
 
                                                                                                            

 كلية التربية الرياضية

 والعروض الرياضيةنظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات قسم   /مكتب

 
 والتمرينات والعروض الرياضية الجمبازنظريات وتطبيقات مجلس / قسم  جتماعامحضر 

 م 0202/0201 العام الجامعي 1 رقم الجلسة

 1/9/0202 التاريخ 
بدء 

 االجتماع

العاشرة  الساعة 

 صباحا
 نهاية االجتماع

الواحدة الساعة 

 ظهرا

 مقر مكتب رئيس القسم االجتماعمكان 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

افق  الثالثاء يوم إنه في للعام الجامعى ( 1عقدت الجلسة رقم )  العاشرة صباحافي تمام الساعة   م1/9/0202املو

 رئيس القسم  ، وبحضور كل من: أمل صالح سروربرئاسة ألاستاذ الدكتور/  0202/0201

 

 وتغيب عن الحضور بعذر كل من:

 الوظيفة االسم م

 عضوا   عبد الحميددمحم  أ.م.د/ شيرين 1

 عضوا أ.م.د / ماجدة دمحم السعيد  2

 عضوا اسامة عزالرجال دمحم أ.م.د/  3

 عضوا د/ غدير عزت سالم  4

     

 الوظيفة االسم م

 مجلس القسم رئيس أمل صالح دمحم سرورأ.د/  1

 عضوا   مشيرة إباهيم العجمىأ.د/  0
 عضوا   أمينالسيد أ.م.د/ وسام عادل  3
  عضوا   عزب الزينيدمحم  أ.م.د/ مها 4
 عضوا   أ.م.د/ ياسر علي قطب عبد الحليم 5
 عضوا   أ.م.د/ ايمان كمال الدين ابراهيم المعصراوى  6
 عضوا   عبد هللا اسماعيل عال طه د/أ.م. 7
 عضوا   منال دمحم عزب الزيني / دأ.م. 8
 عضوا   د/ سالي دمحم ابو والي  9
 عضوا   د/ رشا يحيى السيد الحريري  12
 عضوا د/ دمحم عبد اللطيف عبد الهادي  11
 عضوا د/ محمود سيد دمحم سرور  10



 
نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض  " قسم أمل صالح دمحم سرور رئيسألاستاذ الدكتور/  ةالسيد تافتتح

جلس   ثم انتقلت سيادهاا لعرض املأعضاء  ةساديب بالحالتر  والجلسة بذكر "ميحرلا نمحرلا هللا مسب "  " الرياضية

 ومناقشة املوضوعات الواردة بجدول ألاعمال.
   أوالً: المصـــادقات 

  .بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة 1/1

 املصادقة  ومتابعة ما جاء به من موضوعات . القرار :

 موضوعات اإلحاطة      1/ 2

 عرض ما ورد للقسم من مكاتبات    

 القرار: تم إلاطالع على ما ورد للقسم من مكاتبات ، وتم إلاحاطة

 من الساده أعضاء مجلس القسم الحضور فى الجلسة . 0201/ 0202أختيار أمين سر مجلس القسم للعام الجامعى      1/ 3

 لم يتقدم أحد من ألاعضاء ، واسندت أمانة املجلس  الى أ.م.د / ياسر على قطب  أمين مجلس القسم السابق .   القرار:

رئيس قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات  /أ.دقبل من  0201/ 0202تم تشكيل مجلس القسم  للعام الجامعى     1/ 4

( من قانون تنظيم الجامعات ، وبعد إبالغ السادة أساتذة القسم بالتشكيل ، وإرسال  40وفقا للمادة )  والعروض الرياضية

السيد الاستاذ مكتب من مختلف  بعض الش ئ  تشكيل  أستالم تم ولكن نسخة ملكتب السيد ألاستاذ الدكتور /عميد الكلية  ، 

 .لتشكيل بالقسم بالنسبة لتفسير القانون فى وضع املدرسين داخل ا الدكتور / عميد الكلية 

 :كالتالى م 2222/2221تشكيل مجلس القسم للعام الجامعى وكان 

 الوظيفة االسم م الوظيفة االسم م

  أ.د/ مشيرة ابراهيم العجمى 0 مرئيس القس أ.د/ أمل صالح دمحم سرور 1
 
 عضوا

  يد        .م.د/ شيرين دمحم عبد الحمأ 3
 
  عزب الزينىأ.م.د/ مها دمحم  4              عضوا

 
 عضوا

  ينأ.م.د/ وسام عادل السيد أم 5
 
  أ.م.د / ماجدة دمحم السعيد 6 عضوا

 
 عضوا

  أ.م.د/ ياسر علي قطب عبد الحليم 7
 
  أ.م.د/ أسامة عز الرجال دمحم العوض ى 8 عضوا

 
 عضوا

  أ.م.د/ ايمان كمال الدين املعصراوي  9
 
  أ.م.د / عال طه عبدهللا اسماعيل 12 عضوا

 
 عضوا

  أ.م.د / منال دمحم عزب الزيني 11
 
    م.د/ سالى دمحم ابو والى 10 عضوا

 
 عضوا

  رشا يحيى السيد الحريرى م.د/  13
 
  هبة رحيم عبد الباقىم.د /  14 عضوا

 
 عضوا

  م.د/ دمحم عبداللطيف عبدالهادى 15
 
     م.د/ محمود سيد دمحم دمحم سرور 16 عضوا

 
 عضوا

 
لوضع القانونى  فى ا  عميد الكلية ، لحين مراجعة/الشهر بالتشكيل املرسل من مكتب  السيد ألاستاذ الدكتور القرار :  تم العمل هذا 

 . بمجلس الكلية  هذا الشأن

 الطالبشئون التعليم وثانيًا: 

1  /0 

 

 

 

 

وكيل الكلية لشؤن التعليم ألاستاذ الدكتور / بناء على جداول الامتحانات العملية  لسنوات النقل ، واملعلنه من السيد 

 0219والطالب ، تم إعتماد تشكيل اللجان العملية والشفهية ملقررات القسم فى الفصل الدراس ى الثانى  للعام الجامعى 

 وذلك لسنوات النقل للبنين والبنات . 0202/

افقة ، القرار  .والوحدة الحسابية بالكلية  وكيل الكلية لشؤن التعليم والطالب ألستاذ الدكتور/ل وتم إرسال تشكيل اللجاناملو



 
 ملقررات القسم للساده أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونه .  0201/ 0202تم مناقشة الخطة الدراسية للعام الجامعى  2/2

 الدراسة فى للفصل الدراس ى القادم .إرجاء إعتماد الخطة الدراسية لحين إعدادها  بعد تحديد إدارة الكلية لنظام  القرار

 شئون أعضاء هيئة التدريس ثالثا :

بقسم نظريات وتطبيقالت الجمباز والتمرينات  املساعد  املدرس  مني يحيي أمين البصال / مبشان الطلب املقدم من م. 3/1

بذات القسم  مدرسجامعة مدينة السادات  بشأن تعيين سيادهاا بوظيفة  –والعروض الرياضية كلية التربية الرياضية 

افقة مجلس الجا والكلية والجامعة وذلك بعد درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية من سيادهاا منح  علىمعه مو

 .0202/ 7/  06ة مدينة السادات بتاريخ جامع

افقة القرار:  ، ويرفع ألامر لشؤن ألعضاء هيئة التدريس إلستكمال إلاجراءات القانونية للتعيين . املو

فى الفصل الدراس ى  بشأن تحديد أجر الساعه التدريسية وأجر الجلسة العملية لكل من ألاساتذة الخبراء املنتدبون للتدريس 3/0

ادة إلايقاع  ، الدكتور / دمحم على لتدريس م الاستاذة/ نشأت السيد سالمه كخبيرة  وهم :  0202/ 0219الثانى للعام الجامعى 

 )املقرر الحديث (. الفرقة الثالثة مادة التمريناتحسن البنا  كخبير لتدريس عبداملنعم 

افقة ، ويرفع ألامر ملجلس   القرار: باملثل ألقرب درجة علمية لكلياما من أساتذة الكلية، و وفقا  سيادهام الجامعه لتحديد أجر املو

 .للوائح والقوانين لجامعة مدينة السادات

انتداب أ.د/ سعيد عبدالرشيد خاطر ألاستاذ املتفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب  (بنين)بشأن طلب شعبة التمرينات  3/3

والتربية العملية فى لجنة ألامتحان العملى ملادة التمرينات والعروض الرياضية للفرق الدراسية الاولى والثانية والثالثة 

لثالثة تخصص اول وثانى عروض رياضية هذا )تخصص اول / تخصص ثانى ( ، حيث أن سيادته تم إنتدابه للتدريس للفرقة ا

 العام .

افقة:  القرار  دريس والتدريب والتربية العملية بالكلية .، ومرسل طلب لقسم طرق الت املو

 الدراسات العليارابعا: 

لجنة بشأن املذكرة املقدمة من أ.د/ أمل صالح سرور،  رئيس القسم واملشرف الرئيس ى على بحث دكتوراه تم تسجيل  1/4

أن املجلس ،  ( من قانون تنظيم الجامعات98فقا للمادة )و و  ، 0202إلاشراف علية بمحضر الجلسة السابقة أغسطس 

تشكيل لجان إلاشراف على الرسائل املسجله بالقسم ، فيما ال يخالف القانون ، وعليه فقد العلمى هو املختص بإقتراح 

كلية وبدون إبداء أسباب مجلس ال محضرحذف أحد املشرفين من التشكيل فى فوجأت رئيسة القسم بمجلس الكلية  ب

 قانونية أو الرجوع ملجلس القسم .

 يرفع ألامر للجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية لدراسة الوضع القانونى للتشكيل  . لقرار :ا

 : العالقات الثقافية.خامساً 

 بالقسم لتسجيل بحث للترقى املدرس – غدير عزت سالم م.د/  بشأن الطلب املقدم من 5/1

  

 مكان النشر
تاريخ قبول 

 النشر
 م اسم البحث نوعه

 –المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة 
 كليه التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان 

92/6/9292  فردي  
تقنية االنفوجرافيك وتاثيرها علي الرضا 

 الحركي وتعلم  مهارتي   
  ) Devloppe, Ballonne  في الباليه( 

1 

افقة  :لقرارا  املو

 ث للترقىابح أ بالقسم لتسجيل املدرس – رشا يحيي السيد الحريري  م.د/  بشأن الطلب املقدم من 5/2



  

 مكان النشر
تاريخ 
قبول 
 النشر

 م اسم البحث نوعه

مجلة جامعة مدينة السادات للتربية البدنية 

 13والرياضة ، العدد 

يناير 
9232 

 فردي 

التغذية الراجعة المدعمة بمواقع الفيديو وتأثيرها  
علي مستوي اداء بعض مهارات الرقص الحديث 

 والجملة االبتكارية 
  

1 

مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية 

  - online 92وعلوم الرياضة مجلد رقم 

 جامعة مدينة السادات .  

يوليو 

9292 
 زوجى 

 QRكتيب تعليمي مدعم برمز االستجابة السريع 
code     وتاثيره علي التحصيل المعرفي ومستوي

 اداء بعض مهارات الباليه 

9 

افقةالقرار:   .0202وط الاستثناء للساده اعضاء هيئة التدريس املتقدمين للترقى قبل نااية العام ر على تسجيل بحثين إلنطباق ش املو

 ث للترقىابحأبالقسم لتسجيل ساعد املألاستاذ  - أ.م.د / وسام عادل السيد امين  بشأن الطلب املقدم من 5/3

  

 مكان النشر
تاريخ قبول 

 النشر
 م اسم البحث نوعه

مجلة جامعة مدينة السادات للتربية 

  92البدنية والرياضة ، العدد 

يناير 

9232  
 فردي 

تأثير استخدام التعلم االلكتروني التشاركي علي التحصيل 
المعرفي ومستوي أداء بعض المهارات االساسية في 

 الباليه 
 

1 

مجلة جامعة مدينة السادات للتربية 

المجلد  12البدنية والرياضة ، العدد 

 األول 

يوليو 

9232 
 فردي

تأثير استراتيجية  فكر زاوج شارك علي المرونة الذهنية 
ومستوي أداء بعض مهارات الباليه لطالبات كلية التربية 

 الرياضية 
 

9 

افقةالقرار:   .0202نااية العام وط الاستثناء للساده اعضاء هيئة التدريس املتقدمين للترقى قبل ر على تسجيل بحثين إلنطباق ش  املو

  يستجد من أعمالما  :سادسا

بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات  املسجلة  العكشانسالم بدحة ناصر  / بناء على الطلب املقدم من الباحثة 6/1

بناء إختبار معرفى للمهرجانات بعنوان )رسالة ملوضوع  فى التربية الرياضيةدرجة املاجستير هامنحبوالعروض الرياضية 

افق السبت يوم، حيث تمت مناقشة الرسالة (والعروض الرياضية ملعلمات التربية الرياضية بدولة الكويت  يوم املو

09/8/0202 

افقة على منح الباحثة القرار: العكشان درجة املاجستير فى التربية الرياضية ويرفع الامر لألستاذ الدكتور وكيل  سالم بدحة ناصر  /املو

 بحوث بالكلية إلتخاذ إلاجراءات الالزمةالكلية للدراسات العليا وال

 ث للترقىابحأبالقسم لتسجيل  املدرس -  جودة حافظ دمحم السعيدد /  بشأن الطلب املقدم من 6/0

 م اسم البحث تاريخ قبول النشر مكان النشر

المؤتمر العلمي الدولي الحادي 
للتربية البدنية وعلوم  عشر

الحركة الرياضة بين النظرية 
 والتطبيق اإلسكندرية

32  /01  /3102 
 زوجي 

The Effect of Using Semantic Maps 
Strategy on Cognitive  Achievement 

Level in Physical Exercises Course for 
Physical Education Students - Sadat City 

University 

0 

مجلة كلية التربية بجامعة كفر 
 الشيخ

01  /2 /3102 
 ثالثي 

فاعلية استخدام التمرينات الهوائية االلكترونية على بعض 
وانقاص الوزن لدي طالب جامعة  المتغيرات الكيموفسيولوجية

 حائل

3 



 
 

المجلة االوربية لتكنولوجيا علوم 
 الرياضة بالسويد

32  /0  /3100 
 زوجي 

أثر برنامج تمرينات في الوسط المائي وبعض وسائل 
االستشفاء في نمط الحياة الصحي واللياقة البدنية المرتبطة 

 بالصحة لدى كبار السن

2 

المؤتمر العلمي الدولي بكلية 
التربية الرياضية بجامعة مدينة 

 السادات

02  /2  /3102 
 فردي

بناء مستويات معيارية للتمرينات البدنية وفق العمر 
 في األندية الصحية. البيولوجي

2 

مجلة علوم الرياضة وتطبيقات 
التربية البدنية كلية التربية 

 الرياضية بقنا

0  /01  /3102 
 فردي

( على Tae- Boتأثير برنامج تمرينات هوائيه حديثه ) 
 سماللياقة القلبية التنفسية ومكونات الج

1 

 
افقةالقرار:  نااية وط الاستثناء للساده اعضاء هيئة التدريس املتقدمين للترقى قبل ر إلنطباق ش الابحاث مجمعةعلى تسجيل   املو

 .0202العام 

 

 اختتمت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهراو

 

 مرئيس مجلس القسامين سر المجلس                                                                                         

  

 أ.د/ أمل صالح سرورد/ ياسر على قطب                                                                                       

 

SQ0000000F101206 رقم:موذج ن  

 م72/9/7012(  1/0اإلصدار ) 


