
 

                                             

    كلية التربية الرياضيةجامعة مدينة السادات                                                                                                      

                                                                                                                                                                     

 كلية/ التربية الرياضية

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية مكتب/  قسم 

 والتمرينات والعروض الرياضيةنظريات وتطبيقات الجمباز مجلس / قسم  جتماعامحضر 

   م 2018/2019 العام الجامعي 29 رقم الجلسة

 بدء االجتماع م1/1/2019 التاريخ  
         الحادية عشر  الساعة  

 صباحا  
 نهاية االجتماع

  الواحدة الساعة 

 ظهرا

 والعروض الرياضية نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات قسم  أعضاء مكتبمقر  الجتماعامكان 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

عقدت الجلسة رقم  صباحا  الحادية عشر الساعة  في تمام الساعة  م1/1/2019الموافق  الثالثاء نه في يومإ

 رئيس القسم  وبحضور كل من:  – أمل صالح سرور /الدكتورألستاذ ( برئاسة ا29)

  : بعذر كال من واعتذر عن الحضور

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

 األعمال.الموضوعات الواردة بجدول 

    أوالً: المصـــادقات 

 الوظيفة االسم م

 رئيس مجلس القسم  سرور محمد أ.د/ أمل صالح  1
 عضوا   عبد الحميد محمد  أ.م.د/ شيرين 3
 وأمين سر المجلس  عضوا   عزب الزيني محمد   أ.م.د/ مها 4
 عضوا   أمين السيد  أ.م.د/ وسام عادل  5
 عضوا   عبد الرحمن  أ.م.د/ ماجدة محمد السعيد 6
 عضوا   أ.م.د/ ياسر علي قطب عبد الحليم  7
 عضوا   منال محمد عزب الزيني  / د 8
 عضوا   عبد اهلل اسماعيل  عال طه د/ 10

 الوظيفة االسم م

 عضوا   العجمي إبراهيم أ.م.د/ مشيرة  1
 عضوا     الدين  إيمان كمال د/ 2
 عضوا   عبد السالم  غدير عزت  د/ 3

 عضوا   د/ رشا يحيى الحريري  4



 

  .بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة 1/1

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

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

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

  شئون أعضاء هيئة التدريس ثالثا :

بنين ( للعام  –مرحلة البكالوريوس ) بنات لأعضاء هيئة التدريس الفصل الدراسي األول تحديد لجان التصحيح من  بشأن 3/1
 . نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةقسم م ب2019م/2018 الجامعي 

عدادتم   :القرار بنين ( للعام   –لجان التصحيح من أعضاء هيئة التدريس الفصل الدراسي األول لمرحلة البكالوريوس ) بنات  تجهيز وا 
كما تم إعالن ذلك على   ،  والتعليم للسيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون الطالب وتسليم نسخة ، م 2019م/2018الجامعي  

 . أعضاء هيئة التدريس
 الدراسات العليا رابعا: 

لجان تحديد  دكتوراه ( ،  -ماجستير  –إعداد كشفات درجات الشفوي والعملي لطالب مرحلة الدراسات العليا ) دبلوم  بشأن 4/1
للمقررات الدراسية م 2019م/2018 للعام الجامعيلفصل الدراسي األول أعضاء هيئة التدريس لالتصحيح من الممتحنين و 

 . نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةبقسم المحددة 
دكتوراه ( ، تحديد لجان  -ماجستير  –إعداد كشفات درجات الشفوي والعملي ، لطالب مرحلة الدراسات العليا ) دبلوم تم  :القرار

م للمقررات الدراسية المحددة 2019م/2018الممتحنين والتصحيح من أعضاء هيئة التدريس للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
 للسيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون الطالب وتسليم نسخة ،  ات والعروض الرياضية بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرين

 . كما تم إعالن ذلك على أعضاء هيئة التدريس ،  والتعليم
 

 خامساً: العالقات الثقافية. 
 حاطتنا علمًا إ بشأن تمويل البحوث (للدراسات العليا والبحوث ) ادارة خدمات اإلدارة العامة مكتب ن لخطاب الوارد إلينا ما 5/1

م ، ونظرًا ألنه من اختصاصات العمل في هذه االدارة 3/10/2018خدمات تمويل البحوث اعتبارًا من  دارةا تم تفعيل هبأن
وتم  االشراف علي الصرف والتحصيل وااليداع بالنسبة لحسابات البحوث وامساك الدفاتر والسجالت الالزمة لتحقيق ذلك،

-1/4-1/1رير الدقيقة والمعتمدة بصفة دورية ربع سنوية في )الموافقة والتبيه بضرورة موافاة االدارة ببعض البيانات والتقا 
   ( من كل عام. 1/7-1/10

 .  تم التنبيه على أعضاء هيئة التدريس والباحثين المسجلين بالقسم القرار:

افادتنا  شأنب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث  األستاذ الدكتور /السيد مكتب  نالخطاب الوارد إلينا م 5/2
دكتوراه ( لعام  –ماجستير  -بأن اتحاد الجامعات العربية يعلن عن فتح باب الترشح لجائزة الرسائل العلمية المتميزة ) ماستر

 م.2019كانون الثاني/ يناير / 15بتاريخ علي أن ينتهي باب الترشح للجائزة ، في بعض المجاالت وبشروط محددة م 2019
، وسيتم التكريم للباحثين الفائزين وجامعتهم في المؤتمر العام ) مرفق طيه شروط الترشح للجائزة ، والجوائز حسب المركز(

 م.2019بشهر مارس التحاد الجامعات العربية 
 ولم يرشح أي باحث . تم العرض  القرار:

افادتنا  بشأننائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث  األستاذ الدكتور /السيد مكتب  نإلينا مالخطاب الوارد  5/3



 

 بترشيح أحد السادة أعضاء هيئة التدريس للحصول على: 
 جائزة الجامعة التقديرية -1
 جائزة الجامعة التشجيعية -2
 جائزة الجامعة للتفوق -3
 دكتوراه( -ماجستيرجائزة أحسن رسالة علمية)  -4
 جائزة أحسن باحث -5

 يومًا من تاريخه،طبقًا للقواعد المرفقة. 45م ولمدة 8/12/2018وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 
 

تم الموافقة علي ترشيح د/ رشا يحيى الحريري مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية    القرار:
 رسالة علمية ) دكتوراه(  أحسنلجائزة 

 سادساً : ما يستجد من اعمال

أمين الجامعة من   نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةالخطاب الوارد الي قسم  6/1
المساعد )استعجال ثاني( والخاص بتحديد احتياجات الكلية من المعيدين )التكليف(  خالل الخطة الخمسية 

م  حيث تم تحديد احتياجات 2024/ 2023حتي العام الجامعي  2020/ 2019الجديدة من العام الجامعي 
م   2023/2024تي العام الجامعي ح 2019/2020خالل الخطة الخمسية الجديدة من العام الجامعي القسم 

 كالتالي  :
 العام الدراسي

 بنات  بنين 
 المجموع

 تعبير حركي تمرينات جمباز تمرينات جمباز

2019-2020  1 1 1 - 1 4 

2020-2021  - - 1 1 - 2 

2021-2022  - 1 - 1 1 3 

2022-2023  1 - - - - 1 

2023-2024  - 1 - - - 1 

  11 االجمالي
 الموافقة .  القرار :

 القرار : الموافقة

 ظهرا الواحدةاختتمت 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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