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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  26 رقم الجلسة

 م 2/10/2018  التاريخ  
بدء 

 االجتماع 
الحادية عشر  الساعة 

 نهاية االجتماع  صباحا    والنصف
  الواحدة والنصف

 ظهرا  
مكان  

 االجتماع 
 مقر اجتماع أعضاء قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بالكلية 

 الحضـــــــــــــــــــــور:
عقدت   صباحا   الحادية عشر والنصفالساعة في تمام الساعة  م2/10/2018 الموافق ثالثاءالإنه في يوم 
 -رئيس القسم  وبحضور كل من:–أمل صالح سرور( برئاسة األستاذ الدكتور/ 26الجلسة رقم )

 -:تغيب عن الحضوربعذر كال  من
 ة ــــــــــــ الوظيف م ــــــــــــــــاالس م
 عضوا   أمين السيد  أ.م.د/ وسام عادل  1
 عضوا   عبد الرحمن  أ.م.د/ ماجدة محمد السعيد 2
 عضوا   عبد السالم  غدير عزت  د/ 3
نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات   " قسم رئيس  سرورأمل صالح  /األستاذ الدكتورافتتح السيد :  فتتاح اإل

 الجدد ، أعضاء مجلس القسمبسيادتها رحبت  و  بسم اهلل الرحمن الرحيم "الجلسة بذكر " " والعروض الرياضية
ثم ، أمين سر المجلس بناءًا على آراء أعضاء مجلس القسم  أ.م.د/ مها محمد عزب الزينيكما تم اختيار 

  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   أ.م.د/ ياسر علي قطب  5
 عضوا   منال محمد عزب الزيني  / د 6
 عضوا     الدين  إيمان كمال د/ 7
 عضوا   عبد اهلل اسماعيل  عال طه د/ 8
 عضوا   الحريري د/ رشا يحيى  9
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 أوال : المصـــادقات   

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة.  1/1
 به من موضوعات.المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة ومتابعة ما جاء : القرار     

 ثانيا : موضوعات اإلحاطة  
وشئون أعضاء هيئة  وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  الثقافية  العالقات و  مكتب العميد عرض الخطابات الواردة للقسم من 2/1

للعرض   ووحدة إدارة األزمات والكوارث  ITووحدة الجودة ووحدة وشئون التعليم والطالب والمكتبة التدريس والدراسات العليا 
 .على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم لإلطالع عليها 

 تم العرض وأحيط المجلس علمًا كما تم إعالن ذلك على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم.القرار:      
 طالب التعليم و الشئون  : ثالثا  

بشأن تشكيل لجان االختبار لتقييم الطالب المرشحين  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  /األستاذ الدكتور  الطلب القدم من  3/1
لإلختياري األول والثاني بالفرقة الدراسية الثالثة ) بنين ( بالقسم حتى يتسنى الوقوف على الصورة النهائية لعدد وأسماء الطالب 

 ) مرفق أسماء الطالب المرشحيين ( م.2019م/2018للعامعي 
 20( طالبًا في تخصص أول تمرينات وجمباز القرقة الثالثة ، قبول عدد )  13تم اختبار الطالب المرفق أسمائهم وتم قبول عدد )  القرار:
 م.2019م/2018رقة الثالثة للعام الجامعي في تخصص ثاني تمرينات وجمباز الف ( طالباً 

على جميع السادة  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية رئيس قسم أمل سرور األستاذ الدكتور /تنبيه   3/2
أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بضرورة االلتزام بمواعيد تدريس المحاضرات المعلن عنها بالجدول الدراسي والمرسل من 

 .الطالبالتعليم و وكيل الكلية لشئون  الباقيرياهيم إبر األستاذ الكتور / محمد مكتب 
 .تم التنبيه واالحاطة لجميع السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةالقرار:

بتقديم توصيف المقررات  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية رئيس قسم أمل سرور  /األستاذ الدكتورطلب  3/ 3
  م.15/10/2018وتسليمها بحد أقصى  لجميع الفرق الدراسية الدراسية

 تم التنبيه واالحاطة لجميع السادة أعضاء هيئة التدريس. :القرار
على جميع السادة  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية رئيس قسم أمل سرور  األستاذ الدكتور /تنبيه  3/4

أعضاء هيئة التدريس بااللتزام بعرض المذكرة الدراسية على األستاذ الدكتور / رئيس القسم إلستيفاء الشروط المعلن عنها من قبل 
 .مدير وحدة الضمان والجودة  /الدكتورالطالب ، األستاذ التعليم و األستاذ الكتور / وكيل الكلية لشئون 

 تم التنبيه واالحاطة لجميع السادة أعضاء هيئة التدريس. :القرار

 شئون أعضاء هيئة التدريس: رابعا  
أحمد محمد   /السيد الدكتورجامعة الفيوم بالموافقة على ندب  -الطلب المقدم من األستاذ الدكتور/ عميد كلية التربية الرياضية 4/1
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جامعة مدينة  –التربية الرياضية كلية  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةالمدرس بقسم  عبد العزيز
مادة )التمرينات( بنين لمدة يوم واحد أسبوعيا خالل الفصل الدراسي األول للعام الجامعي ، ذلك لتدريس السادات 

 م.2019م/2018
 اإلجراءات  تخاذفع الموضوع لشئون أعضاء هيئة التدريس الر ، لسيادته ما ال يتعارض مع الجدول الدراسيب الموافقةالقرار:      
 . ةالالزم

4/2 
 

جامعة المنوفية بشأن احاطتنا علمًا بأنه قد صدر قرار رئيس  –األستاذ الدكتور / عميد كلية التربية الرياضية  الطلب المقدم من
الدكتور/ رشا  وان ليس لديها مانع من نقل بشبين الكوم، م بإنشاء كلية التربية 30/5/2015( بتاريخ  1399مجلس الوزراء رقم ) 
 .جامعة المنوفية –جامعة مدينة السادات إلى كلية التربية الرياضية  –من كلية التربية الرياضية  يحيى السيد الحريري

جامعة المنوفية ، الخاص  –بالعرض على مجلس القسم تم رفض الطلب المقدم من األستاذ الدكتور / عميد كلية التربية الرياضية  القرار: 
للكلية في حاجة إلى أعضاء هيئة تدريس يزيد عن أعضاء هيئة التدريس يث أن الالئحة الجديدة بنقل سيادتها، ذلك لحاجة الكلية للعمل ، ح 

   المتواجدين حاليًا بالقسم.
م بسفر المنتخب القومي للجمباز الفني ) 2/9/2018م صادر بتارخ 2018( لسنة  745بشأن قرار وزير الشباب والرياضة رقم )  4/3

د/ أسامة عز  م والمدرج بالكشف المرفق اسم 1/10/2018م حتى 24/9/2018إلى فرنسا خالل الفترة من  آنسات ( –رجال 
  والمدرب الفني للجمباز لمنتخب مصر رجال كبار.  الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةنظريات وتطبيقات مدرس بقسم  الرجال

 .الموافقة على تفرغ سيادته في تلك الفترة القرار: 
  شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خامسا :

5/1 
 

 من بخطة القسم سيادتهوافاة مب البيئةشئون خدمة المجتمع وتنمية األستاذ الدكتور / وكيل الكلية  الخطاب الوارد من مكتب
حتى يتسنى رسم  م2019م/2018لعام الجامعي ل تدريبية  دورات، ندوات ، ورش عمل  خدمات طالبية ومجتمعية من خالل

حتي ال خطة العمل والخريطة السنوية لعمل اللجنة والتنسيق بين األقسام العملية بالكلية في عقد فعاليات األنشطة لديها ، 
.) مرفق طيه ذلك لتحقيق رسالة ورؤية الكلية،  تتعارض فعاليات األنشطة بين األقسام العملية و فعاليات األنشطة بالجامعة

   (      -مرفقات 4 –القواعد والضوابط واألوراق الخاصة بإقامة فعالية 
وتسليمها  م2019م/2018خالل العام الجامعي  تدريبية دورات،  ندوات، من ورش عمل  خطة القسمتم تحديد و  الموافقة القرار:      

 بها. ليات الخاصةالتنبيه لتنفيذ اآل، وتم  البيئةشئون خدمة المجتمع وتنمية  لوكيل الكلية  /ستاذ الدكتورلأل
 (تدريبية ورش عمل ، ندوات، دورات )  خدمات طالبية ومجتمعيةخطة القسم من 

 م2019م/2018خالل العام الجامعي 
 الندوات  :أوال

 عنوان الندوة  الشعبة  م
 ( Personal Trainer & Aerobics)كيف تصبح مدرب لياقة بدنية  التمرينات 1
 مصر للجمباز  تجربة البطولة ألبطال منتخب الجمباز 2
 المصمم وااللهام من الموروث الشعبي والتراث  التعبير الحركي 3

   الدورات التدريبيةثانيا: 
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 دورة التدريبية ال الشعبة  م
 جمباز ايروبيك ... بالتعاون مع اإلتحاد المصري للجمباز عداد ) مدرب / مدربة ( إ الجمباز  1

 جمباز فني آنسات  -جمباز فني رجال  عداد ) مدرب / مدربة (إ الجمباز 2

 .أيام وتحديد المواعيد الحقا بعد التنسيق مع االتحاد المصري للجمباز 3مدة كل دورة   ملحوظة :          
 الدراسات العليا : سادسا  

بشأن موافاتنا بأنه قرر مجلس الجامعة  اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث ) إدارة البحوث العلمية ( مكتب الخطاب الوارد من  6/1
م والمدرج 30/9/2015م الموافقة على االيقاف المؤقت للعمل بقرار مجلس الجامعة بتاريخ 29/8/2018بجلسته المنعقدة بتاريخ 

 بالئحة الجوائز والنشر العلمي لحين اصدار نماذج موحدة للتقدم لكل أنواع المشاريع البحثية.
 االحاطة والتنبيه باتخاذ الالزم.تم العلم و القرار: 

بشأن احاطتنا علمًا بموعد بدء الدراسة  والبحوث  من مكتب السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا الخطاب الوارد 6/3
أسبوع ومراعاة استيفاء الشروط  15م ولمدة 20/10/2018م وذلك اعتبارًا من 2019م/2018للدراسات العليا للعام الجامعي 

 -:بالكلية العليا الئحة الدراسات والقواعد بتسجيل موضوع الرسالة طبقًا ل
 وموافاة سيادته باألسماء   لكل تخصص وتفعيل دوره تحديد مرشد أكاديمي •
 بالتدريس لكل مقرر  تحديد أستاذ المادة والقائم •
 موافاة سيادته بموعد ومكان تدريس المحاضرات من كل أسبوع •
تم تحديد مقرر اختياري كلية من أقسام أخري ، مقرر اختياري قسم ، م 2017دورة الخريف  لمرحلة الماجستيربالنسبة  •

) مرفق أسماء الطالب ونتائجهم الذين اجتازوا امتحان الخريف والربيع للعام الجامعي ذلك طبقًا لرغبة الطالب.  
  ( 601( ) ص.ت 1) احصاء متقدم )كلية م( علما بأن مقرر اجباري 2018م/2017

تحديد مقررين اجباري تم م 2019م/2018م للعام الجامعي 2018دورة الخريف  ماجستير ( – ومدبل) لمرحلة بالنسبة  •
) ، ذلك طبقًا لرغبة الطالب.لمرحلة الماجستيرد مقررين اجباري قسم تحدي،  لمرحلة الدبلوماختياري قسم  مقررين،  قسم

كلية لمرحلة الماجستير ) اإلختبارات والمقاييس في التربية  علما بأن مقرر اجباري مرفق أسماء الطالب المتقدمين للقيد (
 ((602()ص.ت1الرياضية )

، ومقررين اختياري ين اختياري كلية )من أقسام أخري( تحديد مقرر م تم 2017دور الخريف  لمرحلة الدكتوراهبالنسبة  •
للعام الجامعي  ونتائجهم الذين اجتازوا امتحان الخريف والربيع. ) مرفق أسماء الطالب قسم طبقًا لرغبة الطالب

 (704كلية ) العالقات العامة في الرياضة )ص.ت علما بأن مقرر اجباري م (2019م/2018
 م15/10/2018ذلك على أن يتم موافاة سيادتهبهذا البيان قبل يوم االثنين 

 
 .تم العرض وأحيط المجلس علماً  القرار: 

 ( طالبًا وطالبة بالدراسات العليا بالقسم مقسمين كالتالي: 28عدد) اعتماد قيد 6/3
( بدورة 13(( طالبًا وطالبة لمرحلة الماجستير منهم عدد ) 20(( طالب لمرحلة الدبلوم ، عدد)) 3))  عدد 

  (( طالب لمرحلة الدكتوراه. 5م ، عدد )) 2018( بدورة الخريف 7م، عدد ) 2017الخريف 



                                                                         
 الرياضية التربية كلية                                                                                        السادات مدينة جامعة

 الموافقةالقرار: 
 : العالقات الثقافية. سابعا   

حرص الجامعة على تعظيم االستفادة بشأن  لبحوث والعالقات الثقافيةالعامة للدراسات العليا ل اإلدارة الخطاب الوارد من مكتب  7/1
من حضور المؤتمرات والندوات وورش العمل بالخارج ، تعظيم االستفادة من سفر أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لرفع 

 م علي الضوابط والقواعد األتية:28/2/2017( بتاريخ 6لجامعة بجلسته رقم )تصنف الجامعة فقد وافق مجلس ا

يقوم العضو بتقديم ما يفيد بتحديث أبحاثه وتفعيل صفحته على موقع الجامعة لرفع تصنف الجامعة قبل ترشيحه من قبل  -1
 الكلية للسفر للخارج.

 من أعمال . يقدم عضو هيئة التدريس قبل السفر للخارج تقرير يوضح به ما قدمه -2
 اقرار يفيد نشر البحث بعد العودة من السفر. -3
  -يتم تسجيل األبحاث المشاركة في المؤتمر على: -4

 (microsoft.com - acadmic.microsoft.com- (Research gat – Google scholar 
والدكتوراه الخاصتين بالمتقدم وأال يكون اقرار بأن ال يكون البحث المتقدم به العضو مستخلص من رسالتي الماجستير  -5

 البحث مستخلص من رسالتي الماجستير والدكتوراه الخاصتين التي أشرف عليها المتقدم.
موافاتهم بخطاب من مكتبة الكلية أو القسم  يفيد بأن العضو حضر المؤتمر قد سلم نسخة مصورة من البحث المشارك  -6

  به ونسخة من مطبوعات المؤتمر.

 . القرار: تم العرض وأحيط المجلس علما       
7/2 
 

الفادتنا بأنه ورد لإلدارة كتاب  إدارة االتفاقيات الثقافية والمؤتمرات  – لعالقات الثقافيةالعامة لاإلدارة الخطاب الوارد من مكتب 
إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي بشأن مشروع مذكرة التفاهم بين حكومة   –المركزية للعالقات الثقافية  –المجلس األعلى للجامعات 

 ج.م.ع وحكومة ماليزيا للتعاون في مجال التعليم العالي.
 . القرار: تم العرض وأحيط المجلس علما       

الفادتنا بأنه ورد لإلدارة كتاب  الثقافية والمؤتمرات إدارة االتفاقيات  – لعالقات الثقافية العامة لاإلدارة الخطاب الوارد من مكتب  7/3
تعليم العالي كتاب وزارة ال إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي بشأن –المركزية للعالقات الثقافية  –المجلس األعلى للجامعات 

 .م 29/9/2017رمنية الموقع ببيرفان في والمتضمن نتائج بروتوكول الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية األ
 القرار: تم العرض وأحيط المجلس علما       

الفادتنا بأنه ورد لإلدارة كتاب  إدارة االتفاقيات الثقافية والمؤتمرات  – لعالقات الثقافية العامة لاإلدارة الخطاب الوارد من مكتب  7/4
إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي بشأن كتاب وزارة التعليم العالي مرفقًا  –المركزية للعالقات الثقافية  –المجلس األعلى للجامعات 

 م.2020م/2019به مشروع البرنامج التنفيذي المقترح بين ج.م.ع والبحرين لألعوام 
 وأحيط المجلس علما  تم العرض   :القرار     

الفادتنا بأنه ورد لإلدارة كتاب  إدارة االتفاقيات الثقافية والمؤتمرات  – لعالقات الثقافية العامة لاإلدارة الخطاب الوارد من مكتب  7/5
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العالي إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي بشأن تلقي كتاب وزارة التعليم  –المركزية للعالقات الثقافية  –المجلس األعلى للجامعات 
ذلك لتوفير منح دراسية للشباب المصري للحصول على البريطانية وفروعها في ماليزيا ،  وتعزيز التعاون مع جامعة نوتنجهام

 فرصة للدراسة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
 تم العرض وأحيط المجلس علما    :القرار     

تفاهم وبروتكوالت   بشأن مذكرة إدارة االتفاقيات الثقافية والمؤتمرات  – لعالقات الثقافية العامة لاإلدارة الخطاب الوارد من مكتب  7/6
 مراكز بحثية (.  –) جامعات  السادات بجمهورية مصر العربية وجامعة إيبادان بنيجيريا  تعاون ثنائية بين جامعة مدينة

 تم العرض وأحيط المجلس علما    :القرار     
بشأن موافاتهم ببيان عن السادة أعضاء هيئة التدريس إدارة التدريب  –اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة  الخطاب الوارد من مكتب 7/7

لديهم الرغبة والقدرة على التدريب ، ذلك لإلستفادة من خبراتهم لعقد البرامج التدريبية التي تنفذها اإلدارة خالل العام المالي ممن 
 م ، ذلك طبقًا للنموذج المرفق من قبل.2019م/2018

   تم العرض وأحيط المجلس علما   : : القرار     

 الساعة الثانية عشر ظهرا  اختتمت جلسة مجلس القسم في تمام 
 

 القسم رئيس مجلس                                                  أمين سر المجلس   

                        )                             (                                  )                             ( 
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