
 جامعة مدينة السادات
 كلية التربية الرياضية  

 قسم التمرينات والجمباز

 

 م التمرينات والجمبازمحضر اجتماع مجلس قس

 م 6102 أكتوبرعن شهر 

 ثانية عشرظهرظالس القسم فى تمام الساعة المج تم انعقاد 6102/ 4/01 فى يوم الثالثاء الموافق إنه
ومشراظكة كر  ظئيس قسم التمظينات والجمبرا  برئاسة  ا.د /  امل صالح سرور  بمقظ القسم بالكلية 

 من :

 )عضوا(                          وتوت                                      أحمد ا.م.د / حمدي 
 )اعضو )                                                         عبدالحميد محمد شيرين/  د.م.أ

 ))عضو           أ.م.د / ميا عزب الزينى                                                      
 (عضو)                                                                        السعيد ماجده/ د

 )عضوا(                                                           د/ احمد محمد عبد العزيز                                
 )عضوا(                                 د/ ياسر على قطب                                       

 د/ منال عزب الزينى                                                                    )عضوا(  
 (عضو)                                                                   الحريرى يحيى رشا/ د

 :واعتذار
 ()عضو                                                                 أ.م.د/ وسام عادل السيد

 
  : المصادقة على المجلس السابق أوال
  .: مصادقة ( القرار) 

 : جدول األعمالثانيا 

 العالقات الثقافية

الماادرس بال ساام  أحمااد محمااد عبااد العزياازبناااع علااى الطلااب الم اادم ماان الساايد الااد تور /  -1  
 سيادتو وىى  التالى :  لتسجيل أبحاث

 .برنامج تدريبي مقترح لمدارس الجمباز كمؤشر النتقاء الناشئين -1
  .المتغيرات البدنية الخاصة بناشئ الجودوتأثير استخدام بعض مهارات الجمباز عمى بعض  -2



دراسة بعضض المتغيضرات الديناميكيضة التضي تأكضم اداء الضدائرة الخمكيضة الكبضرا عمضى جهضاز العقمضة  -3
 .والأمق في جمباز الرجال

  توازيين كمؤشر لمتدريبات النوعية.الخصائص الديناميكية لمهارة التبميت عمى جهاز الم -4
 للجنة العالقات الثقافية بالكلية الستكمال االجراءات .موافقة ويرفع :  القرار()

لوارد من إدارة امانة مجمضس الجامعضة والصضادر مضن السضيد المضواء ا.د/ امضين عضام بناء عمى الطمب ا -2
مجمضضس الضضوزراء متًضضمناف انضضر فضضي اطضضار التنسضضيق االعسمضضي مضضا مكتضضب السضضيد رئضضيس الجمهوريضضة بمراعضضاة 

 بعد التنسيق ما مكتب رئيس الجمهورية. إالعدم قيام اي جهة رسمية بالتعامل ما مأرري الصأف 
 .عمم   : القرار()
  

 الدراسات العليا :
بناء على الخطاب الموجه من قسم الدظاسات العليا بالكليره والر ي يديرد اسرتندا  المرد  

, وبناء على التقراظيظ  بيومى شيماء على مرنيال/ القانونية للباحثة بمظحلة الماجستيظ
السنوية التى  تقدم برا المشظفين عليرا من عدم تواجدها طيلة ه ه المد  فاتخ  القظاظ 

 التالى 

   ويرفع للجنة الدراسات العليا بالكلية الستكمال االجراءات. الغاء قيد الطالبة:  القرار()  
 

 : موضوعات عامة
شرعاظ الكليرة المقترظن مرن قبر  عميرد  فريبشأن استطالع ظأي السراد  اعاراء مجلرس القسرم  -0

 الكلية ,  تم األطالع على األظبعة شعاظات المقتظحة .

الثالر  , مرا اعطراء بعرم المالحهرات ى الشرعاظ تم التوافق بأغلبية األصوات علر) القظاظ ( :  
 األسد  . فياألعلى والظسم  فيبأن يكون الكتابة ألسم الكلية والجامعة 

بطلب لعقرد بظوتوكرو  تعراون علمرى برين قسرمى أعااء هيئة التدظيس وظئيسة القسم  فيمتمث  يتقدم القسم  -6
السررادات وجامعررة حلرروان التمظينررات والجمبررا  والتعبيررظ الحظكررى بكليتررى التظبيررة الظيااررية جامعررة مدينررة 

 بالج يظ  .
ثم عقد األتداق لس الكلية , ومن )القظاظ( : تم اعداد الئحة لمحتوي ومامون البظوتوكو  للعظم على مج

 ظهرا.... محضر في تمام الساعة الثانية...ولما لم يستجد من اعمال اقفل ال.

 

 رئيس القسم                                              المجلس سرامين      

 

 امل صالح سرورا.د/                                 أ.م.د / حمدى احمد وتوت         

                                      

                                                                     



 

 

 

 

 

 موضوعات خارج مجلس ال سم.
 موجو لم تب العميد

 تم مناقشة الية المساعلة والمحاسبة ألعضاع ىيئة التدريس والييئة المعاونة بال سم. -
بشأن طلب ال سم لع د بروتو ول تعاون مشترك بين قسم التمرينات والجمباز والتعبير الحر ي  -

ب لية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان وقسم التمرينات والجمباز ب لية التربية الرياضية جامعة 
 السادات تمت مناقشة بنود البروتو ول 

 ال رار 
 المواف ة

 سم لالستعانة بأعضاع الييئة المعاونة باألقسام النظرية بال لية طلب موجو للعميد من ال - 
 -للمساعدة في المحاضرات العملية وىم  التالي:

 م.م/ محمد رسالن  يومي األحد واألربعاع -
 / سيا شريف.م.م -
 يدة/ حنان شوقي.مع -
 
 طلب للعميد بشأن صيانة أجيزة الجمباز والتمرينات واإلي اع الحر ي. -

سيتم تحديد ورش العمل الداخلية للشعب الثالثة بال سم بحيث تع د يوم الثالثاع األخير من  ل 
 شير وبحضور أعضاع ىيئة التدريس والييئة المعاونة بال سم بداية من 

 م ندوة للتعبير الحر ي.6112/ 11شير أ توبر  -
 الجمباز الفني بنين/ بنات. 11شير نوفمبر  -
 نين / بنات.تمرينات ب 16شير ديسمبر  -

 



تم ت ليف السيد الد تور/ ياسر على قطب بالتنسيق مع االتحاد المصري للجمباز بعمل دورات  -
 م.6112م / 6112تدريبية للجمباز الفني وجمباز االيروبيك خالل العام الدراسي 


