
 
 
 

 
   

 
 جامعة مدينة السادات   كلية التربية الرياضية

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةقسم  رئيسمكتب/ 
 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية مجلس / قسم  جتماعامحضر 

  م2020/ م 2019 العام الجامعي 46 رقم الجلسة

 م11:00 االجتماعنهاية  م 9:00 بدء االجتماع م1/6/2020 التاريخ  

 Online الجتماعامكان 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

 Online(  46عقدت الجلسة رقم ) التاسعة مساء  الساعةفي تمام الساعة  م1/6/2020قاملواف االثنيناإنه في يوم 

 كل من: وبمشاركةرئيس القسم   أمل صالح محمد سرور برئاسة األستاذ الدكتور/ 

  بعذر كال من  :  الحضور وتغيب عن  

   : فتتاحية اإل

أمل صالح محمد سرور رئيس قسم " نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات  /األستاذ الدكتور  ةالسيد تافتتح        

و الترجيب بالسادة أعضاء مجلس القسم  ثم انتقلت   بسم هللا الرحمن الرحيم "الجلسة بذكر "والعروض الرياضية " 

 سيادتها لعرض ومناقشة املوضوعات الواردة بجدول األعمال.

    أوالً: المصـــادقات:

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة.  1/1
 من موضوعات. مالمجلس القسم ومتابعة ما جاء به المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة :القرار

 ثانياً: موضوعات اإلحاطة:

 .اإلحاطةتمت  :القرار

 الوظيفة االسم م

 رئيس القسم أ.د/ أمل صالح سرور  1
 عضوا مشيرة ابراهيم العجمى أ.د/  2
 عضوا   عبد الحميد محمد  أ.م.د/ شيرين 3
 عضوا   أمين السيد  أ.م.د/ وسام عادل  4
 عضوا   مها محمد عزب الزينى  /أ.م.د 5
 عضوا   عبد الرحمن  أ.م.د/ ماجدة محمد السعيد 6
 وأمين السر  عضوا   عبد الحليم أ.م.د/ ياسر علي قطب  7
 عضوا   أ.م.د/ أسامة عز الرجال  8
 عضوا ابراهيم   ايمان كمال الدين/أ.م.د 9

 عضوا د/ منال محمد عزب الزيني  10
 عضوا   د/ عال طه عبداهلل  اسماعيل  11
 عضوا د/ هبة رحيم عبدالباقى  12
 عضوا   رشا يحيي السيد الحريريد/  13

 الوظيفة االسم م

 عضوا  د / غديرعزت عبد السالم  1



 
 
 

 
   

 
 جامعة مدينة السادات   كلية التربية الرياضية

  شئون أعضاء هيئة التدريس ثالثا :

الجمباز والتمرينات والعروض  وتطبيقاتاالستاذ بقسم نظريات  نجالء فتحي مهديبشان الطلب املقدم من أ.د /  3/1

جامعة مدينة السادات بشأن املوافقة علي تجديد أجازة سيادتها كمرافق زوج حيث أن  –الرياضية كلية التربية الرياضية 

 زوجها يعمل بجامعة جازان باململكة العربية السعودية.

 املوافقةالقرار: 

االستاذ املساعد بقسم نظريات وتطبيقالت الجمباز إبراهيم محمود محمد دياب  بشأن الطلب املقدم من أ . م. د /  3/2

علي تجديد أجازة سيادته جامعة مدينة السادات  بشأن املوافقة  –والتمرينات والعروض الرياضية كلية التربية الرياضية 

 حيث أنه يعمل بوظيفة أستاذ مساعد بجامعة حائل باململكة العربية السعودية .

 املوافقةالقرار: 

 رابعا : الدراسات العليا

بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز املقيد بمرحلة املاجستير    أحمد محمد عبدالحكم طبانة /الباحثالطلب املقدم من     4/1

برنامج تدريبي عقلي   اجستير بعنوان )اململوضوع رساله الحكم واملناقشة تشكيل لجنه ل -والعروض الرياضيه  والتمرينات

 لتحسين مهارات وتركيب  الجملة الحركية علي جهاز الحركات االرضية للناشئين (

  املكونة من االساتذة : واملناقشة  الحكماملوافقه على تشكيل لجنهالقرار :    

 جامعة حلوان    )  مناقشا(  –محمد حسن عالوي                  أستاذ علم النفس والتقويم الرياض ي كلية التربية الرياضية بنين  أ.د/

وان ) جامعة حل  -استاذ علم النفس بقسم علم النفس واالجتماع والتقويم الرياض ي بكلية التربية الرياضية    أ.د / وائل رفاعي ابراهيم رضوان    

 مشرفا (   

 ) مشرفا (  أستاذ الجمباز بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه أ.م.د / ماجدة محمد السعيد             

 ) مشرفا (  أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيهياسر علي قطب                   أ.م.د/

  ) مناقشا ( أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه أ.م.د / أسامة عزالرجال محمد العوض ي    

 لتسجيل ابحاث للترقي .  عبدالباقىهبة رحيم   /بشأن الطلب املقدم من م.د  4/2

 مكان النشر تاريخ النشر نوعه اسم البحث م

1 
تاثير استخدام بعض اشكال العروض الرياضيه 

على مستوى الرضا واملستوى املهارى فى ماده  

 . التمرينات

مجلة اسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية ــــ كلية  2019اكتوبر  فردي

 التربية الرياضية ـــ جامعة اسيوط 

2 

فاعليه برنامج مقترح باستخدام تدريبات الكره 

السويسريه على بعض املتغيرات البدنيه  

والفسيولوجيه والثقه بالنفس ومستوى االداء 

 فى التمرينات االيقاعية

 فردي
 2019يناير 

 
اسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية ــــ كلية  مجلة 

 التربية الرياضية ـــ جامعة اسيوط 

3 
فاعلية برنامج للعروض الحركية في تنمية 

 زوجى مفهوم املواطنة لدى اطفال ما قبل املدرسة
 2019يناير 

 
مجلة اسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية ــــ كلية  

  وط التربية الرياضية ـــ جامعة اسي



 
 
 

 
   

 
 جامعة مدينة السادات   كلية التربية الرياضية

 .الموافقة :القرار
 :عالقات ثقافية: خامسا  

 ال يوجد موضوعات
 :فيما يستجد من أعمال: سادسا  

  : ONLINEالحادية عشر مساءا  الساعة  تمام  في  الجلسة  اختتمت أعمال  من  يستجد لم وملا       

                                                                                                                      المجلس سر أمين   
 القسم مجلس رئيس

                                                                                                             ( قطب ياسرعلى/د.م.أ)  
 (سرور صالح  أمل /د.أ ) 
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