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 كلية/ التربية الرياضية
 مكتب/  قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية

 محضر اجتماع مجلس / قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية
 م  2018م/2017 الجامعيالعام  17 رقم الجلسة

بدء  م 2/1/2018 التاريخ 
 ظهرا   الواحدة نهاية االجتماع الحادية عشرالساعة  االجتماع

 مقر اجتماع أعضاء قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بالكلية مكان االجتماع
 الحضـــــــــــــــــــــور:

 صباحا  العاشرة والنصف الساعة في تمام الساعة  م 12/2017 /9الموافق  السبتإنه في يوم 
رئيس القسم  وبحضور   – أمل صالح سرور( برئاسة األستاذ الدكتور/ 16عقدت الجلسة رقم )

 كل من:

نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات  " قسم رئيس أمل صالح سرورافتتح السيد األستاذ الدكتور/ :  فتتاحاإل
والترحيب بالسادة أعضاء مجلس القسم ، ثم  " بسم هللا الرحمن الرحيمالجلسة بذكر " " والعروض الرياضية

 انتقلت سيادتها لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.

   أوال : المصـــادقات 
 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة.  1/1

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

 ةــــــــــــالوظيف مــــــــــــــــاالس م
 رئيس مجلس القسم أ.د/ أمل صالح سرور 1
 عضوا   العجميإبراهيم أ.م.د/ مشيرة  2
 عضوا   عبد الحميدمحمد  أ.م.د/ شيرين  3
 المجلسوأمين سر  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   م.د/  أحمد محمد عبد العزيز 7
 عضوا   محمد م.د/  أسامة عز الرجال 8
 عضوا    الدين م.د/إيمان كمال 9

 عضوا   عبد هللا اسماعيل عال طه م.د/ 10
 عضوا   عبد السالم م.د/غدير عزت 11
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 ثانيا : موضوعات اإلحاطة  

وشئون أعضاء هيئة وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  العالقات الثقافيةو مكتب العميد عرض الخطابات الواردة للقسم من 2/1
على للعرض   ووحدة إدارة األزمات والكوارث ITووحدة الجودة ووحدة وشئون التعليم والطالبوالمكتبة التدريس والدراسات العليا 

 .أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم لإلطالع عليها

 كما تم إعالن ذلك على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم. تم العرض وأحيط المجلس علما   القرار:     

 شئون تعليم وطالب: ثالثا  
   تشكيل لجان التصحيح  للمقررات الدراسية للفرق األربعة بنات / بنين . تم 3/1

 الموافقة علي التشكيل. القرار:    
طلب رئيس القسم من السادة أعضاء هيئة التدريس أساتذة المقررات الدراسية كتابة تقرير عن تطبيق الالئحة الجديدة علي الفرقة  3/2

 األولى بنات/ بنين.
 كتابة التقارير ومناقشتها.التنبيه على أساتذة المقررات الدراسية و  القرار:    
 أعضاء هيئة التدريسشئون : رابعا  

 :بعنوان ثينبحث الجمباز( بشأن تسجيل بالقسم ) شعبة  األستاذ مساعد العجميإبراهيم مشيرة أ.م.د/ الطلب  المقدم من  4/1
                           التغذية الراجعة المدعمة بفيديو الهاتف النقال وتأثيرها على بعض نواتج التعلم للمهارات األرضية في الجمباز للطالبات"             "  -1
2-  "Effect of Swiss Ball Exercises for improving selected Physical parameters and level of 

performance of some floor exercises skills in gymnastics"                 
 .بالقسم للترقي أستاذ وذلك 

 .مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة على التسجيل الموافقةالقرار:     
 :بحث بعنوانن تسجيل موضوع أ( بشالجمبازبالقسم ) شعبة  األستاذ مساعد عبد هللا اسماعيل عال طهأ.م.د/ الطلب  المقدم من  4/2

 للترقي أستاذ مساعد. وذلك "بناء بطارية اختبار إلنتقاء ناشئ وناشئات جمباز األيروبيك في مصر" 
 .مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة على التسجيل الموافقة :القرار      

 : الدراسات العلياخامسا  
 

5/1 

بخصوص الدعوة لحضور المؤتمر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية األستاذ الدكتور/ الخطاب الوارد من مكتب 
بقنا تحت عنوان" تحديات الرياضة العربية بين المواطنة واإلرهاب )واقع وحلول(" العلمي الدولي الثاني الذي تنظمه كلية التربية الرياضية 

  م.2018مارس  15-13بمدينة األقصر 

 .تم العرض وأحيط المجلس علما   :القرار    
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على السادة أعضاء هيئة التدريس بضرورة اإلسراع في تجهيز وا عداد درجات أعمال السنة رئيس القسم دكتور  / الستاذ األالسيد تنبيه  5/2
الدكتوراه ( وتسليمها  –الماجستير  -دبلومودرجات اإلمتحان الشفهي واإلمتحانات النظرية الخاصة بطالب الدراسات العليا بمراحل )

 للكنتروالت المختصة.

 .وأحيط المجلس علما  الموافقة  :القرار    

   دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية رسالة تسجيل موضوع 5/3
 –بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية  المدرس مساعد منى يحيى أمين البصال/  ةلباحثالطلب المقدم من ا

 بعض مهاراتوتأثيرها على تحسين مستوى أداء الطالبات في البرمجة اللغوية العصبية " بعنوانلتسجيل بحث جامعة مدينة السادات 
ينا من األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات إلم بناءًا علي الخطاب الوارد 23/12/2017بعد عقد السيمنار العام لها بتاريخ "  الجمباز

 .العليا والبحوث بتاريخ 
 وتم تشكيل لجنة اإلشراف من:مع اتخاذ الالزم ، الموافقة  القرار:     

 الوظيفة اإلسم م
كلية التربية ،  بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية أستاذ مساعد العجميإبراهيم مشيرة  أ.م.د/ 2

 .جامعة مدينة السادات –الرياضية 
  .جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  ،أصول التربية الرياضية مدرس بقسم م.د/ محمد حسين بكر  3

 
 (ماجستيرحكم ) رسالة المناقشة و التشكيل لجنة  5/4

قسم نظريات ب ورئيسأستاذ التمرينات  أمل صالح سروربتقرير صالحية من المشرف األول على الرسالة األستاذ الدكتور/  الطلب المقدم 
مناقشة اللجنة ، وذلك بغرض تشكيل  الساداتجامعة مدينة  –كلية التربية الرياضية  وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية

  أحمد عبدهللا غزالة لباحث /من االمقدمة  ماجستيرالرسالة الحكم لو 
 :بعنوان                                                       

في التربية اللرياضية ، ، لنيل درجة الماجستير م (2015م وحتى 2005" دراسة تحليلية لألبحاث العلمية في مجال الجمباز من عام ) 
 -وذلك بعد تقديم هيئة األشراف تقرير صالحية للرسالة وهما:

كلية التربية  قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية ورئيسالتمرينات  أستاذ: أمل صالح سرورأ.د/  -1
 السادات.جامعة مدينة  –الرياضية 

كلية التربية  الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بقسم نظريات وتطبيقات مدرس بقسم: أحمد محمد عبد العزيز /م.د -2
 جامعة مدينة السادات. –الرياضية 
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  كاألتي: المقترحة وهم والحكم  المناقشةتشكيل لجنة  على الموافقة: القرار     
 الوظيفة اإلسم م

 (جامعة حلوان. ) مناقشاً  -ية بنينالتربية الرياض أستاذ بقسم تدريب الرياضات األساسية بكلية أ.د/ منير سامي رجائي  1

كلية  قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية ورئيسالتمرينات  أستاذ أ.د/ أمل صالح سرور 2
 ) مشرفًا (                                        السادات.جامعة مدينة  –التربية الرياضية 

كلية التربية  قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةب أستاذ مساعد عبد الرحمن أ.م.د/ ماجدة محمد السعيد 3
  ( مناقشاً )                                               السادات.جامعة مدينة  –الرياضية 

كلية التربية  والتمرينات والعروض الرياضيةبقسم نظريات وتطبيقات الجمباز  مدرس بقسم م.د/  أحمد محمد عبد العزيز 4
 ) مشرفًا (                                              جامعة مدينة السادات. –الرياضية 

 على أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ األجراءات الالزمة.         
 .   م (2017دكتوراه ( للفصل الدراسي األول ) خريف  –ماجستير  –الدراسات العليا) دبلوم مقررات تشكيل لجان تصحيح   تم 5/5

 الموافقة علي التشكيل. :القرار     
 : العالقات الثقافية.سادسا  

 باألتى:ستاذ الدكتور / رئيس الجامعة بخصوص إفادتنا ألامن مكتب الينا  الخطاب الوارد 6/1
م بالموافقة على توصيات اللجنة العليا بجلستها بتاريخ 16/7/2017( بتاريخ 665األعلى للجامعات رقم) صدر قرار المجلس  -1

 باللجان العلمية بدورتها الثانية عشر.م بالتأكيد على ما تنص عليه قواعد ونظام العمل 30/5/2017
وقرة بضرورة موافاة اللجنة بتقرير المكتبة م أوصت بمخاطبة جامعتكم الم21/11/2017توصية اللجنة العليا بجلستها بتاريخ  -2

موافقة لجنة  شأنبضمن المستندات المقدمة للجنة العليا  الرقمية بالمجلس األعلى للجامعات عن نسب معامل التأثير للمجالت
التظلمات بالجامعة على جدية التظلم  المقدم من السادة أعضاء هيئة التدريس في حالة التضرر من تقييم اللجان العلمية 
للمجالت المنشور بها األبحاث علمًا بأنه ال يتم اإلعتداد بأى تقرير آخر يرفق بالتظلم سوا تقرير المكتبة الرقمية بالمجلس 

  .األعلى للجامعات
 .كما تم إعالن ذلك على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم على مجلس القسم : تم العرض القرار     

م كتاب 3/12/2017إفادتنا بأنه ورد لإلدارة بتاريخ بشأن  اإلدارة العامة للدراسات العليا والعالقات الثقافية مكتب الخطاب الوارد من 6/2
دراسية ألوائل الخريجين ) علماء الجيل القادم/ الدورة السادسة ، وذلك أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا النتضمن االعالن عن منح 

  .WWW.asrt.sci.egرة الموقع للحصول على درجة الماجستير لجيل جديد من الخريجين المصريين المتفوقينوللمزيد برجاء زيا
 : تم العرض على مجلس القسم كما تم إعالن ذلك على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم.القرار     

م 29/11/2017بشأن افادتنا بأن مجلس الجامعة بتاريخ  العالقات الثقافيةالبحوث و اإلدارة العامة للدراسات العليا و الخطاب الوارد من  6/3
  -م ليصبح كالتالي:24/6/2017وافق على تعديل قرار مجلس الجامعة بجلسته 
البحثية للقسم والكلية / المعهد وتوافي إدارة  في نطاق الخطة والتحقق من أن البحث يقع يراعى تسجيل البحوث بالقسم والكلية أو المعهد

  ة النشر.أالبحوث العلمية في حينه ، وعند التقدم لجوائز النشر العلمي يرد خطاب من الكلية/ المعهد بتسجيل البحث المتقدم عليه لمكاف
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 المعاونة بالقسم. : تم العرض على مجلس القسم كما تم إعالن ذلك على أعضاء هيئة التدريس والهيئةالقرار     

( 3قد وافق بجلسته رقم ) العالقات الثقافيةالبحوث و لدراسات العليا و ا بشأن افادتنا بأن مجلس العالقات الثقافية مديرعامالخطاب الوارد من  6/4
على رفع قيمة الدعم المالي بالنسبة   ( م23/8/2017 ) على موافقة اللجنة التنفيذية للبعثات بجلستها بتاريخ ( م28/11/2017) بتاريخ 

% من قيمة 50مدرس مساعد بالجامعات المصرية ( لحضور المؤتمرات الدولية بنسبة  –ل ) معاوني أعضاء هيئة التدريس فقط معيد 
 الدعم السابق اقراره لجميع دول العالم . 

 يئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم.: تم العرض على مجلس القسم كما تم إعالن ذلك على أعضاء هالقرار     

    

 القسم رئيس مجلس                                                  أمين سر المجلس   

                        )                             (                                )                             ( 

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

 SQ0000000F101206:نموذج رقم 

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 


