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 كمية/ التربية الرياضية

 مكتب/  قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية

 محضر اجتماع مجمس / قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية

 م  6117م/6116 الجامعيالعام  14 رقم الجمسة

بدء  م 3/11/6117 التاريخ 
 االجتماع

الساعة العاشرة 
 ظهرا   الواحدة  نهاية االجتماع صباحا  والنصف 

 مقر اجتماع أعضاء قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بالكمية مكان االجتماع

 الحضـــــــــــــــــــــور:
صباحًا عقدت  والنصف في تمام الساعة العاشرة م 01/7102/ 3إنو في يوم الثالثاء الموافق 

رئيس القسم  وبحضور كل   –( برئاسة األستاذ الدكتور/ أمل صالح سرور 04الجمسة رقم )
 من:

والترحيب  بسم اهلل الرحمن الرحيم "الجمسة بذكر " أمل صال  سرور: افتتح السيد األستاذ الدكتور/  تفتتا اإل
 بجدول األعمال.، ثم انتقمت سيادتيا لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة الجدد بالسادة أعضاء مجمس القسم 

   أوال : المصـــادقات 

 بشأن التصديق عمى محضر الجمسة السابقة.  1/1

 الوظيفة االسم م
 رئيس مجمس القسم أ.د/ أمل صال  سرور 1
 عضوا   العجميإبراهيم أ.م.د/ مشيرة  6
 عضوا   عبد الحميدمحمد  أ.م.د/ شيرين  3
 المجمس وأمين السر 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   أحمد محمد عبد العزيز م.د/  7
 عضوا   أسامة عز الرجال م.د/  8
 عضوا     م.د/إيمان كمال 9

 عضوا   عبد اهلل اسماعيل عال طه م.د/ 11
 عضوا   م.د/غدير عزت 11
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ما عدا تسجيل الباحثة تيسير الخفيف )يتم ارجائه  المصادقة عمى محضر اجتماع الجمسة السابقة ومتابعة ما جاء به من موضوعات: القرار
 .لمجمس القسم (

 ثانيا : موضوعات اإلحاطة

وشئون أعضاء هيئة التدريس والدراسات العميا وشئون  العالقات الثقاتفيةو مكتب العميد الخطابات الواردة لمقسم منعرض  6/1
 .لمعرض عمى أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالقسم لإلطالع عمييا والمكتبة  التعميم والطالب

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم. كما تم إعالن ذلك عمى تم العرض وأحيط المجمس عمما   القرار:

  شئون أعضاء هيئة التدريس ثالثا :

( بتاريخ 0بشأن الخطاب الوارد الينا من مكتب أ.د/ رئيس الجامعة بإحاطتنا بإن مجمس العمداء بجمستو المنعقدة برقم ) 3/1
خارج الجامعة لتدريس مقررات يوجد أعضاء م قد وافق عمى عدم السماح بانتداب أي عضو ىيئة تدريس من 01/9/7102

ىيئة تدريس متخصصون لتدريسيا بالجامعة ، مع عدم الموافقة عمي صرف أي مستحقات لممنتدبين من خارج الجامعة حيث 
 يعتبر ذلك إىدار لممال العام.

 .تم العرض وأحيط المجمس عمما   القرار:

عميد الكمية برجاء اإللتزام بالمسمى الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس ) المعينين بناءًا عمي الخطاب الوارد من من مكتب أ.د/  3/6
 عمييا( عند التقدم لمترقي لمجان العممية.

 .تم العرض وأحيط المجمس عمما   :القرار

أحمد عمي ) مدرب جمباز( ،   عبد العزيز جمهومالطمب المقدم من شعبة التمرينات والجمباز ) بنين ( لالستعانة بكل من  3/3
 ) مدرب جمباز( في تدريس منيج التمرينات والجمباز. قطب

 .المواتفقة عمى ان يتم ذلك دون أجرالقرار:

أستاذ مساعد بالقسم لمموافقة عمى حضور دورة " إعداد مراجع خارجي " والمقامة  أ.م.د/ مشيرة العجميالطمب المقدم من  3/4
 .م7102بمركز الجودة بالجامعة وذلك خالل شير نوفمبر 

 بما ال يتعارض مع الجداول الدراسية لسيادتيم.  المواتفقةالقرار:

مدرس بالقسم لمموافقة عمى حضور دورة " إعداد مراجع خارجي " والمقامة بمركز الجودة  م.د/ إيمان كمالالطمب المقدم من  3/5
 .م7102بالجامعة وذلك خالل شير نوفمبر 

 بما ال يتعارض مع الجداول الدراسية لسيادتيم.  المواتفقةالقرار:
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 رابعا: الدراسات العميا
لمدراسات العميا والبحث باحاطتنا بالموافقة عمى تخصيص مبمغ مالي قدره ناءًا عمى الخطاب الوارد من أ.د/ وكيل الكمية ب 4/1

عداد قائمة بالكتب المطموبة لمقسم من القائمة المرفقة، وارسال من ينوب عن 71111) جنيو( لشراء كتب لمكتبة الكمية ، وا 
ار واالستفادة بالعناوين الحديثة فيما يعادل القسم لمراجعة العناوين الموجودة عمي األرفف منعا لتكرار تمك العناوين عند اإلختي

 م.7102ثالثة آالف جنيو تقريبًا وذلك خالل شير أكتوبر 

 .من شعب القسم بإعداد قائمة بالكتب المطموبة  م.د/ رشا الحريري ،عبد اهلل  عال طه م.د/تكميف كل من  القرار:

بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات   الحكم طبانةأحمد محمد عبد الماجستير لمباحث /  بحث تسجيل موضوع 4/6
عقمي لتحسين ميارات وتركيب الجممة الحركية  يجامعة مدينة السادات بعنوان " برنامج تدريب –والعروض الرياضية 

 . بعد عقد السيمنار العام لو عمى جياز الحركات األرضية لمناشئين " 

 وتم تشكيل لجنة اإلشراف من:مع اتخاذ االزم ، : المواتفقة القرار

جامعة  -بقسم عمم النفس واالجتماع والتقويم الرياضي بكمية التربية الرياضيةأستاذ  وائل رفاعي إبراىيم رضوان ا.م.د/ 0
 حموان باليرم.

أستاذ مساعد تدريب الجمباز بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات  أ.م.د/ ماجدة محمد السعيد 7
 الرياضيةوالعروض 

  مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية م.د/ ياسر عمي قطب 3
 تخصصات التي يطرحيا القسم . الممتحقون بال قبول طالب الدراسات العميا في القسم  مجمس .د/ رئيسأ تفويض 4/3

 المواتفقة.: القرار
  

 خامسا :شئون التعميم والطالب 

 بناءًا عمي الخطابات الواردة إلينا من السادة رؤساء الشعب بالقسم الحتياجاتيم الممحة والضرورية من تعيين الييئة المعاونة  5/1
م ، وذلك لممساعدة في المتطمبات الخاصة بالالئحة القديمة والجديدة بكل 7102/7101معيدات( لمعام الجامعي  –) معيدين 

 الشعب كاألني :
  

 

 

 العدد الشعبة المادة م
 7 بنين التمرينات والجمباز 1
 7 بنات التمرينات 6
 0 بنات الجمباز 3
 0 بنات التعبير الحركي 4

 المواتفقة مع رتفع الموضوع لمسيد األستاذ الدكتور / عميد الكمية التخاذ اإلجراءات الضرورية واالزمة. القرار:
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وىي  مكتب عميد الكمية بشأن تطبيق الالئحة الجديدة  وتنظيم قواعد بخصوص الطالب الوافدين عرض الخطاب الوارد من 5/6
 كاألتي: 
  .استثناء الطالب الوافدين من نسب الحضور -0
 اجراء محاضرات مكثفة عممية ونظرية. -7
 اجراء امتحانات تعويضية عممية ونظرية. -3
حمة التي يسجمون فييا أن يتم دراسة ىذه المواد بجانب الطالب الذين يحممون بمواد والمطموب دراستيا قبل المر  -4

 دراستيم .
  تسييل امكانية التواصل عن طريق شبكات التواصل االجتماعي. -5

 : المواتفقة مع رتفع األمر لمجنة التعميم ومجمس الكمية.القرار

 سادسُا: العالقات الثقاتفية.

 الثقافية.بشأن الخطابات الواردة لمقسم من العالقات  6/1

 : تم العرض عمى مجمس القسم كما تم إعالن ذلك عمى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم.القرار

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابعا  : 

ألعضاء ىيئة الطمب المقدم من شعبة التعبير الحركي بالقسم لعقد ندوة بعنوان " التصميم في التعبير الحركي وومسرحة الرقص الشعبي "  7/1
أستاذ متفرغ ورئيس قسم تدريب التعبير الحركي واإليقاع الحركي  أ.د/ إخالص نور الدينالتدريس وطالبات الكمية ،ويتم القائيا كال من 

أستاذ متفرغ بقسم تدريب التعبير  صفية أحمد محي الدين حمديأ.د/ جامعة حموان  ،  –كمية التربية الرياضية بنات بالجزيرة  -سابقًا 
موان ، وعضو المجنة العممية الدائمة  لمترقي األساتذة جامعة ح–الحركي واإليقاع الحركي وعميد كمية التربية الرياضية بنات بالجزيرة 

   .واألساتذة المساعدين

 م بقاعة اإلجتماعات أ.د/ عصام متولي.11/6117/ 68عمى ان تتم تحديد موعد الندوة يوم السبت المواتفقالمواتفقة القرار: 
 

    

 القسم رئيس مجمس                                                    أمين سر المجمس

                        )                             (                               )                             ( 

 أ.د/ أمل صال  سرور                                     أ.م.د/  مها محمد الزيني        

 SQ0000000F101206:نموذج رقم 

 م67/9/6116(  1/1اإلصدار ) 


