
 
 كلية التربية الرياضية                                                                                                           معة مدينة السادات جا

 كلية/ التربية الرياضية 

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية مكتب/  قسم 

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةمجلس / قسم  جتماعامحضر 
  م2020/ م 2019/ العام الجامعي 43 رقم الجلسة

 بدء االجتماع م1/3/2020 التاريخ  
        عشر   الثانيةالساعة 

 ظهرا 
 ظهرا الثالثةالساعة  نهاية االجتماع

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية قسم  أعضاء مكتبمقر  الجتماعامكان 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

( برئاسة   43عقدت الجلسة رقم ) ا  عشر ظهر الثانية الساعةفي تمام  م1/3/2020قالمواف االحد نه في يومإ

 رئيس القسم  وبحضور كل من: أمل صالح محمد سرور /الدكتورألستاذ ا

  : بعذر كال من عن الحضور وتغيب

 :   يةفتتاحإلا

نظريات وتطبيقات الجمباز  " قسم رئيس أمل صالح محمد سرور / األستاذ الدكتورافتتح السيد           
أعضاء مجلس  ةسادالترجيب بال و بسم اهلل الرحمن الرحيم "الجلسة بذكر " " والتمرينات والعروض الرياضية

 ثم انتقلت سيادتها لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.  القسم

 الوظيفة االسم م

 رئيس القسم  أ.د/ أمل صالح سرور   1
 عضوا أ.م.د/شرين محمد عبدالحميد  2
 عضوا   أ.م.د/ مها محمد عزب الزينى  3
 عضوا   أ.م.د/ ياسر على قطب عبد الحليم  4
 عضوا   أ.م.د/ أسامه عز الرجال  5
 عضوا   المعصراويايمان كمال الدين   /أ.م.د 6
 عضوا   م.د/ منال محمد عزب الزينى  7

 الوظيفة االسم م

 عضوا أ.م.د/ مشيره ابراهيم العجمى  1
 أ.م.د/ وسام عادل السيد أمين  2

 

 

  عضوا  
 عضوا أ.م.د/ ماجده محمد السعيد   3
 عضوا السالم م.د/غدير عزت عبد  4
 عضوا م.د/عال طه عبداهلل اسماعيل  5
 عضوا م.د/ رشا يحيى الحريرى  6
 عضوا م.د/هبه رحيم 7



 
    أوالً: المصـــادقات 

  .السابقةبشأن التصديق على محضر الجلسة  1/1

 0القرار: املصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة 

 شئون أعضاء هيئه التدريسثانياً: 

  2/1 

 

بشأن الخطاب املوجه من ليليان أشرف ابراهيم عمار معيده بذات القسم باملوافقه على أجازه لرعايه طفل 

 .ملده عام 

 : املوافقه القرار
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بشأن الطلب املقدم من السيد/ محمود سيد محمد محمد سرور املدرس املساعد بذات القسم بتعيين 

( بتاريخ 563سيادته بوظيفة مدرس دكتور بذات القسم حيث وافق رئيس جامعه حلوان بالقرار رقم )

رياض ى ) على منحه درجه دكتوراه الفلسفه فى التربيه البدنيه والرياضه تخصص التدريب ال 19/2/2020

الجمباز(  وكان موضوع الرساله )التسهيالت العصبية العضلية املصاحبة لتدريبات القدرة العضلية وتأثيرها 

 على بعض الخصائص الكيناتيكية للدفوع على جهاز طاولة القفز (

 الموافقةالقرار: 

 الدراسات العليا : ثالثا
 ج العلمى الخاص بسيادتهامحمد عزب موس ى الزينى برفع االنتا د مها0مقدم من مطلب ال 3/1

 م اسم البحث  نوعه تاريخ قبول النشر  مكان النشر

  -كلية التربية الرياضية -مجلة علوم الرياضة

 جامعة املنيا
 فردى م2017يناير 

تأثير اسلوب املوديل التعليمى مدعم باستخدام 

على مستوى التفكير الناقد و  الحاسب اآللى

 اتقان بعض مهارات الباليه

1 

  -كلية التربية الرياضية -مجلة علوم الرياضة

 جامعة املنيا
 فردى م2017يوليو 

تأثير برنامج تعليمى باستخدام أنماط التدريس 

املتباين على الرضا الحركى و بعض الوثبات 

 الحركية فى الباليه 

2 

الدولى )الرياضة قوة وطن و املؤتمر العلمى 

  –كلية التربية الرياضية  –رسالة سالم( 

 جامعة أسيوط الغردقة

 فردى دولى م2020مارس 

تأثير استخدام استراتيجية التعلم البنائى سباعى 

املراحل على مستوى األداء املهارى فى الرقص 

 االبتكارى الحديث

3 

 أحيط املجلس علما وعلى الدراسات العليا أتخاذ االزم فى اجرات تسجيل االبحاث   :القرار     
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بناء على الخطاب املوجه من الدراسات  ه بدرجه الدكتوراهاملقيد للباحثه/منى يحيى البصال تشكيل لجنه حكم ومناقشه   

 ) البرمجه اللغويه العصبيه وتأثيرها على تحسين مستوى أداء الطالبات فى بعض مهارات الجمباز  العليا حيث كان عنوان الرساله

) 

:لجنه االشراف مكونه من  

الرياضيه جامعه مدينه السادات( )مشرفا(ذ متفرغ بقسم أصول التربيه ابراهيم ابراهيم الباقيرى ) أستا أ.د/ محمد  

) مشرفا( والتمرينات والعروض الرياضيه (بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز  تمريناتد/ أمل صالح سرور )أستاذ 0أ  

 )كلية تربية رياضية جامعة مدينة السادات (

)كلية تربية بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه جمباز  )أستاذ أ.د/ مشيره ابراهيم محمد العجمى 

 ( رياضية جامعة مدينة السادات
ً
) مشرفا  



 
 القرار:

:تشكيل لجنه للحكم والمناقشه مكونه من  

( ) مناقشا( بكليه تربيه رياضيه جامعه حلوان ) استاذ متفرغ بقسم علم النفس الرياضى                   د / محمد حسن عالوى 0ا  

     ) كلية التربية الرياضية بنين جامعة حلوان (                   

 )أستاذ متفرغ بقسم أصول التربيه الرياضيه جامعه مدينه السادات ( )مشرفا(       أ.د/ محمد ابراهيم ابراهيم الباقيرى 

 رياضيه جامعه مدينه السادات( )كليه تربيه                

استاذ تمرينات  بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه                   د/امل صالح سرور  0ا  

           (() مشرفا)كلية تربية رياضية جامعة مدينة السادات                   

تاذ جمباز بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه ()أس           أ.د/مشيره ابراهيم محمد العجمى   

 )كليه التربيه الرياضيه جامعه مدينه السادات ( ) مشرفا(                          

(بيقات الجمباز والعروض الرياضيهأستاذ مساعد بقسم نظريات وتط محمد السعيد                   م.د/ماجده 0ا  

 ) مناقشاً (    ) كلية تربية رياضية جامعة مدينة السادات(           
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درجه املاجستير فى  سيادتهامعيده بذات القسم بمنح  ليليان أشرف ابراهيم عماربشأن الطلب املقدم من /

حيث كان عنوان البحث )تأثير التعلم املدمج على بعض نواتج التعلم ملهاره الشقلبه االماميه  الرياضية التربية

 على جهاز طاوله القفز لدى طالبات كليه التربيه اليراضيه جامعه مدينه السادات (

 الموافقة القرار: 

 ما يستجد من أعمالرابعاً : 
 مللفات املقررات الدراسية بالقسم .بخصوص تشكيل لجنة املراجعة الداخلية  4/1

 من :
ً
 القرار : املوافقة علي تشكيل لجنة من كال

 أ.د/ امل صالح سرور

 أ.د/ مشيرة ابراهيم العجمي

 أ.م.د/ وسام عادل السيد

 أ./.د/ ياسر علي قطب

 الثانية ظهرااختتمت الجلسة في تمام الساعة وما لم يستجد من أعمال 

 القسم رئيس مجلس             أمين سر المجلس                                         
                                           (                         )                                                                      

       (                  ) 
 أ.د/ أمل صالح سرور                                                  د/ياسرعلى قطب.م.أ

SQ0000000F101206 رقم:موذج ن   

 م 9/2016/ 27(   1/0اإلصدار )  
 


