
 
 

                                                                                                          جامعة مدينة السادات                                                                         

 كلية التربية الرياضية

 كلية/ التربية الرياضية

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةمكتب/  قسم 

 الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةنظريات وتطبيقات مجلس / قسم  جتماعامحضر 
  م2020/ م 2019/ العام الجامعي 39 رقم الجلسة

 بدء االجتماع م5/11/2019 التاريخ 
        ونصف العاشرة الساعة 

 صباحا  
 الساعة الثانية ظهرا نهاية االجتماع

 والعروض الرياضيةنظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات قسم  أعضاء مكتبمقر  الجتماعامكان 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

عقدت الجلسة  صباحا  ونصف  العاشرةالساعة  في تمام الساعة  م5/11/2019الموافق  الثالثاء نه في يومإ

وذلك بالتفويض من رئيس رئيس القسم  ابراهيم العجمى نائبا عن مشيرة/ الدكتورألستاذ ( برئاسة ا39رقم )

 وبحضور كل من: القسم

  : بعذر كال من عن الحضور وتغيب

 :  يةفتتاحإلا
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   أوالً: املصـــادقات 

  .بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة 1/1

والتى تنص على:بشأن املذكره املقدمه  2/4و الفقره  1/4الفقره  املصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة ماعداالقرار: 

ماده التمرينات والعروض الرياضيه التى تدرس للفرقه األولى )بنات( ترم أول وترم ثانى بالألئحه الجديده حيث أن  من أساتذه

املسمى املوحد للبنيين والبنات ال يعبر عن محتوى املاده بالنسبه للبنات ولذلك يعتبر املسمى الدقيق هو التمرينات االيقاعيه 

م املاده للبنات فقط فى الفصل الدراس ى الثانى لتصبح تمرينات  ايقاعيه )جمباز ايقاعى( )جمباز ايقاعى( واملطلوب تعديل أس

افقه   0,وثبيت املسمى فى الفصل الدراس ى االول كما هى تمرينات وعروض رياضيه وكان القرار مو

)بنات ( بالتحديد الدقيق ملحتوى تلك املاده ترم أول  بناءعلى ماتقدم به أساتذه ماده التمرينات والعروض الرياضيه 2/4

"تمرينات وعروض رياضيه "ترم ثانى "تمرينات ايقاعيه)جمباز ايقاعى ( وعليه يتقدم القسم بطلب فتح االختياريات لطالبات 

افقه الفرقه الثالثه الختيار أى شق وهما ) تمرينات وعروض رياضيه _تمرينات ايقاعيه " جمباز ايقاعى"( ولق د كان القرار املو

 على فتح أختياريين لتلك املاده )بنات( 

 أختيارى تمرينات وعروض رياضيه 0

 أختيارى تمرينات ايقاعيه )جمباز أيقاعى( 0

من االجتماع السابق عدم التصديق على القرار وعدم  2/4والفقره  1/4وكان قرار القسم بعد املناقشه والتداول فى الفقره 

افقه عليه  0 املو

 ثانيًا: موضوعات اإلحاطة

 اعتذار د / عال طه عن امانة سر المجلس نظرا لظروف خاصة .         2/1

 ياسر علي قطب ألمانة سر المجلس  بدال من سيادتها .تم انتخاب أ.م.د/   القرار :      

        

بشأن االفادة المقدمة من االستاذ الدكتور / أمل صالح سرور بحضور دورة التدريب الدولي لرياضة  2/2

 وذللك في غير أوقات عمل سيادتها بالكلية  21/11:  4/11اليوجا المقام بالقاهرة في الفترة من 

 القرار :

مقدم من شعبة التعبير الحركي بإضافة مسمي التعبير الحركي الي اسم القسم بحيث يكون الطلب ال  3/3

 المسمي الجديد  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والتعبير الحركي 

 القرار: 

  شئون أعضاء هيئة التدريس ثالثا :

 الدراسات العليارابعا: 
بخصوص انتهاء المدة القانونية للباحثة / آية فتح هللا حسن ورد المسجلة لدرجة الماجستير بتاريخ  4/1

م .اشراف كال من : 30/9/2018  
 أ.د/ حمدي وتوت

 أ.م.د/ وسام عادل 
ر عزتم.د/ غدي  



 
 القرار: الموافقة علي الغاء القيد .

يعتبر الطالب مسجلين في اي مقرر اال بعد سداد الرسوم الدراسية بناءا علي الخطاب الموجه من الدراسات العليا بشأن الالئحة  ال  4/2

/  2019( الشروط العامة للقبول والتسجيل وهذه الالئحة يلتزم بها الطالب المقيدين الجدد بدورة الخريف   5الداخلية للكلية رقم )

   دبلومة (  –دكتوراه  –مي ) ماجستير والطالب القدا 2020

القرار : تم االحاطة     

 تم تسجيل الطلبه والطالبات للدراسات العليا  4/3

جمباز             -دبلومة : تعبيري      

تعبيري       -تمرينات    -أولي ماجستير : جمباز    

تمرينات        -دكتوراه :  تعبير حركي     

القرار : تم االحاطة     

       

 خامسًا: العالقات الثقافية.

للجامعات االدارة المركزية للعالقات  م من المجلس االعلي 13/10/2019بشأن الكتاب الوارد بتاريخ   5/1

الثقافية بشأن القواعد المنظمة للمنافسات العلمية التي تنظمها االكاديمية الملكية  البلجيكية للعلوم من عام 

 م 2021م حتي عام  2019

 القرار: تم االحاطة 

  وشئون البيئة اجملتمع: خدمةسادسا 
 ما يستجد من أعمال

 الثانية ظهرااختتمت الجلسة في تمام الساعة وما لم يستجد من أعمال 

 
رقم:موذج ن  

 

 


