
                                                                      
 الرياضية التربية كلية                                                                                       السادات مدينة جامعة

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

 محضر اجتماع مجمس / قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية
 م  2028م/2027 الجامعيالعام  22 رقم الجمسة

بدء  م 5/6/2028 التاريخ 
 االجتماع

 حادي عشر الالساعة 
 صباحا  

 ظهرا   الواحدة نهاية االجتماع

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

عقدت الجمسة رقم  صباحا   الحادي عشرالساعة في تمام الساعة  م5/6/1028الموافق  ثالثاءالإنو في يوم 
 -رئيس القسم  وبحضور كل من:–أمل صالح سرور( برئاسة األستاذ الدكتور/ 11)

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

 .انتقمت سيادتيا لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال
   أوال : المصـــادقات 

 بشأن التصديق عمى محضر الجمسة السابقة.  2/2
 .موضوعاتالمصادقة عمى محضر اجتماع الجمسة السابقة ومتابعة ما جاء به من : القرار     

 ثانيا : موضوعات اإلحاطة  
وشئون أعضاء هيئة وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  الثقاتفية العالقاتو  مكتب العميد عرض الخطابات الواردة لمقسم من 2/2

 ةــــــــــــالوظيف مــــــــــــــــاالس م
 رئيس مجمس القسم سرورمحمد أ.د/ أمل صالح  2
 عضوا   العجميإبراهيم أ.م.د/ مشيرة  2
 عضوا   عبد الحميدمحمد  أ.م.د/ شيرين  3
 وأمين سر المجمس عضوا   عزب الزينيمحمد  أ.م.د/ مها 4
 عضوا   أمينالسيد 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    الدين إيمان كمال م.د/ 9

 عضوا   عبد اهلل اسماعيل عال طه م.د/ 20
 عضوا   عبد السالم غدير عزت م.د/ 22
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لمعرض  ووحدة إدارة األزمات والكوارث  ITووحدة الجودة ووحدة وشئون التعميم والطالبوالمكتبة التدريس والدراسات العميا 
 .عمى أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالقسم لإلطالع عمييا

 كما تم إعالن ذلك عمى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم. تم العرض وأحيط المجمس عمما  القرار:      
 شئون أعضاء هيئة التدريس: ثالثا  

عن السمبيات الناتجة ىذا  قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةببشأن الطمب المقدم من رؤساء الشعب  3/2
  ودراستيا. وتقديم المقترحات الالزمة، ئحة الجديدة الالعام عمى المستوى التعميمي بعد تطبيق ال

 مجمس الكمية. القرار: يتم الدراسة واتخاذ الالزم وعرضها عمي      
 

3/2 
 

 

قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض بمدرس  م.د/ ياسر عمي قطب عبد الحميمالطمب المقدم من السيد 
جامعة مدينة السادات بشأن تعيين سيادتو أستاذ مساعد بذات القسم والكمية والجامعة، حيث  –كمية التربية الرياضية -الرياضية

ورد تقرير المجنة العممية الدائمة لمتدريب الرياضي لترقي األساتذة واألساتذة المساعدين بالجمسة المنعقدة يوم الثالثاء الموافق 
عمي قطب مجنة بأحقية السيد الدكتور/ ياسر اإلسكندرية ، وتوصي ال ةجامع -م بمقر كمية التربية الرياضية لمبنين25/5/1028

عبد الحميم لشغل وظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكمية والجامعة ، حيث جاء مجمل اإلنتاج العممي لسيادتو ، والذي حاز عمى 
 نقطة. 200( نقطة من 96.65)

 .ةالالزم اإلجراءات إلتخاذورتفع الطمب إلي شئون أعضاء هيئة التدريس بالكمية  المواتفقة القرار:      
 

3/3 
بشأن  قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةب مدرس م.د/ سالي محمد ابو والي الطمب المقدم من

م وذلك اعتبارًا من 1029م/1028األجازة الخاصة بسيادتيا لمعام السادس بدون مرتب لمعام الجامعي  تجديدالموافقة عمى 
   م لإلعارة لجامعة جازان بالمممكة العربية السعودية.   62/7/1029م حتي 2/8/1028

  .ةالالزم اإلجراءات إلتخاذالمواتفقة ورتفع الطمب إلي شئون أعضاء هيئة التدريس بالكمية  القرار:     
 

3/4 
بشأن  قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةب مدرس ابراهيم محمود محمد ديابم.د/  الطمب المقدم من

م وذلك اعتبارًا من 1029م/1028األجازة الخاصة بسيادتو لمعام الثامن بدون مرتب لمعام الجامعي  تجديدالموافقة عمى 
 م لإلعارة لجامعة حائل بالمممكة العربية السعودية.62/7/1029م حتي 2/8/1028

 .ةالالزم اإلجراءات إلتخاذالمواتفقة ورتفع الطمب إلي شئون أعضاء هيئة التدريس بالكمية  القرار:
 

3/5 
 الرياضيةقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض ب مدرس صفاء غازي محمد سيد أحمدم.د/  الطمب المقدم من

م وذلك اعتبارًا من 1029م/1028األجازة الخاصة بسيادتيا لمعام السادس بدون مرتب لمعام الجامعي  تجديدالموافقة عمى بشأن 
 م لإلعارة لجامعة جازان بالمممكة العربية السعودية.62/7/1029م حتي 2/8/1028

 .ةالالزم اإلجراءات إلتخاذالمواتفقة ورتفع الطمب إلي شئون أعضاء هيئة التدريس بالكمية  القرار:
 

3/6 
بشأن  قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةب مدرس محمد السعيد حاتفظ جودةم.د/  الطمب المقدم من

م وذلك اعتبارًا من 1029م/1028بدون مرتب لمعام الجامعي  األجازة الخاصة بسيادتو لمعام الحادي عشر تجديدالموافقة عمى 
 م لمرافقة الزوجة بالمممكة العربية السعودية.4/7/1029م حتي 5/7/1028

 .ةالالزم اإلجراءات إلتخاذالمواتفقة ورتفع الطمب إلي شئون أعضاء هيئة التدريس بالكمية  القرار:
 

3/7 
) تخصص التمرينات اإليقاعية  مدرس بكمية التربية الرياضية لمبنات بالجزيرة الباقي سميمدكتور/ هبة رحيم عبد  الطمب المقدم من

نظريات وتطبيقات الجمباز جامعة مدينة السادات بقسم  –بشأن نقل سيادتيا إلي كمية التربية الرياضية ، جامعة حموان  –(
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 وذلك لبعض األسباب مرفقة بالطمب. ، والتمرينات والعروض الرياضية
 .ةالالزم اإلجراءاتتخاذ ال إلي مجمس الكمية المواتفقة مع رتفع مذكرة  القرار:      
 : الدراسات العميارابعا  

 
 

4/2 

   ماجستير تفي التربية الرياضية رسالة تسجيل موضوع
 والعروض الرياضيةنظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات الباحثة بقسم  سارة جمال محمد اسماعيل / ةلباحثاالطمب المقدم من 

تأثير استخدام النماذج ثالثية األبعاد لتعميم مهارة القفز " بعنوانلتسجيل بحث  الساداتجامعة مدينة  –كمية التربية الرياضية 
لينا بناءًا عمي الخطاب الوارد إ بعد عقد السيمنار العام ليا ،"  تفتحا  لمحمقة الثانية من مرحمة التعميم األساسي بمحاتفظة المنوتفية

 من األستاذ الدكتور/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث .
 وتم تشكيل لجنة اإلشراف من:مع اتخاذ الالزم ، المواتفقة  القرار:

 الوظيفة اإلسم م
، كمية التربية  بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية أستاذ مساعد العجميإبراهيم مشيرة  أ.م.د/ 2

 .جامعة مدينة السادات –الرياضية 
  المناىج وطرق التدريس والتدريب وعموم الحركة الرياضية. بقسم أستاذ مساعد أحمد طمحة حسين أ.م.د/ 2
، كمية التربية  بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية مدرس الدين إيمان كمال م.د/ 3

  . جامعة مدينة السادات –الرياضية 
 

4/2 

 منح درجة الماجستيرتفي التربية الرياضية
 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةالباحث بقسم  عزت عادل عزت عبد العزيز/  الباحثالطمب المقدم من 

التربية الرياضية في موضوع بعنوان "  درجة الماجستير في ، ذلك بغرض منحو الساداتجامعة مدينة  –كمية التربية الرياضية 
  تدريبات نوعية لتحسين أداء مهارة الشقمبة الخمفية السريعة عمى جهاز الحركات األرضية لناشئات الجمباز الفني "

بالكمية التخاذ يرتفع الموضوع لشئون الدراسات العميا عمى منح درجة الماجستير لمباحث/عزت عادل عزت عبد العزيز،  المواتفقة: القرار   
 جراءات الالزمة.اال

 : العالقات الثقاتفية.خامسا  
 
 

5/2 

م كتاب 1/5/1028بأنو ورد لالدارة بتاريخ  والعالقات الثقاتفية والبحوث اإلدارة العامة لمدراسات العميا مكتب الخطاب الوارد من 
ادارة المنظمات الدولية والمؤتمرات بشأن المجنة الوطنية لمتربية والعموم الثقافية ) –اإلدارة المركزية  -المجمس األعمى لمجامعات

العربية لمتربية والثقافة  المنظمة –ايسكو ( والمتضمن ما تمقتو المجنة من معيد البحوث والدراسات العربية  –اليسكو  –يونسكو 
جامعة الدول العربية بشأن دعوة السادة الباحثين والمفكرين وأعضاء ىيئة التدريس لممشاركة في أعمال  –والعموم " اليسكو " 

والتي ستعقد في القاىرة في شير نوفمبر  أسئمة الحضور والمصير" –المشروع القومي العربي الندوة العممية تحت عنوان: "
تخاذ الالزم. م1028   ، وذلك لإلحاطة وا 

 .تم العرض وأحيط المجمس عمما  : القرار     
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5/2 

م صورة 1/5/1028بأنو ورد لالدارة بتاريخ  والعالقات الثقاتفية والبحوث اإلدارة العامة لمدراسات العميا مكتب الخطاب الوارد من
لجنة التبادل العممي والثقافي بين الواليات المتحدة األمريكية وجميورية مصر العربية ، بشأن  –من كتاب ىيئة الفولبرايت 

لمعام األكاديمي  (Hubert H. Humphrey Fellowship Program )اإلعالن عن بدء التقديم لبرنامج زمالة ىمفري 
ي الواليات المتحدة األمريكية لمدراسة واكتساب م ، وىو برنامج ييدف إلى منح فرصة لقضاء عام أكاديمي واحد ف1010م/1029

 الخبرات المينية المتعددة.ومرفق نسخة من البرنامج.
 .تم العرض وأحيط المجمس عمما  : القرار     
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كتاب  - م11/5/1028ورد لالدارة بتاريخ  والعالقات الثقاتفية والبحوث اإلدارة العامة لمدراسات العميا مكتب الخطاب الوارد من
رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بشأن شروط واختيار المبعوثين لخطة البعثات ،  –وكيل أول الوزارة  –وزارة التعميم العالي 

-م1027من الخطة الخمسية الثامنة  م1028م/1027والمتضمن بأن المجنة التنفيذية قد اعتمدت اعالن البعثات لمعام األول 
، وذلك لإلحاطة نحو اإلعالن عن ىذه الشروط والمعايير لجميع السادة معاوني وأعضاء ىيئة التدريس  م بالنظام التنافسي1010

ومرفق نسخة من  ، WWW.moheeasm.edu.eg، والتنبيو بمتابعة الموقع اإللكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات 
 البرنامج.

 .تم العرض وأحيط المجمس عمما  : القرار     
 

5/4 
 

صورة  م11/5/1028ورد لالدارة بتاريخ  بأنو والعالقات الثقاتفية والبحوث اإلدارة العامة لمدراسات العميا مكتب الخطاب الوارد من
لجنة التبادل العممي والثقافي بين الواليات المتحدة األمريكية وجميورية مصر العربية ، بشأن اإلعالن  –من كتاب ىيئة الفولبرايت 

الواليات المتحدة األمريكية لمحاصمين عمى الدكتوراه من أعضاء ىيئة  لألبحاث في عن فتح باب التقديم لبرنامج منح فولبرايت
م ، يمكن 1010م/1029لمعام األكاديمي   ( Fulbright Egyptian Scholar Program )التدريس بالجامعات المصرية 

  Egypt.org-WWW.flubrightالمتابعة عن طريق الموقع اإللكتروني 
 .تم العرض وأحيط المجمس والهيئة المعاونة بالقسم عمما  : القرار     

  
 القسم رئيس مجمس                                                  أمين سر المجمس   

                        )                             (                                )                             ( 

 أ.د/ أمل صالح سرور                                     أ.م.د/  مها محمد الزيني        

   SQ0000000F101206:نموذج رقم 
 م27/9/2026(  2/0اإلصدار ) 


