
 
 
 
 

جامعة مدينة السادات 
 كليةالتربيةالرياضية

 

التربية الرياضية / كمية

قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية /  مكتب

قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية / محضر اجتماع مجمس 

م   2017/م2016العام الجامعي  13رقم الجمسة 

م  5/9/2017التاريخ  
بدء 

االجتماع 
الثانية عشرة ظهرًا نهاية االجتماع الساعة العاشرة صباحًا 

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

: الحضـــــــــــــــــــــور

 في تمام الساعة العاشرة صباحًا عقدت الجمسة رقم م 9/2017/ 5إنو في يوم الثالثاء الموافق 
: رئيس القسم  وبحضور كل من–  أمل صالح سرور / برئاسة األستاذ الدكتور (13)

  :واعتذر عن الحضور 

 والترحيب "بسم اهلل الرحمن الرحيم " الجمسة بذكر أمل صالح سرور/ افتتح السيد األستاذ الدكتور: فتتاحية اإل
بالسادة أعضاء مجمس القسم ، كما وجيت سيادتيا الشكر والتقدير ألعضاء مجمس القسم الحالي عمى مشاركتيم 
الجدية ومساىمتيم البنائة طوال العام الجامعي السابق  متمنية لسيادتيم واألعضاء الجدد بالتشكيل الجديد مزيد 

الوظيفة االسم م 
رئيس مجمس القسم أمل صالح سرور / د.أ 1
 عضواً  مها عزب الزيني/ د.م.أ 2
 عضواً  وسام عادل أمين/ د.م.أ 3
 عضواً  ماجدة محمد السعيد/ د.م.أ 4
 عضواً  منال عزب الزيني/ د.م 5
عضوًا رشا الحريري / د.م 6
 عضواً ياسر عمى قطب / د.م 7

الوظيفة االسم م 
 عضواً  شيرين عبد الحميد/ د.م.أ 1
 عضواً أحمد محمد عبد العزيز / د.م 2
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 أمين سر المجمس بناءًا عمى آراء أعضاء مجمس القسم مها محمد عزب الزيني/ د.م.أمن التقدم ،كما تم اختيار 
 .، ثم انتقمت سيادتيا لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال

 المصـــادقات: أوالً 

.  بشأن التصديق عمى محضر الجمسة السابقة 1/1

 . المصادقة عمى محضر اجتماع الجمسة السابقة ومتابعة ما جاء به من موضوعات: القرار

 موضوعات اإلحاطة: ثانياً 

العالقات الثقافيةوشئون أعضاء هيئة التدريس والدراسات العميا وشئون التعميم والطالب عرض الخطابات الواردة لمقسم من  2/1
.  لمعرض عمى أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالقسم لإلطالع عميياومكتب العميد

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

   شئون أعضاء هيئة التدريس:ثالثا 

جامعة المنوفية   – عميد كمية التربية الرياضية- إبراهيم محمود غريب /بشأن الطمب المقدم من السيد األستاذ الدكتور 3/1
بنات – بنين  ) لمتدريس بكمية التربية الرياضية بشبين الكوم أمل صالح سرور/  بالموافقة عمى انتداب السيد األستاذ الدكتور 

 .  م2018/ م2017بواقع يومين في األسبوع لمقرر تمرينات وعروض رياضية لمفصل الدراسي األول لمعام الجامعي  (

 .الرفض نظرًا إلرتباط السيد األستاذ المذكور بالعمل بالئحتين ىذا العام داخل الكمية :القرار

جامعة المنوفية  بالموافقة – عميد كمية التربية الرياضية - إبراهيم محمود غريب / بشأن الطمب المقدم من السيد الدكتور 3/2
بنين  ) المدرس بالقسم لمتدريس بكمية التربية الرياضية بشبين الكوم رشا يحيى السيد الحريري / عمى انتداب السيد الدكتور 

. م2018/ م2017بواقع يومين في األسبوع لمقرر التعبير واإليقاع الحركي  لمفصل الدراسي األول لمعام الجامعي  (بنات – 

 .الرفض نظرًا إلرتباط السيد الدكتور المذكور بالعمل بالئحتين ىذا العام داخل الكمية : القرار

رئيس قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات – أمل صالح سرور / بشأن الطمب المقدم من السيد االستاذ الدكتور 3/3
 األستاذ المتفرغ بقسم طرق سعيد عبد الرشيد / والعروض الرياضية بالموافقة عمى انتداب السيد األستاذ الدكتور 

بواقع يومين في األسبوع  لمفصل الدراسي  (بنين  )التدريس والتدريب والتربية العممية لتدريس مادة تخصص تمرينات 
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. م2018/ م2017األول لمعام الجامعي 

 .طرق التدريس والتدريب والتربية العممية  يتم عرض الطمب عمى رئيس قسم:القرار

بشأن الطمب المقدم من شعبة الجمباز بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بالموافقة عمى  3/4
 األستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات التمرينات والجمباز والعروض حمدي أحمد وتوت / انتداب السيد الدكتور 

بواقع يومين في األسبوع  لمفصل الدراسي األول لمعام الجامعي  (بنين )جامعة المنوفية لتدريس مادة تمرينات - الرياضية 
. م2018/ م2017

 
 .الموافقة :القرار

 
الدراسات العميا : رابعا

ياسر / ، السيد الدكتور ماجدة محمد السعيد/  ، السيد الدكتور هدايات أحمد حسنين/ بشأن الطمب المقدم من السيد الدكتور  4/1
م ، 30/9/2018م إلى 1/10/2017 من الفترة أية عادل عبد الواحد/ لمموافقة عمى مد الدراسة عام أول لمباحثة عمي قطب 

.   ذلك إلستكمال إجراءات رسالة الماجستير الخاص بيا مع العمم بأن ليس عمييا أي التزامات مالية تجاه الكمية

 .الموافقة عمي أن ترفق الباحثة ما يفيد ذلك من مكتب الدراسات العميا :القرار

  بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات أحمد محمد عبد الحكم طبانة/ بشأن تسجيل موضوع الماجستير لمباحث  4/2
برنامج تدريب عقمي بتقنية الجياز الموحي لتحسين ميارات " جامعة مدينة السادات بعنوان – والعروض الرياضية 

" .  وتركيب الجممة الحركية عمى جياز الحركات األرضية لمناشئين 

: الموافقة وتم تشكيل لجنة اإلشراف من:القرار

أستاذ مساعد نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية ميا محمد عزب الزيني /د.م.ا 1

أستاذ مساعد تدريب الجمباز بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات ماجدة محمد السعيد / د.م.أ 2
والعروض الرياضية 

مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية ياسر عمي قطب / د.م 3
 

  المعيدة بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز تيسير عبد الفتاح محمد الخفيف/ بشأن تسجيل موضوع الماجستير لمباحثة  4/3
استراتيجية التعمم المقموب وتأثيرىا عمي مستوى أداء " جامعة مدينة السادات بعنوان – والتمرينات والعروض الرياضية 
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 " .بعض ميارات التمرينات الفنية اإليقاعية 

: الموافقة وتم تشكيل لجنة اإلشراف من:القرار

أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية وسام عادل أمين /د.م.ا 1

مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية ياسر عمي قطب / د .م 2
   

شئون التعميم والطالب  :خامساً 

تم اعتماد الخطة الدراسية لقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية لمعام الدراسي الجامعي  5/1
 .م2018/م2017

 .تم توزيع الخطة الدراسية عمي أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالقسم:القرار

. العالقات الثقافية: سادساُا 

 .بشأن الخطابات الواردة لمقسم من العالقات الثقافية 6/1

 .تم العرض عمى مجمس القسم كما تم إعالن ذلك عمى أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالقسم: القرار

: فيما يستجد من أعمال: سابعًا 

 مرسل لسيادتكم مقترح تشكيل مجمس قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض عميد الكمية/ السيد األستاذ الدكتور  7/1
م من السادة أعضاء ىيئة التدريس والمكونة من األساتذة واألساتذة المساعدين 2018/م2017الرياضية عن العام الجامعي 

:  والسادة المدرسين وذلك طبقًا لألقدمية والدور وىم كالتالي

الوظيفة اإلسم  

أستاذ ورئيس مجمس القسم أمل صالح سرور / د.أ 1

أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية مشيرة العجمي / د.م.أ 2

أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية شيرين عبد الحميد / د.م.أ 3
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أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية ، ميا محمد عزب الزيني /د.م.أ 4
امين سر المجمس 

أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية وسام عادل أمين /د.م.أ 5

أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية ماجدة محمد السعيد  /د.م.أ 6

مدرسبقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية أحمد عبد العزيز / د.م 7

مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية أسامة عز الرجال /د.م 8

مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية إيمان كمال /د.م 9

مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية عال طو /د.م 10

مدرس بقسم التمنظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية غدير عزت /د.م 11
  

 

القسم  رئيس مجمس                                                     أمين سر المجمس

 )                             (                                                      )                             (

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

 

SQ0000000F101206نموذج رقم: 

م 27/9/2016 ( 1/0 )اإلصدار 

 

 

 


