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

 محضر اجتماع مجمس / قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية
 م  2018م/2017 الجامعيالعام  21 رقم الجمسة

بدء  م 5/5/2018 التاريخ 
 االجتماع

 العاشرةالساعة 
 صباحا   والنصف

 ظهرا  ثانية عشر ال نهاية االجتماع

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

عقدت الجمسة رقم  العاشرة والنصف صباحا  الساعة في تمام الساعة  م5/5/1023الموافق  ثالثاءالإنو في يوم 
 -رئيس القسم  وبحضور كل من:–أمل صالح سرور( برئاسة األستاذ الدكتور/ 12)

 -من : تغيب عن الحضوربعذر كال  

 الوظيفة االسم م
 وأمين سر المجمس عضوا   عزب الزينيمحمد  أ.م.د/ مها 1
 عضوا   محمد أسامة عز الرجالم.د/  2
 عضوا   عبد السالم غدير عزت م.د/ 3
نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات  " قسم رئيس أمل صالح سرورافتتح السيد األستاذ الدكتور/ :  تفتتاحاإل

ثم  ، اء مجمس القسموالترحيب بالسادة أعض بسم اهلل الرحمن الرحيم "الجمسة بذكر " " والعروض الرياضية
 .انتقمت سيادتيا لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال

   أوال : المصـــادقات 
 بشأن التصديق عمى محضر الجمسة السابقة.  1/1

 ةــــــــــــالوظيف مــــــــــــــــاالس م
 رئيس مجمس القسم سرورمحمد أ.د/ أمل صالح  1
 عضوا   العجميإبراهيم أ.م.د/ مشيرة  2
 عضوا   عبد الحميدمحمد  أ.م.د/ شيرين  3
 عضوا   أمينالسيد أ.م.د/ وسام عادل  4
 عضوا   عبد الرحمن أ.م.د/ ماجدة محمد السعيد 5
 عضوا   أحمد محمد عبد العزيز م.د/ 6
 عضوا    الدين إيمان كمال م.د/ 7
 عضوا   عبد اهلل اسماعيل عال طه م.د/ 8



                                                                      
 الرياضية التربية كلية                                                                                       السادات مدينة جامعة

 .المصادقة عمى محضر اجتماع الجمسة السابقة ومتابعة ما جاء به من موضوعات: القرار     

 ثانيا : موضوعات اإلحاطة  

وشئون وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  الثقاتفية العالقاتو  مكتب العميد عرض الخطابات الواردة لمقسم من 2/1
ووحدة إدارة األزمات  ITووحدة الجودة ووحدة وشئون التعميم والطالبوالمكتبة أعضاء هيئة التدريس والدراسات العميا 

 .لمعرض عمى أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالقسم لإلطالع عمييا والكوارث 
 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم.كما تم إعالن ذلك عمى  تم العرض وأحيط المجمس عمما  القرار:      

 م عمي كل األوراق الرسمية التي تخص القسم.1023عرض اقتراحات لموجو القسم حتى يتم تفعيمو ابتداء من شير مايو  2/2
 المعاونة بالقسم.كما تم إعالن ذلك عمى أعضاء هيئة التدريس والهيئة اختيار الموجو والمواتفقة عمي تفعيمه تم العرض و القرار: 

 
2/3 

 بشأن رئيس القسم من السادة أعضاء ىيئة التدريس أساتذة المقررات الدراسية أمل صالح سروراألستاذ الدكتور / طمب 
درجات أعمال السنة واالختبارات العممية  والشفيية والنظرية لمفرق الدراسية المقررة لمراحل ) سرعة اإلنتياء من تسميم 

 .الدراسات العميا ( الخاصة بالفصل الدراسي الثاني –البكالوريوس 
 بالقسم. أعضاء هيئة التدريس والتنبيه عمي وأحيط المجمس عمما  المواتفقة  القرار:

 شئون تعميم وطالب: ثالثا  
بناءًا عمي المذكرة المعروضة عمى سيادتو من  وكيل الكمية لشئون التعميم والطالبالطمب المقدم من األستاذ الدكتور /  3/1

رعاية الطالب بالكمية بشأن الموافقة عمى رفع الغياب عن الطالب  المشاركين في مسيرة عبد الجامعة من كمية التربية 
 م ، واعتبارىم في ميمة رسمية لتمثيل الكمية.  1/1023/ 21، 25، 20،22،21الرياضية إلى مقر الجامعة وذلك أيام 

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

 شئون أعضاء هيئة التدريس: رابعا  
قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض استاذ مساعد ب مهدي نجالء تفتحيأ.م.د/  الطمب المقدم من 4/1

 .   بالمممكة العربية السعورية زوج لمعام الثالثالمرافقة سيادتيا لأجازة  تجديدافقة عمى و المبشأن  الرياضية
  .ةالالزم اإلجراءات إلتخاذالمواتفقة ورتفع الطمب إلي شئون أعضاء هيئة التدريس بالكمية  القرار:     

بدورات تنمية قدرات أعضاء تعادل دورات المراجع الخارجي بالجودة  الطمب المقدم من أعضاء ىيئة التدريس بالقسم بشأن 4/3
   .ي عدد الساعات والمسمى والمحتوي العمميفىيئة التدريس اسوة بالجامعات األخري واتفاقيا 

 .ةالالزماإلجراءات تخاذ : العرض عمي مجمس الكمية واالقرار     
 : العالقات الثقاتفية.خامسا  

الذي يتضمن مقابمة السيد سفيرنا  والعالقات الثقاتفية والبحوث اإلدارة العامة لمدراسات العميا مكتب الوارد منالخطاب   5/1
في نواكشوط  والسيد وزير التعميم العالي والبحث العممي في موريتانيا الذي أكد رغبتو في تفعيل البرنامج التنفيذي الذي 
 تم توقيعو خالل زيارة سيادتو لمقاىرة ، وخاصة أىمية تفعيل تبادل األساتذة والباحثين بين البمدين، اإلحاطة عممًا بأن
التعاون مع أي جية البد أن تشمل عمل مذكرة تفاىم مبدئية من الكمية بسبل التعاون ، مع تحديد المجاالت التي سوف 
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  يتم التعاون من خالليا وذلك حتي يتسنى مخاطبة المجمس األعمي لمجامعات. 
 .تم العرض وأحيط المجمس عمما  : القرار     

بأنو ورد ألمانة المجمس األعمى   والعالقات الثقاتفية والبحوث العامة لمدراسات العميااإلدارة  مكتب الخطاب الوارد من 5/2
كتاب وزارة التعميم العالي مرفقًا بو مشروع برنامج تعاون بين جميورية مصر العربية ووزارة التعميم العالي –لمجامعات 

تخاذ الالزم بموافاتيم بالرأي فيما م ب1010م/1022والعموم والتكنولوجيا بجميورية جنوب السودان لألعوام  شأن اإلحاطة وا 
 يخصنا من بنود المشروع وبما يستجد من مقترحات ، حتى يتسنى إتخاذ اإلجراءات الالزمة 

 .تم العرض وأحيط المجمس عمما  : القرار     
م بما ورد ألمانة  2/1/1023بتاريخ  والعالقات الثقاتفية والبحوث اإلدارة العامة لمدراسات العميا مكتب الخطاب الوارد من 5/3

ئيس جامعة ليبيريا رد لسفارتنا في منروفيا ومقابمة ر بشأن خطاب وزارة الخارجية المتضمن ما و  المجمس األعمى لمجامعات
فادتيم باألقسام المختمفة لمرغبة ف وبعض أعضاء ىيئة التدريس ي التعاون مع الجامعات المصرية ، وضرورة إحاطتيم وا 

  تفاىم بين الجامعتين في المجاالت ذات اإلىتمام المشترك. بمذكرة
 .تم العرض وأحيط المجمس عمما  : القرار     

م كتاب وزارة 2/1/1023بتارخ  والعالقات الثقاتفية والبحوث اإلدارة العامة لمدراسات العميا مكتب الخطاب الوارد من 5/4
التعميم العالي اإلدارة المركزية لمبعثات لإلفادة واألشراف العممي بالتعاون مع الوكالة األمريكية لمتنمية المتضمن اإلعالن 

المؤسسة  عمما بأنم 1024م/1023عن فتح باب التقدم لمبادرة التعميم العالي لمنح المينيين المصريين لمعام الدراسي 
منح تدريب لمدة فصل دراسي  5 –منح عممية لما بعد الدكتوراه  5 –منح لمماجستير  1منحة )  21م بحد أقصي تتقد

 م أخر موعد لقبول المقترحات .11/1/1023بالواليات المتحدة األمريكية( ، وأن يوم األحد الموافق 
 .تم العرض وأحيط المجمس والهيئة المعاونة بالقسم عمما  : القرار     

  
 القسم رئيس مجمس                                                                        

                                                                                       )                             ( 
 أ.د/ أمل صالح سرور                                                                      

 
   SQ0000000F101206:نموذج رقم 

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 


