
 
 

                                                                                                          جامعة مدينة السادات                                                                         

 كلية التربية الرياضية

 كلية/ التربية الرياضية

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةمكتب/  قسم 

 الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةنظريات وتطبيقات مجلس / قسم  جتماعامحضر 
  م1010/ م  1029 العام الجامعي 45 رقم الجلسة

 ظهرا الواحدةالساعة نهاية االجتماع االعاشرة صباحالساعة  بدء االجتماع م5/5/1010 التاريخ 

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةقسم  رئيس مكتبمقر  الجتماعامكان 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

ألستاذ ( برئاسة ا45عقدت الجلسة رقم )ا  ظهر العاشرةفي تمام الساعة  م5/5/1010قالمواف الثالثاء نه في يومإ

 رئيس القسم  وبحضور كل من: أمل صالح دمحم سرور/ الدكتور

  : بعذر كال من عن الحضور وتغيب

 

 

 

 

 الوظيفة االسم م

 رئيس القسم  أ.د/ أمل صالح سرور  2
 عضوا   أمينالسيد أ.م.د/ وسام عادل  1
 عضوا   د/ مها دمحم عزب الزينى.مأ. 3
 عضوا   أ.م.د/ ياسر علي قطب عبد الحليم 4
 عضوا   أ.م.د/ أسامة عز الرجال  5
 عضوا د/ منال دمحم عزب الزيني 6
 عضوا   د/ عال طه عبدهللا  اسماعيل م. 7
 عضوا د / غديرعزت عبد السالمم. 8
 عضوا م.د / رشا الحريري  9

 الوظيفة االسم م

 عضوا عضوا أ.د/ مشيرة ابراهيم العجمى 2
 عضوا   عبد الحميددمحم  أ.م.د/ شيرين 1
 عضوا  أ.م.د / ماجدة دمحم السعيد  3
 عضوا ايمان كمال الدينأ.م.د/  4
 عضوا د/ هبة رحيم عبدالباقى 5



 

 :  يةفتتاحإلا

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

 الواردة بجدول األعمال.الموضوعات 
   أوالً: المصـــادقات 

  .بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة 2/2

 المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة القرار: 
 ثانيًا: موضوعات اإلحاطة

 أحيط المجلس علما .القرار: 

  شئون أعضاء هيئة التدريس ثالثا :

بشان الطلب المقدم من م.د/ عال طه عبدهللا  المدرس بقسم نظريات وتطبيقالت الجمباز والتمرينات  3/2
امعة مدينة السادات  بشأن تعيين سيادتها بوظيفة استاذ ج –والعروض الرياضية كلية التربية الرياضية 

 ترقي .   لجنة الوبتقرير من لنجاح امساعد بذات القسم والكلية والجامعة وذلك بعد اجتياز سيادتها 

االساتذة  ة) لجنة الرياضة المدرسية ( لترقي للترقى  نة العلمية الدائمةم التقرير الوارد الينا من اللج بناءا علي استالالقرار : 

 مجلس الكلية وشئؤن اعضاء هيئة التدريس التخاذ االجراءات الالزمة .لرفع وي واالساتذة المساعدين
 العليا الدراساترابعا: 

رفع إسم السيد:أ.م.د/  أحمد دمحم عبدالعزيز من لجنة االشراف علي بحث الماجستير للباحثة : نسمة عبد  بشأن 4/1
تسجيل هذا  تمم ، حيث 02/8/0212وذلك لسفر سيادته في اعارة للمملكة العربية السعودية بتاريخ ،  المنعم 

 م .11/4/0212البحث بتاريخ 

 القرار : تصبح لجنة االشراف مكونة من 

 أ.م.د/ ياسر علي قطب . -1

 . م.د/ غدير عزت سالم -1

 

إضافة م.د/ محمود سيد دمحم دمحم سرور مشرف علي بحث الدكتوراه للباحث / إسالم إبراهيم أمين أحمد سالم   4/2

علي بعض المتغيرات برنامج تدريبي  tipplet)علي جهاز المتوازيين  )    في البحث بعنوان " تأثير 

 البيوميكانيكية ومستوي أداء مهارة  (

 تصبح لجنة االشراف :الموافقة والقرار : 

 أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية .   أ.د سعيد عبدالرشيد خاطر -1

      نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات قسم رئيس اذ التمرينات والعروض الرياضية وأست    أ.د /أمل صالح سرور  - 2  

 .والعروض الرياضية

 مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية .   م.د/ محمود سيد دمحم سرور -3
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 بشأن الطلب المقدم من أ.م.د / وسام عادل السيد أمين لتسجيل ابحاث للترقي . 

 نوع البحث إسم البحث م
تاريخ قبول  

 النشر
 مكان النشر

تأثير تنويع استراتيجيات التدريس علي الفاعلية  1

 الذاتية وتعلم بعض مهارات الرقص الحديث 

كلية  –مجلة علوم الرياضة  م1027 فردي

جامعة  –التربية الرياضية 

 المنيا 

تأثير استخدام التعلم االلكتروني التشاركي علي   2

التحصيل المعرفي ومستوي اداء بعض المهارات 

 االساسية في الباليه 

مجلة علوم التربية البدنية  م1027 فردي

 مدينة والرياضية جامعة

 السادات ٍ

الموافقةالقرار :       

 / شيرين دمحم عبد الحميد لتسجيل بحث للترقىد.مالطلب المقدم من أ. نبشأ
نوع  إسم البحث م

 البحث

تاريخ قبول  

 النشر

 مكان النشر

استراتيجية سكامبر لتنمية التفكير اإلبداعى  1
وتحسين مستوى أداء الجمل اإلبتكارية فى 

 التمرينات الفنية اإليقاعية

 –مجله التربية البدنية والرياضة  7112يوليو  فردى
التربية الرياضية جامعة كلية 

 مدينة السادات

 القرار : الموافقة

 
  

       
 .شئؤون التعليم والطالبخامسًا: 

لكلية للفصل الدراسي الثاني للعام اب فرق النقل بشأن اعتماد لجان تقييم االبحاث المقدمة من طلبة/ طالبات 5/2

  م 2121م/2112الجامعي 

 تم تشكيل لجان التصحيح ) تقييم االبحاث ( كالتالي :  القرار: 

 

 الفرقة

 

 المادة

 يمينيالمقأسماء السادة  

 عضو رابع  عضو ثالث  عضو ثاني  عضو اول

 

 

 الفرقةاالولي بنات 

تمرينا ت وعروض 

 رياضية

 د. هبه رحيم د. منال الزيني د. أمل سرور د. شرين عبد الحميد

 د. ايمان كمال د. مشيرة العجمي د. عال طه د. ماجدة السعيد جمباز

 

 الفرقة الثانية بنات 

 عزتد. غدير  د. رشا الحريري د. مها الزيني د. وسام عادل تعبير حركي

عبد  حناند.  د. منال الزيني د. أمل سرور أ.نشأت سالمة إيقاع حركي

 المؤمن

 الفرقة الثالثة بنات 

 ) الئحة قديمة ( 
  أمل سرورد.  د. منال الزيني مؤمن حناند.  أ. نشأت سالمة  تمرينات إيقاعية

 

 

 الفرقة الثالثة بنات 

تخصص اول 

 جمباز

 د. ايمان كمال العجميد. مشيرة  د. عال طه د. ماجدة السعيد

تخصص ثاني 

 جمباز

 د. ايمان كمال د. مشيرة العجمي د. عال طه د. ماجدة السعيد



 
تخصص اول 

 تمرينات وعروض

 د. هبه رحيم د. منال الزيني شرين عبد الحميدد.  . . أمل سرورد

تخصص ثاني 

 تمرينات وعروض

 رحيم د. هبه د. منال الزيني نشأت سالمة. أ أمل سرورد. 

تخصص اول تعبير 

 حركي

 د. غدير عزت د. رشا الحريري د. مها الزيني د. وسام عادل

 د. دمحم عبداللطيف د. محمود سرور  د. اسامة عز  د. ياسر قطب   تمرينات وعروض الفرقة االولي بنين 

 د. دمحم عبداللطيف د. محمود سرور  د. اسامة عز  د. ياسر قطب  الجمباز 

 د. دمحم عبداللطيف د. محمود سرور  د. اسامة عز  د. ياسر قطب  تمرينات وعروض  الفرقة الثانية بنين 

 د. دمحم عبداللطيف د. محمود سرور  د. اسامة عز  د. ياسر قطب  الجمباز 

 بنين  الفرقة الثالثة

 الئحة قديمة 

تخصص ثاني 

 تمرينات وجمباز

 د. اسامة عز  د. ياسر قطب  عبداللطيفد. دمحم  د. محمود سرور 

 

الفرقة 

الثالثة 

بنين 

الئحة 

 جديدة

تخصص اول 

 جمباز

 د. دمحم عبداللطيف د. محمود سرور  د. اسامة عز  د. ياسر قطب 

تخصص ثاني 

 جمباز

 د. اسامة عز  د. ياسر قطب  د. دمحم عبداللطيف د. محمود سرور 

تخصص اول 

 تمرينات وعروض

 د. دمحم عبداللطيف  هبة رحيمد.   دمحم على البناد.   أمل سرورد. 

تخصص ثاني 

 تمرينات وعروض

 دمحم على البناد.   منال الزينىد.  د. دمحم عبداللطيف سرور  أملد. 
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 بنوك االسئلة  الخاصة بمقررات القسم  مراجعة  إعتماد لجنة

 

 :: تشكل اللجنة من السادة االساتذة القرار

 ورئيس قسم نظريات وتطبيقات الجمبازالتمرينات والعروض الرياضية أستاذ        سرور  صالح أ.د/ أمل  -2

 .والتمرينات والعروض الرياضية   

 

 والتمرينات والعروض الرياضية. نظريات وتطبيقات الجمبازأستاذ الجمباز بقسم      أ.د / مشيرة ابراهيم العجمي  -1

 

 أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية    أ.د / سعيد عبد الرشيد خاطر -3

 

 ظهرا الواحدة ٍاختتمت الجلسة في تمام الساعة ما لم يستجد من أعمال أو

 القسم رئيس مجلس                                                  أمين سر المجلس   

           )                    (                                      )                 ( 

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