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 كلية/ التربية الرياضية 
 مكتب/  قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية 

 محضر اجتماع مجلس / قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية
 م  2018م/2017 العام الجامعي  23 رقم الجلسة

 بدء م 3/7/2018 التاريخ  
 االجتماع 

التاسعة  الساعة 
 صباحا     والنصف

 ظهرا   الحادية عشر نهاية االجتماع 

 مقر اجتماع أعضاء قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بالكلية  مكان االجتماع 
 الحضـــــــــــــــــــــور:

عقدت الجلسة رقم  صباحا   التاسعة والنصفالساعة في تمام الساعة  م3/7/2018الموافق  ثالثاءالإنه في يوم 
 -رئيس القسم  وبحضور كل من:–أمل صالح سرور( برئاسة األستاذ الدكتور/ 23)

 -:تغيب عن الحضوربعذر كال  من
 ة ــــــــــــ الوظيف م ــــــــــــــــاالس   م
 عضوا     الدينإيمان كمال   م.د/ 1
 عضوا   عبد السالم غدير عزت  م.د/ 2

نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات  " قسم رئيس  أمل صالح سرورافتتح السيد األستاذ الدكتور/ :  فتتاحاإل
ثم  ، اء مجلس القسموالترحيب بالسادة أعض بسم اهلل الرحمن الرحيم "بذكر " الجلسة " والعروض الرياضية

 .انتقلت سيادتها لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال
   أوال : المصـــادقات 

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

 ثانيا : موضوعات اإلحاطة  

 ة ــــــــــــ الوظيف م ــــــــــــــــاالس م
 رئيس مجلس القسم  سرور محمد أ.د/ أمل صالح  1
 عضوا   العجمي إبراهيم أ.م.د/ مشيرة  2
 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   أحمد محمد عبد العزيز  م.د/ 7
 عضوا   محمد  أسامة عز الرجالم.د/  8
 عضوا   عبد اهلل اسماعيل  عال طه م.د/ 9
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وشئون  وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  الثقافية  العالقات و  مكتب العميد عرض الخطابات الواردة للقسم من 2/1
ووحدة إدارة  ITووحدة الجودة ووحدة وشئون التعليم والطالب والمكتبة أعضاء هيئة التدريس والدراسات العليا 

 .للعرض على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم لإلطالع عليها  األزمات والكوارث 
 كما تم إعالن ذلك على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم. وأحيط المجلس علما  تم العرض القرار:       
 شئون أعضاء هيئة التدريس: ثالثا  

قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض ب مدرس محمد سامي محمود سعيدم.د/  الطلب المقدم من 3/1
األجازة الخاصة بسيادته بدون مرتب لمرافقة الزوجة بدولة اإلمارات العربية المتحدة  تجديدالموافقة على بشأن  الرياضية

وذلك اعتبارًا من ، م 2019م/2018 لتجديد للعام الجامعيوذلك للعام الخامس، ومرفق لسيادتكم صورة من ا
 م.22/9/2019م حتي 23/9/2018

 .ةالالزم اإلجراءات  إلتخاذالموافقة ورفع الطلب إلي شئون أعضاء هيئة التدريس بالكلية القرار:        
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 قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةب مدرس نادية صالح علي السيدم.د/  الطلب المقدم من

الخاصة بسيادتها بدون مرتب لمرافقة الزوج بدولة الكويت للعام الثالث ، وذلك اعتبارًا  األجازة تجديدالموافقة على بشأن 
 م.31/8/2019م حتي 1/9/2018من 

  .ةالالزم اإلجراءات  إلتخاذالموافقة ورفع الطلب إلي شئون أعضاء هيئة التدريس بالكلية  القرار:     
 : الدراسات العليا رابعا  
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   أبحاث انتاج علمي  تسجبل
نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض المدرس بقسم  محمد سامي محمود سعيدالدكتور/ الطلب المقدم من 

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

 مكان النشر النشر نوعه عنوان البحث م

1 
تأثير استخدام شبكة المعلومات الدولية علي 

تعلم بعض مهارات الجمباز علي جهاز 
التمرينات االرضية لطالب الفرقة االولي 

 بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية 

 4/3/2009 زوجي
المؤتمر العلمي لكلية التربية  

جامعة الزقازيق   –الرياضية للبنين 
بعنوان نحو استثمار افضل 
 للرياضة المصرية والعربية 

2 
دراسة مقارنة لبعض المتغيرات الكينماتيكية 

لمهارتي الدورتين الهوائيتين الخلفيتين  
المكورتين والثالث دورات هوائية خلفية 

 مكورة كنهاية للهبوط من جهاز العقلة

 30/5/2012 فردي
المجلة العلمية لعلوم وفنون  

الرياضة كلية التربية الرياضية 
 للبنات بالجزيرة جامعة حلوان

3 
 بعد التمرين بعد الجليكوجينين إنزيم اطنش 

  والبروتينات الكربوهيدرات من مزيج تناول
 الجمباز  لالعبي تدريبي برنامج أثناء

  

 17/1/2013 زوجي
المجلة العلمية الدولية لكلية التربية 
 الرياضية للبنين جامعة االسكندرية 

4 
  المقعدة دائرة لمهارة الكينماتيكى التحليل

 للتمرينات كأساس اليدين على للوقوف الخلفية
 مختلفتي عارضتي جهاز  على النوعية

  للبنات  االرتفاع

 24/4/2013 زوجي
  وفنون لعلوم العلمية المجلة
 الرياضية التربية كلية الرياضة

 حلوان جامعة بالجزيرة للبنات

5 
 تحكم التي الكينماتيكية المتغيرات بعض دراسة

 العقلة جهازي علي الكبرى الخلفية الدائرة اداء
 الرجال جمباز  في والحلق

 1/6/2016 زوجي
 التربية لكلية للنشر  العلمية المجلة
  مدينة بجامعة والرياضية البدنية

 السادات
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6 
 القوة على المتزامن التدريب استخدام تأثير 

 الفني  األداء ومســتوى العضلية
 التمرينات جهاز  على القوة حركات لبعض

 الجمباز  لناشئي األرضية

 12/2016 فردي
 التربية لكلية للنشر  العلمية المجلة
  مدينة بجامعة والرياضية البدنية

 السادات

7 
 لتطوير  التفكير  استراتيجيات استخدام تأثير 

 مستوى  على النفسية المهارات بعض
 على اليدين على األمامية الشقلبة مهارة أداء

 القفز  طاولة جهاز 

 10/2017 فردي
المجلة العلمية للنشر لكلية التربية 
البدنية والرياضية بجامعة مدينة  

 السادات 

 
الموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة بسيادته حيث أنها ضمن الخطة البحثية للقسم ، يرفع الموضوع لشئون الدراسات   القرار:      

 العليا والثقافية   بالكلية إلتخاذ اإلجراءات الالزمة.

 : العالقات الثقافية. خامسا  
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بأنه ورد لالدارة بتاريخ  والعالقات الثقافية والبحوث  اإلدارة العامة للدراسات العليا مكتب الخطاب الوارد من 
 اإلتفاقيات والتبادل الثقافيادارة –للعالقات الثقافية اإلدارة المركزية  -م كتاب المجلس األعلى للجامعات5/6/2018

دراسة مشروع البرنامج التنفيذي بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية لألعوام ن بشأ 
 م، والمقترح من جانب الصين. 2020م/2019

 . تم العرض وأحيط المجلس علما  :  القرار     
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كتاب أمين عام بأنه ورد لالدارة  والعالقات الثقافية والبحوث  اإلدارة العامة للدراسات العليا مكتب الخطاب الوارد من
برؤية الجامعة لخطة البعثات للعام األول  م بشأن موافاتهم12/6/2018تحريرا المجلس األعلى للجامعات 

مدد   -2             أنواع اإليفاد المطلوب اإليفاد لها. -1-الخطة الخمسية الثامنة من حيث :م من 2018م/2017
 اإليفاد لكل نوع منها.

 أي معاومات أخرى بمكن اضافتها. -4    التخصصات والمجاالت ذات األهمية واألولوية لخطة الدولة. -3
 . تم العرض وأحيط المجلس علما  :  القرار     
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( 51في الدورة ) لالتحاداسنادًا الى قرارات المؤتمر العام اتحاد الجامعات العربية األمين العام  مكتب الخطاب الوارد من
م في مجالين هما : العلوم 2019م/2018للباحث العربي المتميز للعام  اتحاد الجامعات العربيةعالن عن جائزة لإل

م، علمًا بأن اخر 2018ي نهاية اغسطس شهور اعتبارًا من يوليو وحت 3األساسية والعلوم التربوية والنفسية، وذلك لمدة 
  م.31/8/2018تقدم هو موعد لالستالم طلبات ال

 . تم العرض وأحيط المجلس علما  : القرار     
 رئيس مجلس القسم         أمين سر المجلس                                               

                        )                             (             )                             ( 

 أ.م.د/  مها محمد الزيني                                            أ.د/ أمل صالح سرور   
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 م 27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 


