذالموافقة القرار:     

 : الدراسات العلياخامسا  
5/1 

 

أهمية الحصول علي التقارير السنوية من بشأن  العليا والبحوثللدراسات المدير العام الخطاب الوارد من مكتب 
 دكتوراه ( قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام.ال –ماجستير الالدراسات العليا ) المسجلين بطالب لالمشرفين ل

 .أعضاء هيئة التدريسوتم توزبع التقارير على  وأحيط المجلس علما   تم العرض: القرار     

باعتماد توصيف المقررات الدراسية للدراسات العليا ) الدبلوم  رئيس القسمبناءا علي طلب من السيد األستاذ الدكتور /  5/2
  .الدكتوراه ( –الماجستير  –

 الموافقة . القرار:      



                                                                                                 
 الرياضية التربية كلية                                                                                       السادات مدينة جامعة

 الثقافية.: العالقات سادسا  

ادارة اإلتفاقيات والتبادل  - لعالقات الثقافيةالمركزية لاإلدارة  -المجلس األعلي للجامعات  مكتب الخطاب الوارد من  6/1
بتلقي وزارة العليم العالي لزيارة السيدة سفيرتنا في كوبنهاجن إالى مدينة إفادتنا بشأن  م32/1/2018بتاريخ  الثقافي

 . Business Kolding) الدنمارك ( بناء علي دعوة المسئولين بجمعية كولدينج 
  التواصل على موقع ، kWWW.educationdenmiark.dللمزيد من المعلومات بمكن زيترة الموقع اإللكتروني 

International@iba.dk  
 .كما تم إعالن ذلك على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم على مجلس القسم : تم العرض القرار     

إفادتنا بأنه ورد لإلدارة   والعالقات الثقافية والبحوث اإلدارة العامة للدراسات العليا مكتب الخطاب الوارد من 6/2
ادارة اإلتفاقيات  - للعالقات الثقافية اإلدارة المركزية -المجلس األعلي للجامعات  م كتاب28/1/2018بتاريخ 

والذي يعد ثاني أهم مركز SAIIA ) )  التعاون مع معهد جنوب افريقيا للشئون الدوليةوالتبادل الثقافي بشأن 
   بحثي في جنوب افريقيا بالتعاون مع ج.م.ع والجامعات الخاصة األمريكية والبريطانية.

 كما تم إعالن ذلك على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم. : تم العرض على مجلس القسمالقرار     
ببعض المجالت للنشر لطلبة بشأن افادتنا  العالقات الثقافيةالبحوث و اإلدارة العامة للدراسات العليا و الخطاب الوارد من  6/3

 الماجستير والدكتوراه ، مشروعات البكالوريوس ، ترقية األساتذة واألساتذة المساعدين 
 : تم العرض على مجلس القسم كما تم إعالن ذلك على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم.القرار     

    

 القسم رئيس مجلس                                                  أمين سر المجلس   

                        )                             (                                )                             ( 

 أ.د/ أمل صالح سرور                                                الدينم.د/إيمان كمال 

 SQ0000000F101206:نموذج رقم 

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 
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