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كلیة/ التربیة الریاضیة

مكتب/  قسم نظریات وتطبیقات الجمباز والتمرینات والعروض الریاضیة

محضر اجتماع مجلس / قسم نظریات وتطبیقات الجمباز والتمرینات والعروض الریاضیة

م  ٢٠١٧م/٢٠١٦الجامعيالعام ١٥رقم الجلسة

بدء م ٧/١١/٢٠١٧التاریخ 
االجتماع

الحادیة عشرة الساعة 
ظهراً الثانیةنهایة االجتماعصباحاً 

مقر اجتماع أعضاء قسم نظریات وتطبیقات الجمباز والتمرینات والعروض الریاضیة بالكلیةمكان االجتماع

الحضـــــــــــــــــــــور:

صباحًا عقدت الحادیة عشرةفي تمام الساعة م ١١/٢٠١٧/ ٧إنه في یوم الثالثاء الموافق 
رئیس القسم  وبحضور كل –أمل صالح سرور) برئاسة األستاذ الدكتور/ ١٥الجلسة رقم (

من:

-عن الحضور كال من :واعتذر 

ةــــــــــــالوظیفمــــــــــــــــاالسم
رئیس مجلس القسمأ.د/ أمل صالح سرور١
عضواً عبد الحمیدمحمد أ.م.د/ شیرین ٢
المجلسوأمین السر عضواً عزب الزینيمحمد أ.م.د/ مها٣
عضواً أ.م.د/ وسام عادل أمین٤
عضواً عبد الرحمنأ.م.د/ ماجدة محمد السعید٥
عضواً م.د/  أحمد محمد عبد العزیز٦
عضواً م.د/إیمان كمال٧
عضواً عبد اهللا اسماعیلعال طهم.د/٨
عضواً م.د/غدیر عزت٩

عضواً العجميإبراهیم أ.م.د/ مشیرة ١
عضواً م.د/  أسامة عز الرجال٢



الریاضیةالتربیةكلیةالساداتمدینةجامعة
قسم نظریات وتطبیقات الجمباز والتمرینات رئیسأمل صالح سرور افتتح السید األستاذ الدكتور/ : فتتاحاإل

، ثم الجدد والترحیب بالسادة أعضاء مجلس القسم بسم اهللا الرحمن الرحیم "الجلسة بذكر "والعروض الریاضیة 
انتقلت سیادتها لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.

أوًال: المصـــادقات

بشأن التصدیق على محضر الجلسة السابقة. ١/١

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

ثانیًا: موضوعات اإلحاطة

وشئون وشئون أعضاء هیئة التدریس والدراسات العلیا العالقات الثقافیةومكتب العمیدعرض الخطابات الواردة للقسم من٢/١
.للعرض على أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة بالقسم لإلطالع علیهاوالمكتبة التعلیم والطالب

كما تم إعالن ذلك على أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة بالقسم.تم العرض وأحیط المجلس علماً القرار:

: الدراسات العلیاثالثاً 

٣/١

بشأن احاطتنا بقرار مجلس الكلیة األستاذ الدكتور/ وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوثناءًا على الخطاب الوارد من مكتب ب
دكتوراة ) ، وكذلك –م لمراعاة عدم اإلنفراد باإلشراف العلمي على الرسائل العلمیة ( ماجستیر ٢٠١٧/ ٩/ ١٩المنعقد بتاریخ 

م العلمیة في اإلشراف والمناقشة تطبیقًا لمبدأ التوزیع العادل لنصاب اإلشراف على السادة أعضاء هیئة مراعاة التعاون بین األقسا
التدریس باألقسام وتطبیقًا لمعاییر الجودة ومتطلباتها في هذا الشأن.

.المعاونة بالقسم.كما تم إعالن ذلك على أعضاء هیئة التدریس والهیئة تم العرض وأحیط المجلس علماً ::القرار

المدرس بالقسم ( شعبة التعبیر الحركي) بشان تسجیل موضوع بحث بعنوانغدیر عزتبشأن الطلب  المقدم من م.د/ ٣/٢
" للترقي أستاذ مساعد.المدونة التعلیمیة وتأثیرها على مستوى أداء بعض مهارات البالیه" 

الموافقة.:القرار

المدرس بالقسم ( شعبة التعبیر الحركي) بشان تسجیل موضوع بحث بعنوان رشا یحیى الحریريبشأن الطلب  المقدم من م.د/ ٣/٣
" للترقي أستاذ مساعد." تأثیر استخدام التعلم التشاركي على بعض نواتج التعلم في الرقص الحدیث

الموافقة.:القرار

الماجستیربحثتسجیل موضوع
بقسم نظریات وتطبیقات الجمباز والتمرینات والعروض المعیدةتیسیر عبد الفتاح محمد الخفیف/ ةلباحثالمقدم من االطلب
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" تأثیر استخدام التعلم المعكوس على مستوى بعض مهارات البالیهبعنوان " لتسجیل بحث جامعة مدینة السادات –الریاضیة ٣/٤

طاب الوارد الینا من أ.د/ وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث بتاریخ بعد عقد السیمنار العام له بناءا علي الخ
من:المكونة وتم تشكیل لجنة اإلشراف م،٢٨/١٠/٢٠١٧

بقسم المناهج وطرق التدریس والتدریب وعلوم الحركة الریاضیة.مساعدأستاذرحاب جبل  ا.م.د/١
وتطبیقات الجمباز والتمرینات والعروض أستاذ مساعد بقسم نظریات وسام عادل أمینأ.م.د/ ٢

.الریاضیة
مدرس بقسم نظریات وتطبیقات الجمباز والتمرینات والعروض الریاضیةم.د/ یاسر علي قطب٣

علي أن یرفع الموضوع لشئون الدراسات العلیا التخاذ اإلجراءات الالزمة .: الموافقة القرار

٣/٥

بشأنبشان احاطتناعلمًا األستاذ الدكتور/ وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوثمكتببناء على الخطاب الوارد إلینا من 
أستاذ ) في موعد أقصاه –أستاذ مساعد –موافاة سیادته بالساعات المكتبیة لكل عضو هیئة تدریس ( مدرس 

لمعاییر الجودة ومتطلباتها.باإلضافة إلى توصیف المقررات الدراسیة داخل القسم وذلك تطبیقًا ، م٣١/١٠/٢٠١٧

وسیتم تسلیمها للسید األستاذ الدكتور وكیل الدراسات العلیا.جاري اإلعداد طبقًا لمعاییر الجودةالقرار:

٣/٦

بأسماءبشان احاطتناعلماً األستاذ الدكتور/ وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوثبناء على الخطاب الوارد إلینا من مكتب
)، وترشیح السادة أعضاء الئحة جدیدةالدكتوراة) ( –بدرجة ( الماجستیر م٢٠١٨م/٢٠١٧دورة الخریف بالطالب المقیدین 

التعبیر الحركي ) –التمرینات –هیئة التدریس باإلشتراك مع األقسام العلمیة األخرى لتدریس المقررات بمواد ( الجمباز 
أوال مرحلة الماجستیر في التربیة الریاضیةكاألتي:

المادة وعدد 
الطالب

رمز القسم 
العلمي

رمز 
المقرر

القائم بالتدریسالمقرر

جمب
ــــــــ

ـــــ
)٩(از

أ.د/ وائل السید قندیلاإلختبارات والمقاییس في التربیة الریاضیة ٦٠٢ص.ت
أ.م.د/ ماجدة السعیدتدریب الناشئین في ریاضة التخصصقراءات في٦٠١ج.ت.ع
أ.م.د/ مشیرة العجميقراءات في مشكالت التخصص٦٠٤ج.ت.ع

مری
تـ

ـ
ات

ـــ
)٦(

أ.د/ وائل السید قندیلاإلختبارات والمقاییس في التربیة الریاضیة ٦٠٢ص.ت
أ.د/ أمل صالح سرورقراءات في تدریب الناشئین في ریاضة التخصص٦٠١ج.ت.ع
أ.م.د/شیرین عبد الحمیدقراءات في مشكالت التخصص٦٠٤ج.ت.ع

ـر 
بیــــ

تع
ـــي

ركــ
ح

)٢(

أ.د/ وائل السید قندیلاإلختبارات والمقاییس في التربیة الریاضیة ٦٠٢ص.ت
أ.م.د/ مها محمد الزینيقراءات في تدریب الناشئین في ریاضة التخصص٦٠١ج.ت.ع
أ.م.د/وسام عادل امینقراءات في مشكالت التخصص٦٠٤ج.ت.ع

ثانیا : مرحلة الدكتوراة الفلسفة في التربیة الریاضیة
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از(
ــــــــ

بـــــــ
جم

٥(

حلقات بحث في تخطیط الموسم الریاضي لریاضة ٧٠٢ج.ت.ع
التخصص

أ.د/أمل سررور

أ.م.د/ مشیرة العجميتطبیقات في مشكالت ریاضة التخصص ٧٠٤ج.ت.ع
أ.م.د/ ماجدة السعیداإلتجاهات  الحدیثة في تدریب ریاضة التخصص ٧٠٨ج.ت.ع

. : تم العرض واإلحاطة وٕاعالن ذلك على أعضاء هیئة التدریس المرشحینالقرار

٣/٧

بأنه أسند  علماً احاطتناوالبحوثاألستاذ الدكتور/ وكیل الكلیة للدراسات العلیا بناء على الخطاب الوارد إلینا من مكتب
، األستاذ الدكتور/ أمل سرور) للسید الئحة قدیمة( تمرینات ) لطالب الفرقة الثانیة دكتوراه ( تدریس مادة التدریب العلمي
ظهرًا ، ومرفق طیه كشف بأسماء الطالب.١٢.٣٠إلى ٩.٣٠وذلك یوم األحد من الساعة 

.علماً تم العرض واإلحاطة : القرار

٣/٨

بأنه أسند  علماً احاطتنااألستاذ الدكتور/ وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوثبناء على الخطاب الوارد إلینا من مكتب
، ماجدة السعیداألستاذ الدكتور/ ) للسید الئحة قدیمة( جمباز ) لطالب الفرقة الثانیة دكتوراه ( تدریس مادة التدریب العلمي
ظهرًا .١٢.٣٠إلى ٩.٣٠وذلك یوم األحد من الساعة 

.تم العرض واإلحاطة علماً : القرار

: العالقات الثقافیة.رابعاً 

بشأن الخطابات الواردة للقسم من العالقات الثقافیة.٤/١

المعاونة بالقسم.: تم العرض على مجلس القسم كما تم إعالن ذلك على أعضاء هیئة التدریس والهیئة القرار

القسمرئیس مجلسأمین سر المجلس

                        (                             )(                             )

أ.د/ أمل صالح سرورأ.م.د/  مها محمد الزیني        

SQ0000000F101206:نموذج رقم

م٢٧/٩/٢٠١٦) ١/٠اإلصدار ( 


