
 

                                                         

    كلية التربية الرياضيةجامعة مدينة السادات                                                                                                      

                                                                                                                                                                     

 الرياضيةكلية/ التربية 

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية قسم مكتب/ 

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةمجلس / قسم  جتماعامحضر 

   م 2018/2019 العام الجامعي 30 رقم الجلسة

 بدء االجتماع م5/2/2019 التاريخ  
         عشر العاشرةالساعة 

 صباحا  
 نهاية االجتماع

    الثانية عشرالساعة 

 ظهرا

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية قسم  أعضاء مكتبمقر  الجتماعامكان 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

(  30عقدت الجلسة رقم ) صباحا   العاشرةالساعة  في تمام الساعة  م5/2/2019الموافق  الثالثاء نه في يومإ

ورحبت سيادتها باألعضاء الجدد بمجلس القسم رئيس القسم   – أمل صالح سرور /الدكتورألستاذ برئاسة ا

لقسم  عبد اللطيف باود سرور ، م.م/ محمد أ.م.د/ أحمد محمد عبد العزيز، كما رحبت بتعيين كال من م.م/ محم

 حضور كل من:بشعبة الجمباز ، وتم 

  : بعذر كال من واعتذر عن الحضور

 الوظيفة االسم م

 رئيس مجلس القسم  سرور محمد أ.د/ أمل صالح  1
 عضوا   العجمي إبراهيم أ.م.د/ مشيرة  2
 وأمين سر المجلس  عضوا   عزب الزيني محمد   أ.م.د/ مها 3
 عضوا   أمين السيد  أ.م.د/ وسام عادل  4
 عضوا   عبد الرحمن  محمد السعيدأ.م.د/ ماجدة  5
 عضوا   أ.م.د/ ياسر علي قطب عبد الحليم  6
 عضوا   عبد العزيز  محمد أ.م.د/ أحمد 7
 عضوا   منال محمد عزب الزيني  / د 8
 عضوا   عبد اهلل اسماعيل  عال طه د/ 9
 عضوا   د/ رشا يحيى الحريري  10

 الوظيفة االسم م

 عضوا   عبد الحميد محمد  أ.م.د/ شيرين 1
 عضوا     الدين  إيمان كمال د/ 2
 عضوا   عبد السالم  غدير عزت  د/ 3



 

نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض   " قسم رئيس أمل صالح سرور /األستاذ الدكتورافتتح السيد :  يةفتتاحإلا
ثم انتقلت سيادتها لعرض ومناقشة  ، أعضاء مجلس القسم ةسادالترجيب بال و بسم اهلل الرحمن الرحيم "الجلسة بذكر " " الرياضية

 الموضوعات الواردة بجدول األعمال.

    أوالً: المصـــادقات 

  .السابقةبشأن التصديق على محضر الجلسة  1/1

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

 ثانياً: موضوعات اإلحاطة

وشئون أعضاء هيئة  وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  الثقافية  العالقات و  مكتب العميد عرض الخطابات الواردة للقسم من 2/1
ووحدة إدارة األزمات والكوارث نلجنة   ITووحدة الجودة ووحدة وشئون التعليم والطالب والمكتبة التدريس والدراسات العليا 

 .للعرض على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم لإلطالع عليها  األجهزة والمختبرات 
 تم إعالن ذلك على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم.  تم العرض وأحيط المجلس علما  كما القرار: 

 شئون تعليم وطالباً: لثثا

للفصل الدراسي الثاني بالعام الجامعي  شأن عرض وتوزيع الخطة الدراسية علي السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةب 3/1
 .م2019م /2018

 الدراسية علي السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة كاألتي:تم العرض وتوزيع الخطة القرار:

                        بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات  م2019/م2018للعام الجامعي   الثانيالخطة الدراسية للفصل الدراسي 
 -جامعة مدينة السادات وهي: –والعروض الرياضية 

 اذ المادة والهيئة المعاونة ــــــأست الالئحة ةالفرق بنين/بنات  المادة 

  
ات 

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
نـــــــ

مري
ت

 

ـــن 
ــــــــ

ــــــــ
بنيــ

 

 م.م/محمد عبد اللطيف -محمود سرور /م.م -د/ أحمد عبد العزيز جديدة األولى 
 اللطيفم.م/محمد عبد  -محمود سرور /م.م -د/ أحمد عبد العزيز جديدة الثانية

 الثالثة
  محمد عتريس /معيد - ) أ.م.د/ حمدي وتوت ( منتدب خارجي قديمة ولتخصص أ

 محمد عتريس /معيد - ) أ.م.د/ حمدي وتوت ( منتدب خارجي قديمة تخصص ثاني

 الرابعة
 محمد عتريس /معيد -ـ(أ.د/ سعيد عبد الرشيدداخلي )منتدب  قديمة ولتخصص أ

 محمد عتريس /معيد -ـ(أ.د/ سعيد عبد الرشيدداخلي )منتدب  قديمة تخصص ثاني

بن
ات 

ــــــــ
ــــ

 

 ايمان حافظ  /معيدة –رشا شلتوت /معيدة-د/ هبة رحيم–د/ منال الزيني جديدة  األولى
 / رشا شلتوت  معيدة - د/ هبة رحيم–د/ منال الزيني  قديمة الثانية

 / ايمان حافظ   معيدة –أ.م.د/ شيرين عبد الحميد  -أ.د/ أمل سرور قديمة الثالثة  

ــاز 
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
بــــــ

جم
 

ـــن 
ــــــــ

ــــــــ
بنيــ

 

 م.م/محمد عبد اللطيف -محمود سرور /م.م -قطب م.د/ ياسرأ. جديدة األولى 
 م.م/محمد عبد اللطيف -سرورمحمود  /م.م -أ.م.د/ ياسر قطب جديدة الثانية

 الثالثة
 محمد عتريس /معيد  -منتدب خارجي  قديمة ولتخصص أ

 محمد عتريس /معيد  -منتدب خارجي  قديمة تخصص ثاني

 الرابعة
 محمد عتريس /معيد - د/ أسامة عز الرجال قديمة ولتخصص أ

  عتريسمحمد  /معيد - د/ أسامة عز الرجال قديمة تخصص ثاني



 

ــــــــ 
ــــــــ

نـــــ
ب

ات 
ـــــ

 

 / ليليان معيدة -البصال م.م/ منى -د/عال طه -أ.م.د/مشيرة العجمي جديدة األولى
 ليليان/ معيدة-البصال م.م/ منى -د/إيمان كمال -أ.م.د/ ماجدة السعيد قديمة الرابعة

ركي 
 ح

بير
تع

 

ــــــــ
بـنـ

ات 
ــــــــ

 

 جديدة الثانية
 – الخفيفتيسير  / معيدة -د/غدير عزت -وسام عادل أ.م.د/

 يمان حافظمعيدة/إ
 تيسير الخفيف / معيدة -د/ رشا الحريري  -أ.م.د/مها الزيني قديمة  الرابعة

قاع 
إي

 

ـــ بن
 ات 

 رشا شلتوت  / معيدة –نشأت  /د جديدة الثانية
 

 

 الدراسات العليا : رابعاً 
 الماجستيرفي التربية الرياضية منح درجة  4/1

مدرس تربية رياضية بمدرسة عبد العليم عرفة الخاصة بإدارة شبين  هدير عصام الدسوقي عدسة/الباحثالطلب المقدم من 
تأثير  التربية الرياضية في موضوع بعنوان "  درجة الماجستير في ، ذلك بغرض منح سيادتها  محافظة المنوفية -الكوم التعليمية 

 "  استخدام خرائط المفاهيم على تعليم بعض مهارات الجمباز لتلميذات الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي
، يرفع الموضوع لشئون الدراسات   هدير عصام الدسوقي عدس /ةالموافقة على منح درجة الماجستير للباحث :القرار

 العليا بالكلية التخاذ االجراءات الالزمة. 
 ( تشكيل لجنة المناقشة والحكم ) رسالة ماجستير 4/2

معيدة بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض  رشا محمود سامي علي شلتوت لباحثة /  ا الطلب المقدم من
، لتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بسيادتها جامعة مدينة السادات  –تربية رياضية الرياضية كلية ال

ثير استخدام استراتيجية كيلر على تعلم بعض المهارات األساسية للتمرينات الفنية اإليقاعية لطالبات كلية التربية  تأبعنوان " 
 وصالحية الرسالة للمناقشة وهم كاألتي: النهائي " ، وذلك بعد تقديم هيئة األشراف التقريرالرياضية

 
 ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوظيف م ــــــــــــــــــــــــــاإلس م
مساعد بقسم نظريات وتطبيقات التمرينات والجمباز والعروض الرياضية ووكيل أستاذ  .م.د/حمدي أحمد السيد وتوتأ 1

 المنوفية.  جامعة – بكلية التربية الرياضية وتنمية البيئةالكلية لشئون خدمة المجتمع 
بكلية  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية قسمب مساعدأستاذ   مها محمد عزب الزينيد/ ..مأ 2

  .جامعة مدينة السادات –التربية الرياضية 
بكلية التربية  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية مدرس بقسم منال محمد عزب الزينيد/   3

  .جامعة مدينة السادات –الرياضية 
 

 وتتكون من السادة :رشا محمود سامي علي شلتوت : الموافقة على تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحثة / القرار

 الوظيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  اإلســــــــــــــــــــــــــم  م
 –بالقاهرة  للبنينبكلية التربية الرياضية  المناهج وطرق التدريسبقسم  متفرغأستاذ  أحمد ماهر أنور حسنأ.د/  1

 ا  (ناقش) مجامعة حلوان 



 

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية قسمورئيس أستاذ   أمل صالح سرورأ.م.د/  2
 ) مناقشا  (  جامعة مدينة السادات –بكلية التربية الرياضية 

مساعد بقسم نظريات وتطبيقات التمرينات والجمباز والعروض الرياضية أستاذ  .م.د/حمدي أحمد السيد وتوتأ 4
 جامعة–بكلية التربية الرياضية البيئةووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية 

 ) مشرفا  (المنوفية. 
 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية قسممساعد بأستاذ   مها محمد عزب الزينيد/ ..مأ 

 ) مشرفا  (  جامعة مدينة السادات. –بكلية التربية الرياضية 
 العليا بالكلية إلتخاذ اإلجراءات الالزمة.ورفع الطلب إلي شئون الدراسات  

ايماء الى كتاب المجلس األعلى للجامعات بجلسته  األستاذ/ مدير عام الدراسات العليا والبحوث  من مكتب الخطاب الوارد 4/3
العليا والبحوث بشأن م بكتاب السيد الدكتور / نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات 22/12/2018المنعقدة بتاريخ 

دعوة الجامعة كافة الجامعات بجمهورية مصر العربية للمشاركة في االحتفالية التي ستعقد في رحاب الجامعة في األول من 
  م الختيار أفضل رسالة تطبيقية بعنوان ) رسالتك في خمس دقائق(2019أكتوبر للعام 

 تطبيقية. رسائلألي القرار :  لم يتم ترشح 

 

 خامساً: العالقات الثقافية. 
الفادتنا بأنه ورد لالدارة كتاب  اإلدارة العامة للعالقات الثقافية ) إدارة االتفاقات والمؤتمرات (مكتب ن لخطاب الوارد إلينا ما 5/1

ادارة التبادل الثقافي تلقي كتاب وزارة التعليم العالي والمتضمن مقترحات والموقف التنفيذي –االدارة المركزية للعالقات الثقافية 
 (لبروتوكول الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية االوزبكية.) مرفق طيه نسخة من مشروع البرنامج التنفيذي 

سوف يتم االطالع على البرنامج التنفيذي لبروتوكول الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية االوزبكية  القرار:

 ونوافيكم بالرد . 

الفادتنا بأنه ورد لالدارة بتاريخ  اإلدارة العامة للعالقات الثقافية ) إدارة االتفاقات والمؤتمرات (مكتب ن لخطاب الوارد إلينا ما 5/2
ادارة االتفاقات والتبادل الثقافي بشأن  -اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية  –م كتاب المجلس األعلى للجامعات 8/1/2019

      .م واالحاطة بدراسة البرنامج2022م/2019مشروع البرنامج التنفيذي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا لالعوام 
 ) مرفق طيه نسخة من البرنامج التنفيذي(

 لى شروط البرنامج التنفيذي ونوافيكم بالرد مما يتناسب مع الخطة التنفيذية للكلية.: سوف يتم االطالع ع القرار
الفادتنا بأنه ورد لالدارة كتاب  اإلدارة العامة للعالقات الثقافية ) إدارة االتفاقات والمؤتمرات (مكتب ن لخطاب الوارد إلينا ما 5/3

)مرفق طيه .وزارة التعليم العالي مرفقًا به مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية أرمنيا 
 نسخة من البرنامج التنفيذي( 

   التنفيذية للكلية.  سوف يتم االطالع على شروط البرنامج ونوافيكم بالرد مما يتناسب مع الخطة القرار:
الفادتنا بأنه ورد لالدارة كتاب  اإلدارة العامة للعالقات الثقافية ) إدارة االتفاقات والمؤتمرات (مكتب ن لخطاب الوارد إلينا ما 5/4

)مرفق طيه  .وزارة التعليم العالي مرفقًا به مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية لتوانيا 
 نسخة من البرنامج التنفيذي(

 . سوف يتم االطالع على شروط البرنامج ونوافيكم بالرد مما يتناسب مع الخطة التنفيذية للكلية القرار:

بتاريخ  الفادتنا بأنه ورد لالدارة اإلدارة العامة للعالقات الثقافية ) إدارة االتفاقات والمؤتمرات (مكتب ن لخطاب الوارد إلينا ما 5/5
ادارة االتفاقات والتبادل الثقافي بشأن  -اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية  –كتاب المجلس األعلى للجامعات م 8/1/2019

) مرفق طيه نسخة من البرنامج  قبرص. جمهورية مصر العربية وحكومة التفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين



 

   التنفيذي(
 سوف يتم االطالع ودراسة مسورد مذكرة التفاهم ، ويتم موافتكم بالمقترحات .  القرار:

بتاريخ  الفادتنا بأنه ورد لالدارة اإلدارة العامة للعالقات الثقافية ) إدارة االتفاقات والمؤتمرات (مكتب ن لخطاب الوارد إلينا ما 5/6
 ادارة االتفاقات والتبادل الثقافي بشأن -اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية  –كتاب المجلس األعلى للجامعات م 8/1/2019

)مرفق طيه نسخة من مسودة مذكرة التفاهم باللغتين العربية اتفاقية اطارية بين وزارة التعليم العالي والوكالة الجامعية الفرانكفونية.
 واالنجليزية(

 سوف يتم االطالع ودراسة مسورد بنود االتفاقية االطارية المذكورة ، ويتم موافتكم بالمقترحات .  القرار:

كتاب  الفادتنا بأنه ورد لالدارة اإلدارة العامة للعالقات الثقافية ) إدارة االتفاقات والمؤتمرات (مكتب ن لخطاب الوارد إلينا ما 5/7
مكتب االمين للمجلس األعلي للجامعات بشأن رغبة جامعة أميتي الهندية بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية 

  في مجال الغذاء والزراعة. )مرفق طيه صورة من كتاب األمين للمجلس األعلى للجامعات(

العالقات الثقافية وجامعة أميتي علي الدعوة ولكنها ال تتناسب مع الئحة نشكر السيد األستاذ / مدير عام ادارة القرار : 

 . الكلية

من كتاب  ( الفادتنا بأنه ورد لالدارة اإلدارة العامة للعالقات الثقافية ) إدارة االتفاقات والمؤتمرات مكتب ن لخطاب الوارد إلينا ما 5/8
 معهد بحوث الهندسة الوراثية بشأن خطة المعهد إللقاء السيمنارات العلمية وضرورة الحضور.

السيد األستاذ / مدير عام ادارة العالقات الثقافية والهندسة الوراثية علي الدعوة ولكنها ال تتناسب مع  القرار : نشكر 

 الئحة الكلية. 
 

 ظهرا الثانية عشراختتمت الجلسة في تمام الساعة وما لم يستجد من أعمال 

 القسم رئيس مجلس                                                           أمين سر المجلس   

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