
  
                                                                                                                             

  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  التاسعة  رقم الجلسة
  ظھراً عشرة الثانیة   نھایة االجتماع  صباحاً  شرةاعلاالساعة   بدء االجتماع  م ٦/٥/٢٠١٧  التاریخ 

  مكتب قسم التمرینات والجمباز  الجتماعامكان 

  :الحضـــــــــــــــــــــور
برئاسة ) ٩(عقدت الجلسة رقم  صباحاً  شرةاعالفي تمام الساعة  م ٥/٢٠١٧ /٦الموافق  السبت نھ في یومإ

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

    :واعتذر عن الحضور 

والرتحيب  " الرحيمبسم اهللا الرحمن "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  العالقات الثقافيةللقسم من  الواردةعرض اخلطابات   ٢/١
  .للعرض على أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة بالقسم لإلطالع عليها العميد

  الوظیفة  االسم  م
  رئیس مجلس القسم أمل صالح سرور/ د.أ  ١
  عضو وأمین سر المجلس حمدي أحمد وتوت/ د.م.أ  ٢
 عضواً  مھا عزب الزیني/ د.م.أ  ٣
 عضواً  وسام عادل أمین/ د.م.أ  ٤

 عضواً  شیرین عبد الحمید/ د.م.أ  ٥

 عضواً  ماجدة محمد السعید/ د.م.أ  ٦

 عضواً  منال عزب الزیني/ د.م  ٧

  عضواً   رشا الحریري/ د.م  ٨
 عضواً  أحمد محمد عبد العزیز/ د.م  ٩

 عضواً   یاسر على قطب/ د.م  ١٠

  الوظیفة  االسم  م
١  - - 



ً : القرار   .سمئة التدريس والهيئة المعاونة بالقكما تم اعالن ذلك على أعضاء هي تم العرض وأحيط المجلس علما
    شئون أعضاء ھیئة التدریس :ثالثا 

التجديد  املدرس بشعبة اجلمباز بالقسمصفاء غازي محمد دغا /الدكتورة السيدةالطلب املقدم من بشأن   ٣/١  إعار
   . على التوايل جبامعة جازان اململكة العربية السعوديةم ٢٠١٨/ م٢٠١٧للعام اخلامس 

  .املوافقة :القرار
مرافقة  أجازةلتجديد  بالقسم األستاذ املساعدنجالء فتحي مهدي /الدكتورة السيدةالطلب املقدم من بشأن   ٣/٢

   . على التوايلم ٢٠١٨/ م٢٠١٧الزوج للعام الثاين  
  .املوافقة :القرار

اخلاص  رئيس قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية/ بشأن اخلطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور  ٣/٣
بتحديد أمساء السادة أعضاء هيئة التدريس الراغبني يف االنتداب لقسم طرق التدريس لإلشراف على التدريب 

  .م٢٠١٧/ ٤/٧م وذلك يف موعد أقصاه يوم الثالثاء املوافق ٢٠١٨/ م٢٠١٧امليداين اخلارجي للعام اجلامعي 
  .مت العرض على السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم :القرار

واخلاص برتشيح أعضاء  مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات/ األستاذ الدكتوربشأن اخلطاب الوارد من السيد   ٣/٤
ً ) ictp(هيئة التدريس واهليئة املعاونة حلضور دورة تدريبية يف نظم وتكنولوجيا املعلومات    . جمانا

  it الــ وأرسلت الرتشيحات على وحدة مت العرض :القرار
/ م٢٠١٦بشأن تشكيل جلان االختبارات العملية للطالب والطالبات للفصل الدراسي الثاين للعام اجلامعي   ٣/٥

  . م٢٠١٧
  .البنات -أوالً  :القرار

  عضو ثالث  عضو ثاني  عضو أول  المادة/ الفرقة
  ماجدة السعید. د  إیمان كمال.د  عال طھ.د  األولى جمباز

  رشا الحریري .د  غدیر عزت. د  وسام عادل. د  األولى تعبیر حركي
  شیرین عبد الحمید. د  منال الزیني. د  أمل سرور. د  الثانیة تمرینات
  عال طھ. د  إیمان كمال. د  ماجدة السعید. د  الرابعة جمباز

  غدیر عزت.د  رشا الحریري.د  مھا الزیني. د  الرابعة تعبیر حركي
  نشأت سالمة. أ  منال الزیني. د  شیرین عبد الحمید. د  الثالثة تمرینات 

  .البنین -ثانیاً 
  عضو ثالث  عضو ثاني  عضو أول  المادة/ الفرقة
  سعید عبد الرشید. د  أحمد عبد العزیز.د  حمدي وتوت.د  تمرینات/ الثانیة 
  حمدي وتوت. د  یاسر قطب. د  أسامة عز الرجال. د  جمباز/ الثانیة

  حمدي وتوت. د  أحمد عبد العزیز. د  سعید عبد الرشید. د  اختیاري اول تمرینات/ الثالثة
  أسامھ عز الرجال. د  سعید عبد الرشید. د  یاسر قطب. د  اختیاري اول جمباز / الثالثة
  سعید عبد الرشید. د  أحمد عبد العزیز. د  حمدي وتوت. د  اختیاري ثاني تمرینات/ الثالثة

  حمدي وتوت. د  أسامھ عز الرجال. د  یاسر قطب. د  اختیاري ثاني جمباز/ الثالثة
  أحمد عبد العزیز. د  یاسر قطب. د  حمدي وتوت .د  اختیاري اول تمرینات/ الرابعة

  أسامة عزالرجال. د  أحمد عبد العزیز. د  یاسر قطب. د  اختیاري اول جمباز / الرابعة
        



  
  یاسر قطب. د  حمدي وتوت. د  أحمد عبد العزیز. د  اختیاري ثاني تمرینات/ الرابعة

  أحمد عبد العزیز. د  یاسر قطب. د  أسامة عز الرجال. د  اختیاري ثاني جمباز/ الرابعة
          

  الدراسات العلیا: رابعا
واخلاص بالتنبيه على  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث/ اخلطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتوربشأن   ٤/١

السادة األساتذة القائمني بالتدريس لطالب الدراسات العليا بضرورة االلتزام بتوصيف املقررات للربامج األربعة 
  .  وذلك حرصًا على جودة العملية التعليمية) دكتوراه - ماجستري -دبلوم( للدراسات العليا 

  .مت التعرض :القرار
اخلاص مبوافقة جملس اجلامعة املنعقد بتاريخ  العامة للدراسات العليا والبحوث  اإلدارة /بشأن اخلطاب الوارد من   ٤/٢

بالقواعـد املنظمـة للعمـل بالدراسـات العليـا ) ٣٧(م  علي تعـديل البنـدين الثـاين والثالـث مـن املـادة٢٠١٧/ ٣/ ٢٦
  إىل 
رتني خالل العام الواحـد ألسـباب يبـديها جيوز زيادة عدد مرات االستعانة بأحد األساتذة املمتحنني ألكثر من م -

خـالل العـام  نائـب رئـيس الجامعـة للدراسـات العليـا والبحـوث/ املشرف والقسم ويقبلهـا السـيد األسـتاذ الـدكتور
  .الواحد 

لس علمًا كما مت : القرار   .ذلك على أعضاء هيئة التدريس إعالنأحيط ا
واخلـاص بالتنبيـه علـى  وكيـل الكليـة للدراسـات العليـا والبحـوث/ بشأن اخلطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور  ٤/٣

الســادة األســاتذة القــائمني بالتــدريس لطــالب الدراســات العليــا بضــرورة االلتــزام بآليــات وضــع وتــأمني االمتحانــات 
  -:اخلاصة بطالب الدراسات العليا وضمان سريتها وذلك كما يلي

  .جتهيز أستاذ املادة نسخة من االمتحان وفق منوذج الورقة االمتحانية -١
 طــالبلتصــوير العــدد احملــدد ل) ب(الكليــةإىل إدارة وحــدة التصــوير والطباعــة مبركــز اخلدمــة العامــة مببــىن  التوجــه -٢

  .من العدد زيادة% ١٠+ املادة 
جتهيــز مظــروف االمتحــان بداخلــه أوراق األســئلة ويكتــب عليــه بيانــات املــادة والفرقــة الدراســية والتــاريخ والســنة  -٣

  .املادة أستاذالدراسية واسم 
  .تسليم مظروف أوراق األسئلة إىل كنرتول الدراسات العليا -٤
جتهيــز أســئلة امتحـــان بــديل وفــق منـــوذج الورقــة االمتحانيــة ويســـلم للكنــرتول يف مظــروف منفـــرد ومــدون عليـــه  -٥
   .وباقي البيانات السابق ذكرها....) امتحان بديل مادة(

لس علمًا كما مت إعالن ذلك على : القرار   .أعضاء هيئة التدريسأحيط ا
  
  
  
  
  



  
  .العالقات الثقافیة: خامساً 

  .بشأن اخلطابات الواردة للقسم من العالقات الثقافية  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 

 

 


