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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  27 رقم الجلسة

 م 6/11/2018 التاريخ  
بدء 

 االجتماع 
عشر   الثانيةالساعة 

 ظهرا   الثانية نهاية االجتماع  ظهرا  

مكان  
 االجتماع 

 مقر اجتماع أعضاء قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بالكلية 

 الحضـــــــــــــــــــــور:
(  27عقدت الجلسة رقم ) ظهرا  عشر  الثانية الساعة في تمام الساعة  م6/11/2018الموافق ثالثاءالإنه في يوم 

 -رئيس القسم  وبحضور كل من:–أمل صالح سروربرئاسة األستاذ الدكتور/ 

 -:تغيب عن الحضوربعذر كال  من
 ة ــــــــــــ الوظيف م ــــــــــــــــاالس م
 عضوا   عبد الرحمن  أ.م.د/ ماجدة محمد السعيد 1
نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات   " قسم رئيس  صالح سرورأمل  /األستاذ الدكتورافتتح السيد :  فتتاح اإل

ثم  ، أعضاء مجلس القسمبسيادتها رحبت  و  بسم اهلل الرحمن الرحيم "الجلسة بذكر " " والعروض الرياضية
  انتقلت سيادتها لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.

 

 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 الحليم  أ.م.د/ ياسر علي قطب  6
 عضوا   منال محمد عزب الزيني  / د 7
 عضوا     الدين  إيمان كمال د/ 8
 عضوا   عبد اهلل اسماعيل  عال طه د/ 9

 عضوا   عبد السالم  غدير عزت  د/ 10
 عضوا   د/ رشا يحيى الحريري  11
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 :  أوال : المصادقات
 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة.  1/1

 المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة ومتابعة ما جاء به من موضوعات.: القرار
 ثانيا : موضوعات اإلحاطة  
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  نلجنة األجهزة والمختبرات األزمات والكوارث 

 .عليها 
 تم العرض وأحيط المجلس علمًا كما تم إعالن ذلك على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم.القرار: 

 
 شئون أعضاء هيئة التدريس: ثالثا  

السيد  انتداببالموافقة على  المنصورةجامعة  -الطلب المقدم من األستاذ الدكتور/ عميد كلية التربية الرياضية 3/1
 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةبقسم  األستاذ مساعد ماجدة محمد السعيد  / الدكتور

( ، اختياري 2لمبادئ األساسية للجمباز )ا، ذلك لتدريس مادة جامعة مدينة السادات  –التربية الرياضية كلية 
أسبوعيا خالل الفصل  انلمدة يومتدريب رياضة التخصص ) جمباز ( للفرقة الثانية والرابعة لمرحلة البكالوريوس 

 م.2019م/2018الدراسي األول للعام الجامعي 
فع الموضوع لشئون أعضاء هيئة التدريس  ر ،  بالكلية السيادته يتعارض مع الجدول الدراسيما ال ب  الموافقةالقرار: 

 .ةالالزم اإلجراءات  تخاذال
3/2 
 

من األستاذ الدكتور/ عميد كلية م 2/10/2018بمجلس قسم شهر أكتوبر بتاريخ بشأن الطلب المقدم استدراك 
المدرس بقسم   أحمد محمد عبد العزيز /السيد الدكتورجامعة الفيوم بالموافقة على انتداب  -التربية الرياضية

ذلك  جامعة مدينة السادات ، –كلية التربية الرياضية  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية
 م.2019م/2018لتدريس مادة )التمرينات( بنين لمدة يومين أسبوعيا خالل الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

نظرا   المدرس بالقسم من يوم واحد إلى يومين اسبوعيا    أحمد محمد عبد العزيز القرار: تعديل عدد أيام انتداب الدكتور / 
   الستيفاء سيادته عدد أيام التدريس

3/3 
 

جامعة المنوفية  -بنات (  –الطلب المقدم من األستاذ الدكتور/ عميد كلية التربية الرياضية بشبين الكوم ) بنين 
نظريات وتطبيقات الجمباز األستاذ مساعد بقسم  ياسر علي قطب  /السيد الدكتوربالموافقة على انتداب 

جامعة مدينة السادات ، ذلك لتدريس مقرر الجمباز لمرحلة  –كلية التربية الرياضية  والتمرينات والعروض الرياضية
 م.2019م/2018البكالوريوس بواقع يومين في األسبوع خالل الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

رفع الموضوع لشئون أعضاء هيئة التدريس  ،  بالكليةبما ال يتعارض مع الجدول الدراسي لسيادته  الموافقة القرار: 
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 .ةالالزم اإلجراءات  تخاذال
قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض بمدرس  د العزيزأحمد محمد عبم.د/ الطلب المقدم من السيد  3/4

جامعة مدينة السادات بشأن تعيين سيادته أستاذ مساعد بذات القسم والكلية  –كلية التربية الرياضية -الرياضية
والجامعة، حيث ورد تقرير اللجنة العلمية الدائمة للتدريب الرياضي لترقي األساتذة واألساتذة المساعدين بالجلسة 

اإلسكندرية ، وتوصي جامعة  -م بمقر كلية التربية الرياضية للبنين27/10/2018الموافق  السبتالمنعقدة يوم 
لشغل وظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية والجامعة ،  أحمد محمد عيد العزيزاللجنة بأحقية السيد الدكتور/ 

 نقطة. 100( نقطة من 96.57حيث جاء مجمل اإلنتاج العلمي لسيادته ، والذي حاز على )
 ةالالزم اإلجراءات  إلتخاذشئون أعضاء هيئة التدريس بالكلية  ورفع الطلب إلي  الموافقة القرار: 

قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات بمدرس  محمد سامي محمود سعيدم.د/ الطلب المقدم من السيد  5/ 3
جامعة مدينة السادات بشأن تعيين سيادته أستاذ مساعد بذات القسم  –كلية التربية الرياضية -والعروض الرياضية

والكلية والجامعة، حيث ورد تقرير اللجنة العلمية الدائمة للتدريب الرياضي لترقي األساتذة واألساتذة المساعدين 
اإلسكندرية ، جامعة  -م بمقر كلية التربية الرياضية للبنين27/10/2018بالجلسة المنعقدة يوم السبت الموافق 

لشغل وظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية  محمد سامي محمود سعيدوتوصي اللجنة بأحقية السيد الدكتور/ 
 نقطة. 100( نقطة من 89.88والجامعة ، حيث جاء مجمل اإلنتاج العلمي لسيادته ، والذي حاز على )

 شئون أعضاء هيئة التدريس بالكلية إلتخاذ اإلجراءات الالزمة الموافقة ورفع الطلب إلي القرار:
 الدراسات العليا : رابعا  

 ( تشكيل لجنة المناقشة والحكم ) رسالة ماجستير 4/1
مدرسة تربية رياضية بمدرسة عبد العليم عرفة الخاصة هدير عصام الدسوقي عدس لباحثة / ا الطلب المقدم من

محافظة المنوفية، لتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بسيادتها  -بإدارة شبين الكوم التعليمية
تأثير خرائط المفاهيم على تعلم بعض مهارات الجمباز لتلميذات الحلقة الثانية من مرحلة التعليم  بعنوان " 

 " ، وذلك بعد تقديم هيئة األشراف التقريرالنهائي وصالحية الرسالة للمناقشة وهم كاألتي:ألساسيا
 الوظيفة  اإلسم م
مجدي محمود فهيم أ.د/  1

 محمد
المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة بقسم طرق التدريس أستاذ 

 مدينة السادات. جامعة–بكلية التربية الرياضيةالرياضية 
نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض  قسمورئيس أستاذ   أمل صالح سرورد/ أ. 2

  جامعة مدينة السادات –بكلية التربية الرياضية  الرياضية
 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية مدرس بقسم اسماعيلعال طه م.د/  3

   جامعة مدينة السادات –بكلية التربية الرياضية 



                                                                         
 الرياضية التربية كلية                                                                                        السادات مدينة جامعة

 من السادة :  وتتكون هدير عصام الدسوقي عدس للباحثة /  تشكيل لجنة المناقشة والحكم: الموافقة على القرار

 الوظيفة  اإلسم م
مصطفى أحمد هالة أحمد أ.د/  1

 القاضي
بكلية التربية الرياضية  المناهج وطرق التدريسبقسم طرق التدريس أستاذ 

 ا  (ناقش) مجامعة حلوان –للبنات بالقاهرة 
المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة بقسم طرق التدريس أستاذ  مجدي محمود فهيم محمد أ.د/  2

 ) مشرفا  ( مدينة السادات. جامعة–بكلية التربية الرياضيةالرياضية 
نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض  قسمورئيس أستاذ   أمل صالح سرورأ.م.د/  3

 ) مشرفا  ( جامعة مدينة السادات –بكلية التربية الرياضية  الرياضية
نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض  أستاذ مساعد بقسم عبد الحليم ياسر علي قطبأ.م.د/  4

 ا  (ناقش) م. جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  -الرياضية
 ةالالزم اإلجراءات  إلتخاذشئون الدراسات العليا بالكلية  ورفع الطلب إلي      

السادة  بشأن موافاة سيادتهم باسماء المركزية للبعثات والتمثيل الثقافياإلدارة رئيس مكتب الخطاب الوارد من  4/2
أعضاء هيئة التدريس الراغبين في المشاركة بتقييم الخطط البحثية المقدمة من المرشحيين لخطة البعثات السنوية 

عن خطة البعثات للعام الثاني  ، وهذا في ضوء االعداد لالعالن وفقًا للجدول المرفق والبرامج المختلفة وذلك
م ، وكذا البرامج المختلفة الممولة من 2022-م2017م من الخطة الخمسية الثامنة للبعثات 2019م/2018
 البعثات

   القرار:ال يوجد راغبين من أعضاء هيئة التدريس في المشاركة
بشأن احاطتنا علمًا باتخاذ  والبحوث  من مكتب السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا الخطاب الوارد 4/3

قرارات في موضوعات العالقات الثقافية التي يتم توزيعها على األقسام العلمية بالكلية بدال من قرار أحيط المجلس 
 علمًا حتى يتم الرد على الجامعة.

 القرار: تم العلم واالحاطة والتنبيه باتخاذ الالزم. 
احاطتنا علمًا بشأن انشاء  والبحوث  من مكتب السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا الخطاب الوارد 4/4

قاعدة بيانات تضم جميع براءات االختراع المختلفة وجميع المشروعات البحثية سواء ممولة من داخل الجامعة أو 
 .ام وعاجلهواألمر من خارجها، لذا يرجى التكرم بحصر ذلك سواء يوجد أو ال يوجد 

   تم العلم واالحاطة القرار:
احاطتنا علمًا بأنه يجب  األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مكتب السيد  الخطاب الوارد من 4/5

إال بعد إعطاء إفادة من الدراسات العليا بأن  الخاصة بالطالب األتي أسمائهماستمارة تحديد المواد  عدم تسجيل
 الطالب سدد الرسوم المقررة عليه ) مرفق أسمائهم وتخصصاتهم(

 القرار: تم العلم واالحاطة والتنبيه باتخاذ الالزم. 
استيفاء التقارير  بشأن األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مكتب السيد  الخطاب الوارد من 4/6

 مجلس القسمدكتوراه( ، تحديد نسبة اإلنجاز ، ادراج التقارير في -السنوية الخاصة بالباحثين في القسم ) ماجستير
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 (، وأسماء الباحثين) مرفق طيه نماذج التقارير السنوية 
تم تسليمها لمكتب السيد   السنوية الخاصة بالباحثين في القسم ،المشرفين تقارير ء نماذج  تم االنتهاء من استيفا القرار:

 األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  
الباحثة  احاطتنا علمًا بأن  والبحوث  مكتب السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا الخطاب الوارد من 4/7

المقيدة بدرجة الماجستير في التربية الرياضية قد تم الموافقة على نقل قيدها من قسم  إيمان حافظ محمود هالل /
بالكلية، نظرًا  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةقسم  ألعاب القوي إلي نظريات وتطبيقات

.) مرفق نموذج المقاصة مدرج بها ا لتعينها معيدة بالقسم ، لذا نرجو من سيادتكم إجراء المقاصة العلمية لسيادته
م ، صورة من نتيجة الطالبة المذكورة 2017المواد التي تم تدريسها بالقسم لطالب الدراسات العليا دورة الخريف 

 م.2018م، دورة الربيع 2017دورة الخريف 
وتم تحديد المواد اإلجبارية واالختيارية وتسليمها   لباحثة / إيمان حافظباالقرار:تم االنتهاء من إجراء المقاصة الخاصة  

  لمكتب السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
شأن تسليم الخطة الدراسية ب / وكيل الكلية للدراسات العليا سيادة األستاذ الدكتوربناءًا على الخطاب المرسل من  4/4

الدراسية الدراسية واستمارات تسجيل الطالب للمواد ديم الجداولدكتوراه ( وتق –ماجستير  –للدراسات العليا ) الدبلوم 
  داخل القسم

 ة  ت تسليم لسيادالالقرار: تم 
 : العالقات الثقافية. خامسا   

الفادتنا واالحاطة  إدارة االتفاقيات الثقافية والمؤتمرات  – لعالقات الثقافية العامة لاإلدارة الخطاب الوارد من مكتب  5/1
إدارة االتفاقيات والتبادل  –اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية  –بأنه ورد لإلدارة كتاب المجلس األعلى للجامعات 

كومة جمهورية مصر العربية وحكومة  الثقافي بشأن تلقي كتاب وزارة التعليم العالي والمرفق به مشروع اتفاق بين ح 
 أوزبكستان للتعاون في مجال التعليم العالي المقترح من الجانب األوزبكي.

 واتخاذ الالزم ودراسة البنود الواردة في المشروع.تم العرض ي القرار: 
5/2 
 

الفادتنا بأنه ورد لإلدارة توصية مجلس  للدراسات العليا والعالقات الثقافية مكتب اإلدارة العامةالخطاب الوارد من 
م بالجامعة بضرورة إعادة توجيه 22/7/2018( بتاريخ 11الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية بجلسته رقم )

كتاب القائم بأعمال أمين المجلس األعلى للجامعات بشأن االعداد والتحضير االجتماعات الدورة السابعة للجنة 
م.) 2018رية األوزبكية للتعاون االقتصادي والعلمي والفني والمقترح عقدها بطشقند خالل عام المشتركة المص

مرفق طيه صورة من كتاب القائم بأعمال أمين المجلس األعلى للجامعات(، لذا الرجاء باتخاذ الالزم نحو موافاتهم 
لمصرية األوزبكية المشتركة ، وكذا العمل على بما تم وما لم يتم تنفيذه من مقررات بروتوكول الدورة الثالثة للجنة ا

 تفعيل التعاون في المجاالت المذكورة.
 واتخاذ الالزم ودراسة البنود الواردة في المشروع.تم العرض ي القرار: 

الفادتنا بأنه ورد  االتفاقيات الثقافية والمؤتمرات   إدارة – لعالقات الثقافيةالعامة لاإلدارة مكتب الخطاب الوارد من  5/3
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إدارة  –االدارة المركزية للعالقات الثقافية  –م كتاب المجلس األعلى للجامعات 13/10/2018لإلدارة  بتاريخ 
افية االتفاقيات والتبادل الثقافي بشأن كتاب وزارة التعليم العالي مرفقًا به مشروع اتفاق التعاون في المجاالت الثق

التعليمية والعلمية والفنية بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية تركمانستان.لذا الرجاء التكرم باالحاطة 
 وموافاتهم برأي ومقترحات لبنود المشروع الموضحة بالمرفق.

 واتخاذ الالزم ودراسة البنود الواردة في المشروع.تم العرض ي القرار: 
الفادتنا بأنه ورد  االتفاقيات الثقافية والمؤتمرات   إدارة – لعالقات الثقافيةالعامة لاإلدارة مكتب الخطاب الوارد من  5/4

إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي  –االدارة المركزية للعالقات الثقافية  –لإلدارة  كتاب المجلس األعلى للجامعات 
بشأن كتاب وزارة التعليم العالي والمرفق به البرنامج التنفيذي بين حكومة جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان 

م 27/6/2018( بتاريخ 127م ، وقد تم عرض البرنامج على لجنة العالقات الثقافية رقم )2020م/2018لألعوام 
حاطة والتفضل نحو اتخاذ الالزم نحو دراسته وموافاتهم برأي ومقترحات حول البرنامج المرفق .لذا الرجاء التكرم باال

 طيه.
 واتخاذ الالزم ودراسة البنود الواردة في البرنامج.تم العرض ي القرار

الفادتنا بأنه ورد  االتفاقيات الثقافية والمؤتمرات   إدارة – لعالقات الثقافيةالعامة لاإلدارة مكتب الخطاب الوارد من  5/5
إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي  –االدارة المركزية للعالقات الثقافية  –لإلدارة  كتاب المجلس األعلى للجامعات 

برنامج بشأن كتاب وزارة التعليم العالي لتعديل مشروع مذكرة التفاهم بين ج.م.ع وماليزيا الحالي   إلى مشروع 
تنفيذي ) مرفق ( لذا الرجاء التكرم باالحاطة والتفضل نحو اتخاذ الالزم نحو دراسته وموافاتهم برأي ومقترحات حول 

 البرنانج التنفيذي.
 واتخاذ الالزم ودراسة البنود الواردة في البرنامج التنفيذي.تم العرض ي القرار

الفادتنا بأنه ورد  االتفاقيات الثقافية والمؤتمرات   إدارة – لعالقات الثقافيةالعامة لاإلدارة مكتب الخطاب الوارد من  5/6
إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي  –االدارة المركزية للعالقات الثقافية  –لإلدارة  كتاب المجلس األعلى للجامعات 

بشأن كتاب وزارة التعليم العالي مرفقًا به مشروع برنامج التعاون في مجال التعليم بين حكومة جمهورية صربيا 
م حيث تم عرضه علي لجنة العالقات الثقافية بجلستها 2010م/2017وحكومة جمهورية مصر العربية للسنوات 

م وأوصت بالموافقة عليه وتعميمه على الجامعات. لذا الرجاء التكرم باالحاطة 30/9/2018( بتاريخ  129رقم ) 
 والتفضل نحو اتخاذ الالزم نحو دراسته وموافاتهم برأي ومقترحات حول البرنانج المذكور 

 واتخاذ الالزم ودراسة البنود الواردة في البرنامج التنفيذي.تم العرض ي  :القرار
الفادتنا بأنه ورد  االتفاقيات الثقافية والمؤتمرات   إدارة – لعالقات الثقافيةالعامة لاإلدارة مكتب الخطاب الوارد من  5/7

إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي بشان برنامج التبادل –قطاع الشئون االجتماعية  –لإلدارة  كتاب األمانة العامة 
امة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع سفارة المكسيك بالقاهرة ، والذي يتضمن األكاديمي الذي تنفذه األمانة الع
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 اختتمت جلسة مجلس القسم في تمام الساعة الثانية ظهرا  
 

 القسم رئيس مجلس                                                  أمين سر المجلس   

                        )                             (                                  )                             ( 

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

   SQ0000000F101206 :نموذج رقم 
 م 27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 

تحمل الجانب المكسيكي نفقات ايفاد واستضافة عدد من األساتذة الجامعيين في الجامعات العربية والمكسيكية ، 
 وقد اتفقا باالعالن عن المنح المتبادلة لألساتذة الجامعيين.

   واتخاذ الالزم ودراسة البنود الواردة:تم العرض : ي القرار
اإلعالن عن شروط ومعايير  بشأن إدارة المنح والبعثات – لعالقات الثقافيةالعامة لاإلدارة مكتب الخطاب الوارد من  5/8

م 2018م/2017م من الخطة الخمسية الثامنة 2019م/2018اختيار المبعوثين لخطة البعثات للعام الثاني 
بالنظام التنافسي.لذا يتم التنبيه علي جميع السادة معاوني وأعضاء هيئة التدريس بالتقديم الكترونيًا من الموقع 

م حتى 9/10/2018خالل الفترة من  easm.edu.eg-www.moheوالبعثات اإللكتروني لقطاع الشئون الثقافية 
م مع ارفاق صورة ضوئية من جميع المستندات المطلوبة الكترونيًا باالضافة الى تسليم الملف الورقي 8/11/2018

ة العامة للبعثات بمجمع التحرير الدور السابع إدارة الخطة.) شامال أصل كافة المستندات التي تم ارفاقها الى االدار 
 مرفق طيه نسخة من االعالن (

 واتخاذ الالزم: تم العرض : ي القرار
 سادسا : لجنة األجهزة والمختبرات 

قسم نظريات وتطبيقات الجمباز ب األستاذ مساعدالدكتور/ وسام عادل أمين ِبشأن الطلب المقدم من  6/1
بطلب شراء جهاز ) الهولوجرام ( ، ذلك الستخدامه في المشاريع  والتمرينات والعروض الرياضية

  البحثية بالقسم

 القرار: الموافقة ويرفع الموضوع للجنة األجهزة والمختبرات 

http://www.mohe-easm.edu.eg/

