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 االجتماعبدء  م1/1/2020 التاريخ  
  الثانية عشر  الساعة  

 ظهرا والنصف 
 الساعة الثانية ظهرا نهاية االجتماع

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية قسم  أعضاء مكتبمقر  الجتماعامكان 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

عقدت الجلسة رقم ظهرا  والنصف عشر  الثانيةفي تمام الساعة  م1/1/2020الموافق  األربعاء نه في يومإ

 رئيس القسم  وبحضور كل من:  – أمل صالح سرور /الدكتورألستاذ ( برئاسة ا41)

  : بعذر كال من عن الحضور وتغيب

 :   يةفتتاحإلا

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

 الواردة بجدول األعمال.

 الوظيفة االسم م

 رئيس مجلس القسم  سرور محمد أ.د/ أمل صالح  1
 عضوا   العجمي إبراهيم .د/ مشيرة أ 2
 عضوا   الحميد عبد محمد  أ.م.د/ شيرين 3
 عضوا   أمين السيد  أ.م.د/ وسام عادل  4
 عضوا   عزب الزيني محمد   أ.م.د/ مها 5
 عضوا   عبد الرحمن  أ.م.د/ ماجدة محمد السعيد 6
 عضوا   منال محمد عزب الزيني  / د 10
  عضوا   عبد اهلل اسماعيل  عال طه د/ 12
 عضوا   د/ هبة رحيم عبدالباقى  13

 الوظيفة االسم م

 عضوا   أ.م.د/ ياسر علي قطب عبد الحليم  1
 عضوا   أ.م.د/ أسامه عز الرجال  2
 عضوا   ابراهيم المعصراوي  الدين إيمان كمال / أ.م.د 3
 عضوا   عبد السالم  غدير عزت  د/ 4
 عضوا   د/ رشا يحيى الحريري  5



 
    أوالً: المصـــادقات 

   . بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة 1/1

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

اجملتمع وتنمية البيئة وشئون أعضاء هيئة التدريس عرض اخلطابات الواردة للقسم من مكتب العميد والعالقات الثقافية وشئون خدمة  2/1
ووحدة إدارة األزمات والكوارث وجلنة األجهزة  ITوالدراسات العليا واملكتبة وشئون التعليم والطالب ووحدة اجلودة ووحدة

 للعرض على أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة بالقسم لإلطالع عليها.واملختربات 

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

 .بشأن حتديد منسق خاص للجودة من داخل القسموالتطوير املستمر وحدة ضمان اجلودة مكتب  اخلطاب الوارد الينا منبناءا علي  2/2

 .للقيام بأعمال الجودة منسق خاص من داخل القسمالمدرس بالقسم كالموافقة وتم ترشيح د/ محمد عبد اللطيف القرار: 
 شئون التعليم والطالب -: ثالثاً 

املهرجان الدوري بناءاً علي الطلب املقدم من إدارة رعاية الطالب بالكلية بشأن رفع نسبة الغياب عن الطلبة والطالبات املشاركني يف  3/1
م باعتبارهم يف مهمة رمسية 2020م وحىت شهر أبريل 2019الرياضي اجلامعي يف األلعاب اجلماعية والفردية ابتداء من شهر أكتوبر 

 لتمثيل األنشطة الطالبية.

 القسم التخاذ الالزم.هيئة التدريس بالقرار : الموافقة وتم اعالن ذلك للسادة أعضاء 

بنني (  –التصحيح من أعضاء هيئة التدريس الفصل الدراسي األول ملرحلة البكالوريوس ) بنات املمتحنني و بشأن تشكيل جلان  3/2
 م بقسم نظريات وتطبيقات اجلمباز والتمرينات والعروض الرياضية .2020م/2019للعام اجلامعي  

بنني ( للعام  –التصحيح من أعضاء هيئة التدريس الفصل الدراسي األول ملرحلة البكالوريوس ) بنات  املمتحننيالقرار :مت جتهيز وإعداد جلان 
كما مت إعالن ذلك   ، األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليمم ، وتسليم نسخة ملكتب السيد 2020م/2019اجلامعي  

 .على أعضاء هيئة التدريس
، بشأن مقررين التعبري احلركي رئيس الشعبة  أ.م.د/ وسام عادل أميناملذكرة املقدمة من شعبة التعبري احلركي واليت تقدمت هبا  3/3

م ( 2016اجلديدة   ) الالئحةبنات وااليقاع وادراجهما حتت مسمي اجلمباز والتمرينات والعروض الرياضية بالنسبة للفرقة الثانية 
اساسي وهو مقرر  ب) استمارة الرغبات اخلاصة بالطالبات(  التعبري احلركي مقررمسمى اليت اتضحت من خالل عدم ادراج 
التعبري  مسمى املقررعند اعداد الكشوف اخلاصة مبواد القسم الحظنا عدم وجود ، وكذلك  لالختياري األول والثاين للقرقة الثالثة 

) مرفق مذكرة لتوضيح على الكشوف اخلاصة برصد الدرجات.  جلامعة لشئون االمتحانات عن كتابتهومت احلوار مع مسؤل ا، احلركي 
 (مر األ

على وضع املادة حيث أن هلا كود خاص وليست تابعة ملادة اجلمباز والتمرينات والعروض الرياضية ، بدراسة املوقف اتضح أنه غري مؤثر القرار :
ه ئ ألنلرياضية ، ولو أن األمر خاطتعبري احلركي هي مادة تابعة ملقرر اجلمباز والتمرينات والعروض الولكن هناك التباس حيث يتضح أن مادة ا

قسم الجمباز و والتمرينات مقرر مستقل وكذلك اجلمباز مستقل والتمرينات والعروض الرياضية أيضًا واجلميع يقعوا حتت مظلة واحدة أي 
الناجتة عن ذلك املفهوم إلدارة الكلية .. وكذلك هو مطلب عام أن ترفع  ....مما يستدعي طلب التأكد وتدارك األخطاء والعروض الرياضية

( ألية وضع رمز ووضع املقرر  18مادة ) م 2016وذلك يف الئحة ( واخلاص باملقررات  4( ، )  3فيها األقسام جباول )  اخلانة املكتوب
كذلك الرياضات اجلماعية ت املائية منفصل عن املنازالت ، و يف تلك اجلداول مقسمة كشعب مثل الرياضاحيث أن هناك أقسام مت ذكرها ،



 

املضرب ... يف حني مت وضع املسمى الكامل لقسم اجلمباز والتمرينات والعروض الرياضية ومل يتم االشارة إىل وجود مادتني  عابلمنفصل عن أ
باظهار مسمى مادة التعبري احلركي  واإليقاع ....لذلك يطالب القسم  ات داخل القسم وهم التعبري احلركيمنفصلتني متاما عن اجلمباز والتمرين

، وتصحيح ما يلزم باستمارات الرغبات اخلاصة بالطالبات م وادراجها 2016جلداول باالئحة رفع هذه اخلانات من تلك اي كمقرر مستقلة و
 وكشوف رصد الدرجات بالكنرتوالت.  يف شيتات
  شئون أعضاء هيئة التدريس : رابعاً 

اذ االيقاع املوسيقي كخبرية وتقوم سيادهتا بتدريس مادة اإليقاع للفرقة أست لألستاذة / نشأت سالمةبشأن حتديد أجر اجللسة  4/1
 . أهنا تربية موسيقية وليست تربية رياضيةالثانية علي مدار العام الدراسي ) الفصليني الدراسيني ( ، حيث 

خبرات سيادتها واألمر مرفوع لمجلس القرار : يحدد لسيادتها أجر الجلسة بالمثل كأقرب أجر ألستاذ موجود في الكلية في نفس 
 الكلية لتنفيذ الالزم.

، حيث أهنا تقوم باملصاحبة املوسيقية ملاديت  اذ االيقاع املوسيقيأست لألستاذة / نشأت سالمة الساعة التدريسيةبشأن حتديد أجر  4/2
أهنا تربية موسيقية وليست تربية حيث التمرينات والتعبري احلركي للفرق الدراسية األربعة ، هذا وقيام سيادهتا بتدريس مادة اإليقاع ، 

 .رياضية
 لالزم.القرار : يرفع األمر لمجلس الكلية ووحدة الحسابات لالطالع علي الالئحة للتنفيذ ا

جامعة حلوان  -املدرس بقسم االدارة الرياضية بكلية الرتبية الرياضية  للسيد الدكتور / محمد علي البناد أجر اجللسة بشأن حتدي 4/3
حيث أنه مت ندب سيادته كخبري لتقييم االمتحان العملي كممتحن خارجي للفرقة الثالثة ) اختياري أول ( و )اختياري ثاين  ( ملادة  

 اجليم(.ة يف الصاالت الرياضية )يف جمال مترينات اللياقة البدنيالتمرينات والعروض الرياضية بنني ، وذلك خلربة سيادته العملية والتادرة 
 مر لمجلس الكلية لتحدبد الالزم.مماثل بالقسم والكلية ، ويرفع األقرب مدرس قرار :تحسب لسيادته أجر الجلسة ألال

  الدراسات العليا : خامساً 

 بشأن إعداد اخلطة التنفيذية واملستهدف من جماالت وأنواع البحوث بالقسم.  5/1
 ، وجاري تنفيذها.الخطة التنفيذية والمستهدف من مجاالت وأنواع البحوث بالقسم  مناقشةتم  القرار:

بشأن ضرورة إرفاق البحث املنشور  السيد الدكتور / نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوثاخلطاب الوارد من مكتب  5/2
دكتوراه ( مع خطاب النشر ويعترب هذا البحث ضمن األوراق املطلوبة لتشكيل جلنة الفحص  –لطالب الدراسات العليا ) ماجستري 
 واملناقشة لرسلئل املاجستري والدكتوراه. 

 .  القرار: تم العلم االحاطة

باجلامعة بشأن اعتبار املقررات االختيارية اليت مت  السيد االستاذ/ مدير عام الدراسات العليا والبحوثاخلطاب الوارد من مكتب  5/3
نظريات وتطبيقات اجلمباز والتمرينات املقيدة بدرجة املاجستري بالكلية ومعيدة بقسم  حافظ محمود هاللللطالبة/إيمان دراستها 

 ه املقررات بعد اليت مت دراستها كمقرر اختياري من أقسام أخري .وهذ والعروض الرياضية

 .تخاذ اإلجراءات الالزمةلمتابعة وضع الباحثة وا بالكليةاسات العليا القرار: يرفع الموضوع للجنة الدر 



 
 تشكيل لجنة المناقشة والحكم ) رسالة ماجستير(  5/4

عيدة بقسم نظريات وتطبيقات اجلمباز والتمرينات والعروض الرياضية كلية امل  إبراهيمليليان أشرف الباحثة / الطلب املقدم من 
علم تأثير الت "جامعة مدينة السادات ، لتشكيل جلنة املناقشة واحلكم لرسالة املاجستري اخلاصة بسيادهتا بعنوان  –الرتبية رياضية 

القفز لطالبات كلية التربية الرياضية جامعة مدينة  المدمج على بعض نواتج التعلم لمهارة الشقلبة األمامية على جهاز طاولة
وذلك بعد تقدمي هيئة األشراف التقرير النهائي وصالحية الرسالة وأن الباحثة ليس عليها التزامات مالية جتاه  الكلية  ،  " السادات

 للمناقشة وهم كاأليت:
 الوظيفة األسم م
نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض  قسمالجمباز ب أستاذ أ.د/ مشيرة ابراهيم العجمى  1

 جامعة مدينة السادات. –بكلية التربية الرياضية  الرياضية
أ.م.د/وسام عادل السيد   2

 أمين 
بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض أستاذ مساعد 

 ، كلية التربية الرياضية  جامعة مدينة السادات. الرياضية
  الدين إيمان كمال / أ.م.د 3

  ابراهيم المعصراوي
نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض  قسممساعد بأستاذ 

 جامعة مدينة السادات. –بكلية التربية الرياضية  الرياضية
 

 :وتتكون من السادة ليليان أشرف إبراهيم والحكم للباحثة/  المناقشة:الموافقة على تشكيل لجنة القرار
 الوظيفة األسم م
كلية  -أستاذ الجمباز المتفرغ بقسم التمرينات والجمباز والتعبير الحركي أ.د/ ناهد خيري عبداهلل فياض  1

 جامعة الزقازيق.                ) مناقشًا ( –التربية الرياضية للبنات 
نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض  قسمالجمباز ب أستاذ أ.د/ مشيرة ابراهيم العجمى  2

 جامعة مدينة السادات.   ) مشرفَا ( –بكلية التربية الرياضية  الرياضية
بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض أستاذ مساعد  أمين السيد عادل وسام أ.م.د/ 3

 ) مشرفَا (    ، كلية التربية الرياضية  جامعة مدينة السادات. الرياضية
نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض  قسممساعد بأستاذ     ياسر على قطب عبد الحليمم.د/ أ. 4

 جامعة مدينة السادات.    ) مناقشًا ( –بكلية التربية الرياضية  الرياضية
 
بشأن عدم تسجيل األحباث للسادة أعضاء هيئة السيد الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا  اخلطاب الوارد من مكتب 5/5

    التدريس بصورة جممعة.
 القرار: تم اعالن ذلك للسادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

دكتوراه ( ، تشكيل جلان  -ماجستري  –بشأن إعداد كشوف درجات الشفوي والعملي لطالب مرحلة الدراسات العليا ) دبلوم  5/6
م للمقررات الدراسية احملددة بقسم 2020م/2019املمتحنني والتصحيح من أعضاء هيئة التدريس لدورة اخلريف للعام اجلامعي 

 لعروض الرياضية .نظريات وتطبيقات اجلمباز والتمرينات وا
لجان  تشكيلدكتوراه ( ،  -ماجستير  –درجات الشفوي والعملي ، لطالب مرحلة الدراسات العليا ) دبلوم  إعداد كشوفتم : القرار

م للمقررات الدراسية المحددة بقسم 2020م/2019للعام الجامعي  لدورة الخريفالممتحنين والتصحيح من أعضاء هيئة التدريس 
للدراسات  لسيد األستاذ الدكتور / وكيل الكليةلمكتب انظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية ، وتسليم نسخة 



 

 .كما تم إعالن ذلك على أعضاء هيئة التدريس  ، العليا والبحوث. 
الدراسية المحددة بقسم نظريات للمقررات دكتوراه (  -ماجستير  –) دبلوم بشأن اعداد خطة مرحلة الدراسات العليا  5/7

 م2020م/2019للعام الجامعي  لدورة الخريفوتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية 
الدراسية المحددة بقسم نظريات وتطبيقات للمقررات دكتوراه (  -ماجستير  –) دبلوم اعداد خطة مرحلة الدراسات العليا  تم: القرار

لسيد األستاذ لمكتب اسليم نسخة ، وتم2020م/2019للعام الجامعي  لدورة الخريفالجمباز والتمرينات والعروض الرياضية 
 والبحوث. للدراسات العليا  الدكتور / وكيل الكلية

 : العالقات الثقافية.سادساً 

   تسجبل أبحاث انتاج علمي  6/1
نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض بقسم  المدرس عبد اهلل اسماعيل عال طه الدكتور/الطلب المقدم من 

 ا جامعة مدينة السادات بشأن الموافقة على تسجيل أبحاث اإلنتاج العلمي الخاصة بسيادته –كلية التربية الرياضية  -الرياضية
 .وهي كاألتي: مساعد أستاذلدرجة ( للترقي  أبحاث 7، وعددها ) 
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