
 

                                                         

    كلية التربية الرياضيةجامعة مدينة السادات                                                                                                      

                                                                                                                                                                     

 الرياضيةكلية/ التربية 

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية قسم مكتب/ 

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةمجلس / قسم  جتماعامحضر 

   م 2018/2019 العام الجامعي 31 رقم الجلسة

 بدء االجتماع م5/3/2019 التاريخ  
         عشر العاشرةالساعة 

 صباحا  
 نهاية االجتماع

    الثانية عشرالساعة 

 ظهرا

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية قسم  أعضاء مكتبمقر  الجتماعامكان 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

(  31عقدت الجلسة رقم ) صباحا   العاشرةالساعة  في تمام الساعة  م5/3/2019الموافق  الثالثاء نه في يومإ

 حضور كل من:، وتم رئيس القسم   – أمل صالح سرور /الدكتورألستاذ برئاسة ا

  

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

 الموضوعات الواردة بجدول األعمال.

    أوالً: المصـــادقات 

  .السابقةبشأن التصديق على محضر الجلسة  1/1

 الوظيفة االسم 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   أ.م.د/ ياسر علي قطب عبد الحليم  7
 عضوا   عبد العزيز  محمد أ.م.د/ أحمد 8
 عضوا   منال محمد عزب الزيني  / د 9
 عضوا     الدين  إيمان كمال د/ 10
 عضوا   عبد السالم  غدير عزت  د/ 11

 عضوا   عبد اهلل اسماعيل  عال طه د/ 12
 عضوا   د/ رشا يحيى الحريري  13



 

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

 ثانياً: موضوعات اإلحاطة

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

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

 

 الدراسات العليا : ثالثا
    التربية الرياضيةماجستير  رسالة تسجيل موضوع 3/1

 –بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية   رمضان عبد الحميد خليفة هاني / لباحث االطلب المقدم من 
دراسة تحليلية عن واقع ممارسة الجمباز المدرسي للحلقة الثانية من المرحلة  " بعنوانلتسجيل بحث جامعة مدينة السادات 

نا من األستاذ الدكتور/ إلىطاب الوارد بعد عقد السيمنار العام له بناءًا علي الخ "  األساسية من التعليم األساسي بمحافظة المنوفية
 .وبراءة تسجيل عنوان البحث من وحدة المكتبة الرقمية وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

 : كاآلتيوتم تشكيل لجنة اإلشراف مع اتخاذ الالزم ، الموافقة  :القرار

 الوظيفة اإلسم م
، كلية التربية الرياضية  بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةأستاذ مساعد  أ.م.د/مها محمد عزب الزيني  1

 جامعة مدينة السادات.  –
عبد   ماجدة محمد السعيد أ.م.د/ 2

 الرحمن
، كلية التربية الرياضية  بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةأستاذ مساعد 

 جامعة مدينة السادات.  –
  جامعة مدينة السادات.  –أستاذ مساعد ادارة رياضية  بقسم أصول التربية ، كلية التربية الرياضية  سماح محمد أمين حالوة أ.م.د/ 3

م 2018ماجستير دكتوراه ( دورة الخريف للعام الجامعي  –بشأن الخطة الدراسية بنظام الالئحة الجديدة للمراحل المختلفة ) دبلوم  3/2
جامعة مدينة   –، كلية التربية الرياضية  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةم الخاصة بقسم 2019 /

 السادات.
دكتوراه (   -ماجستير  –للمراحل المختلفة ) دبلوم حديد القائمين بالتدريس وتتم تنفيذ الخطة للمقررات الدراسية  القرار:

راسات العليا  م، وتم تسليم نسخة لمكتب األستاذ الدكتور / وكيل الكلية للد2019م / 2018دورة الخريف للعام الجامعي 

 يس بالقسم.ة التدرئن ذلك ألعضاء هيوالبحوث، كما تم اعال
 

 : العالقات الثقافية. رابعاً 
كلية الفادتنا بأنه ورد لالدارة كتاب  اإلدارة العامة للعالقات الثقافية ) إدارة االتفاقات والمؤتمرات (مكتب ن نا مإلىلخطاب الوارد ا 4/1

 م 2019م/2018م وقد شمل جدول الحلقات النقاشية لألقسام العلمية للكلية للعام الجامعي 2019/ 2/ 24الصيدلة بتاريخ 
 .   هذا الموضوع ليس من اختصاصات القسم  القرار:

باحاطتنا علما بان السيد األستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث مكتب ن نا مإلىلخطاب الوارد ا 4/2
المدير  السيدة الدكتورة/ ماجي نصيف م سيم عقد ندوة تعريفية برامج فولبرايت والتي تلقيها 2019مارس  3يوم االحد الموافق 

ذلك بقاعة المؤتمرات في كلية الطب ،  إلىالتنفيذي لهيئة فولبرايت مصر وبعض ممثلي الهيئة بمرافقة مندوب من وزارة التعليم الع
 .صباحًا) مرفق برنامج الندوة ( 11البيطري الساعة 

ير والدكتوراه الراغبين في التعرف  هيئة المعاونة وطالب الماجستتم التنبيه علي السادة أعضاء هيئة التدريس وال:  القرار

   .فولبرايتعلي برامج ومنح هيئة 
تعليمات السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات  إلىللدراسات العليا والبحوث ايماء اإلدارة العامة مكتب ن نا مإلىلخطاب الوارد ا 4/3



 

 .جميع أعضاء هيئة التدريس بالكليةال بعد موافاتنا بأصول بيانات حالة لإالعليا والبحوث بأنه لن يتم اعتماد أي موضوع 
  .المطلوبة حالةالأصول بيانات  بالقسم بسرعة إرسال   أعضاء هيئة التدريستم التنبيه علي جميع  القرار:
 الفادتنا بأنه ورد لالدارة كتاب  ) إدارة االتفاقات والمؤتمرات (اإلدارة العامة للعالقات الثقافية مكتب ن نا مإلىلخطاب الوارد ا 4/4

والمرفق به اعادة  إلىبأنها قد تلقت كتاب وزارة التعليم الع -والتبادل الثقافي  ات يإدارة االتفاق-اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية 
   دراسة مشروع البرنامج التنفيذي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية باكستان االسالمية.  

 . البرنامج ونوافيكم بالرد مما يتناسب مع الخطة التنفيذية للكليةمشروع سوف يتم االطالع على شروط  القرار:

م كتاب وزارة التعليم 5/2/2019الفادتنا بأنه ورد لالدارة بتاريخ اإلدارة العامة للعالقات الثقافية مكتب ن نا مإلىلخطاب الوارد ا 4/5
رئيس قطاع الشئون الثقافية المتضمن خطاب من السيد السفير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون  –وكيل أول الوزارة  -إلىالع

جتماع الذي تم بين سفير جمهورية مصر العربية اال إلىاكز األبحاث يشير البحث العلمي والتكنولوجيا واالتصال بالجامعات ومر 
 حيث يتناول االجتماع : KITفي طوكيو ونائبي رئيس جامعة كيتامي للتكنولوجيا 

وخاصة التعليم التكنولوجي والفني واالستفادة من خبرات  الىة بتنمية منظومة التعليم العالياهتمام مصر في المرحلة الح  -1
 في هذا الصدد.بانية الياات الجامع

الجهود البحثية والعلمية في مجال ادارة الموارد والكوارث الناتجة عن السيول والفياضانات KIT استعرض رئيس جامعة -2
وتجارب استخراج غاز" الميثان " من أعماق المحيطات ، علمًا بأن المعهد يعد من أبرز الجهات الرائدة في هذا المجال 

 ابان.إلىعلي مستوى 
 . واالفادة  ، ويتم موافتكم بالرد المقترحات المطروحةسوف يتم االطالع ودراسة  القرار:

كتاب المجلس األعلى م 5/2/2019بتاريخ  الفادتنا بأنه ورد لالدارةاإلدارة العامة للعالقات الثقافية مكتب ن نا مإلىلخطاب الوارد ا 4/6
المتضمن خطاب من المكتب الثقافي المصري ادارة االتفاقات والتبادل الثقافي  -اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية  –للجامعات 

بالهند   Rojavanam Paramedical College Nagercoilمدير   Arul Kannanالسيد الدكتور/ بالهند والمرفق به مكاتبة 
  تمع.المج وتنمية والتي تتضمن تعريف بالكلية واهتمامها بخدمة

 .   مع الجامعة المذكورة ، ويتم موافتكم باوجه التعاون المطلوبة التعاونسوف يتم االطالع ودراسة بنود  القرار:
 

 ظهرا الثانية عشراختتمت الجلسة في تمام الساعة وما لم يستجد من أعمال 

 القسم رئيس مجلس                                                           المجلسأمين سر    

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

SQ0000000F101206 رقم:موذج ن   

 م 9/2016/ 27(   1/0اإلصدار )  


