
 
 

                                                                                                                                    

 كلية التربية الرياضية                                                                                                            جامعة مدينة السادات 

 كلية/ التربية الرياضية

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية مكتب/  قسم 

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةمجلس / قسم  جتماعامحضر 
   م 2018/2019 العام الجامعي 37 رقم الجلسة

 االجتماعبدء  م3/9/2019 التاريخ  
         ونصف  العاشرة الساعة  

 صباحا  
 الساعة الثانية ظهرا نهاية االجتماع

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية قسم  أعضاء مكتبمقر  الجتماعامكان 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

عقدت الجلسة رقم   صباحا  ونصف  العاشرةالساعة  في تمام الساعة  م3/9/2019الموافق  الثالثاء نه في يومإ

 رئيس القسم  وبحضور كل من:  – أمل صالح سرور /الدكتورألستاذ ( برئاسة ا37)

  : بعذر كال من عن الحضور وتغيب

 :   يةفتتاحإلا

  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية " قسم رئيس صالح سرورأمل  /األستاذ الدكتورافتتح السيد           
على ما بذلوه من مجهود فى العام  هموشكر  أعضاء مجلس القسم ةسادالترجيب بال و بسم اهلل الرحمن الرحيم "الجلسة بذكر " "

ثم انتقلت سيادتها لعرض لجلسة اليوم  مؤقتتم انتخاب د/ عال طه كأمين سر المجلس بشكل ، م 2019م / 2018 السابق
 ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.

 الوظيفة االسم م

 رئيس مجلس القسم  سرور محمد أ.د/ أمل صالح  1
 عضوا   عبد الحميد محمد  أ.م.د/ شيرين 3
 عضوا   أمين السيد  أ.م.د/ وسام عادل  2
 عضوا   عبد الرحمن  أ.م.د/ ماجدة محمد السعيد 4
 عضوا   أ.م.د/ ياسر علي قطب عبد الحليم  5
 عضوا   عبد السالم  غدير عزت  د/ 6
 عضوا   عبد اهلل اسماعيل  عال طه د/ 7

 الوظيفة االسم م

 عضوا   العجمي إبراهيم أ.م.د/ مشيرة  1
 وأمين سر المجلس  عضوا   عزب الزيني محمد   أ.م.د/ مها 2
 عضوا   منال محمد عزب الزيني  / د 3
 عضوا   ابراهيم المعصراوي الدين  إيمان كمال د/ 4
 عضوا   د/ رشا يحيى الحريري  5



 
    أوالً: المصـــادقات 

   . بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة 1/1

 المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة ومتابعة ما جاء به من موضوعات.القرار: 
 اإلحاطةثانيًا: موضوعات 

نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية للعام   اعتماد التشكيل الجديد  من مجلس القسم 2/1

  م 2019/2020الجامعي 

 الوظيفة االسم م

 رئيس مجلس القسم  سرور محمد أ.د/ أمل صالح  1
 عضوا   العجمي إبراهيم .د/ مشيرة أ 2
 عضوا   الحميد عبد محمد  أ.م.د/ شيرين 3
 عضوا   أمين السيد  أ.م.د/ وسام عادل  4
  عضوا   عزب الزيني محمد   أ.م.د/ مها 5
 عضوا   عبد الرحمن  أ.م.د/ ماجدة محمد السعيد 6
 عضوا   أ.م.د/ ياسر علي قطب عبد الحليم  7
 عضوا   أ.م.د/ أسامه عز الرجال  8
9 

 

 عضوا   ابراهيم المعصراوي الدين  إيمان كمال د/
 عضوا   منال محمد عزب الزيني  / د 10
 عضوا   عبد السالم  غدير عزت  د/ 11
 عضوا   عبد اهلل اسماعيل  عال طه د/ 12
 عضوا   عبدالباقى د/ هبة رحيم  13
 عضوا   الحريريالسيد د/ رشا يحيى  14

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

  شئون أعضاء هيئة التدريس ثالثا :

المدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات راهيم المعصراوي ايمان كمال الدين ايد/ بناءا علي الطلب المقدم من  3/1
بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض  مساعد استاذوالعروض الرياضية بشأن تعيين سيادتها بوظيفة 

  ذلك بعد اجتياز سيادتها بنجاح لجنة الترقىالرياضية بذات القسم والكلية والجامعة 

التقرير الوارد الينا من اللجنة العلمية الدائمة للتربية الرياضية لجنة الرياضة المدرسية لترقي  استالم علي بناءا موافقة القرار:
 مع العرض على جملس الكلية وشئون اعضاء هيئة التدريس إلختاذ اإلجراءات االزمة .  االساتذة واالساتذة المساعدين

المدرس المساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز محمد عباللطيف عبد الهادي  /الباحث  بناءا علي الطلب المقدم من 3/2
بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية  مدرس درجة منحه والتمرينات والعروض الرياضية بشأن 

 . م 27/8/2019بتاريخ  حيث منح الدرجة
 وتتكون من السادة :تم تشكيل لجنة فحص ثالثية  القرار:

 الوظيفة األسم م
نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات  قسمالتمرينات والعروض الرياضية ورئيس  أستاذ أ.د/ أمل صالح محمد سرور  1



 

 جامعة مدينة السادات –بكلية التربية الرياضية  والعروض الرياضية
بكلية التربية  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية قسممساعد بأستاذ     السعيدماجدة محمد م.د/ أ. 2

 جامعة مدينة السادات –الرياضية 
بكلية التربية  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية قسممساعد بأستاذ    على قطب ياسر م.د/ أ. 3

  جامعة مدينة السادات –الرياضية 
)ترم أول لتدريس مادة االيقاع للفرقة الثانية بنات الئحة جديدة -الموسيقي اليقاعا ةخبير  سيد سالمة  أ/ نشأتبشأن  انتداب  3/3

 الدراسية ترم ثانى(، كذلك انتداب سيادتها للمصاحبة الموسيقية فى تدريس مادتى "التمرينات والتعبير الحركى "للفرق –
  .األولى والثانية والفرقة الرابعة 

 القرار : موافقة  

بقسم                            المتفرغ  أستاذ الميكانيكا الحيوية ـأ.د/ سعيد عبدالرشيد خاطرانتداب شعبة الجمباز بالطلب المقدم من بشأن     3/4
جامعة السادات لتدريس مادة  –نظريات وتطبيقات المناهج وطرق التدريس وعلوم الحركة الرياضية ، كلية التربية الرياضية 

 ) تخصص اول + تخصص  ثاني ( للفرقة الثالثة  التمرينات والعروض الرياضية 

 القرار : موافقة  

بقسم نظريات   هند عماد عبداهلل عبدالجواد/ معيدةالداخلى للنتداب اإلبشأن الطلب المقدم من شعبة التعبير الحركى  3/5 
جامعة السادات للمعاونة في تدريس لمادة  –وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب كلية التربية الرياضية 

 بنات –التعبير الحركى للفرقة الثانية 
 موافقة  القرار :

 

3/6 
نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض  بقسم( بنات -ينبنم)2020م/2019للعام الجامعى الخطة الدراسية  إدراج

 جامعة مدينة السادات –بكلية التربية الرياضية  الرياضية

 )بنين(الدراسى األول  الخطة الدراسية للفصل                             القرار :  

                        
  ةالفرق      

 المادة 

 
الفرقة 
 األولى  

 
الفرقة 
 الثانية  

 
 الفرقة الثالثة  

 
 الفرقة الرابعة 

التمرينات 
والعروض  
 الرياضية

أ.م.د/  
ياسر قطب  

محمد   /م-
 عتريس

أ.م.د/  
ياسر 
-قطب 

محمد   /م
 عتريس

  / م.م-عبدالرشيدأ.د/ سعيد  1تخصص
 محمد عتريس

 

 2تخصص
 

  /م -أ.د/ سعيد عبدالرشيد
 محمد عتريس

أ.م.د/   الجمباز
أسامة عز 

  -الرجال
محمد   /م.م 

 عبداللطيف 

أ.م.د/  
أسامة  
عز 
  -الرجال
  م.م 

محمود  
 سرور

  /م.م-أ.م.د/ ياسر قطب 1تخصص
 محمود سرور 

 

 2تخصص
 

  / م.م-أ.م.د/ ياسر قطب 
 محمود سرور 

تمرينات 
وجمباز  
الئحة 
 قديمة

  

ز 
با
جم

 

تخصص  
1 

م.د/محمود  
 سرور

 
 1تخصص

أ.م.د/ أسامة   تمرينات
 -عز الرجال

م.م/ محمد  
 عبداللطيف 

 

تخصص  
2 

 

م.د/محمود  
 سرور



 

ت
نا
ري

تم
 

1تخصص م.د/ محمد   
 عبداللطيف 

 جمباز 

 تخصص
2 

أ.م.د/ أسامة   تمرينات
 -عز الرجال

م.م/ محمد  
 عبداللطيف 

 

2تخصص م.د/ محمد   
 جمباز  عبداللطيف 

 
 )بنات(الدراسى األول  الخطة الدراسية للفصل 

                             
    الفرقة

 
 المادة  

 

 
 الفرقة األولى  

 
 الفرقة الثانية 

 
 الفرقة الثالثة  

 
الفرقة  
 الرابعة  

 التمرينات
والعروض  
 الرياضية

 -د.منال الزينى 
م.م/    -د.هبة رحيم

م/    -رشا شلتوت
 إيمان حاظ 

 

  

ت
نا
ري

تم
 

ض  
رو

لع
وا

ية
ض

يا
لر

ا
 

 

 
 1تخصص

 
م.م/ رشا    -أ.د/أمل سرور

 م/ إيمان حاظ  -شلتوت

أ.م.د/  
شرين 

 عبدالحميد
م/ إيمان  

 حافظ
 2تخصص
 

 
م.م/ رشا    -أ.د/أمل سرور

 م/ إيمان حاظ  -شلتوت

  

ى 
ع
قا
اي
ز 

با
جم

 

 

 
 

 1تخصص

 
م.م/ رشا    -د.هبة رحيم

م/ إيمان حاظ  -شلتوت  
 

م.م/ رشا    منال الزينيد. 2تخصص
 م/ إيمان حاظ  -شلتوت

التعبير 
 الحركى 

 )ألئحة جديدة(

 -أ.م.د/ مها الزينى  
م/   –د/ غدير عزت
م/   -تيسير الخفيف
 هند عماد 

   

ص
ص

خ
ت

1
 

 
د/ رشا   - أ.م.د/ وسام عادل 

 م/ تيسير الخفيف  - الحريرى

 

   

ص
ص

خ
ت

2
  

 
د/غدير   -مها الزينى أ.م.د/ 
 م/ تيسير الخفيف -عزت

التعبير 
 الحركى 

 )ألئحة قديمة(

  م/ تيسير الخفيف    د/ رشا الحريرى   

 فنى الجمباز
 )ألئحة جديدة(

أ.د/مشيرة  
أ.م.د/   -العجمى 

  -ماجدة السعيد
  -أ.م.د/ إيمان كمال
  –د/ عال إسماعيل  
 -م.م/ منى البصال
 م/ لليان أحمد 

 

ص   
ص

خ
ت

1
 

أ.م.د/   -.م.د/ ماجدة السعيدأ
م.م/ منى  –-إيمان كمال

م/ لليان أحمد  -البصال  

 

ص   
ص

خ
ت

2
 

 
د/ عال   -أ.د/مشيرة العجمى 

م.م/ منى   –إسماعيل 
م/ لليان أحمد  -البصال  

فنى الجمباز
 )ألئحة قديمة(

  -أ.د/مشيرة العجمى   
 أ.م.د/ ماجدة السعيد 

د/ عال   -أ.م.د/ إيمان كمال  -
م.م/ منى   –إسماعيل 

م/ لليان أحمد  -البصال  

 

   د/ نشأت سيد سالمة   اإليقاع



 
  م/ رشا شلتوت 

 
 

 الدراسات العليارابعا: 

ايمان حافظ /بناءا علي الخطاب الوارد من وكيل الكلية للدراسات العليا بشأن تحديد لجنة االشراف للباحثة        4/1

م والمسجلة بقسم نظريات 2017المقيدة بدرجة الماجستير في التربية الرياضية بدور الخريف  محمد هالل

تأثير استخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضي  "وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بعنوان 

عا بتاريخ  /  / حيث أنها اجتازت السيمنار ال "علي نواتج تعلم بعض الوثبات في التمرينات االيقاعية

 م 2019

 من السادة :  وتتكون ايمان حافظ محمد هالل / االشراف للباحث تشكيل لجنة الموافقة على  القرار : 

 الوظيفة  اإلسم م
نظريات وتطبيقات الجمباز  قسمالتمرينات والعروض الرياضية ورئيس  أستاذ أ.د/ أمل صالح محمد سرور  1

 جامعة مدينة السادات –بكلية التربية الرياضية  والتمرينات والعروض الرياضية
بكلية  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية قسممساعد بأستاذ    م.د/ وسام عادل السيد أمين أ. 2

 جامعة مدينة السادات –التربية الرياضية 
بكلية التربية  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية مدرس بقسم عبدالباقي  د/ هبه رحيم 3

  جامعة مدينة السادات –الرياضية 
 

 خامسًا: العالقات الثقافية.

من  بشأن الكتاب الدورى الوارد  ( الثقافية والمؤتمرات الثقافية ) إدارة اإلتفاقاتاإلدارة العامة للعالقات  مكتب  ن لخطاب الوارد إلينا م 5/1
 السيد اللواء أ.ح أمين مجلس الوزراء باإلجراءت التى يجب اتخاذها حال الرغبة فى ابرام اتفاقيات /تنظيم فعاليات وانشطة  

 صيليا بالكتاب المشار إلية  وسوف يتم اتخاذ القرارات على النحو الموضح تف   حاطةإلا  تمت القرار:

  من بشأن الكتاب الدورى الوارد  ( الثقافية والمؤتمرات اإلدارة العامة للعالقات الثقافية ) إدارة اإلتفاقاتمكتب  نالخطاب الوارد إلينا م 5/2
الملك حمد بن عيسى ال   –بسفارة مملكة البحرين بالقاهرة بشأن األعالن عن بدء التقديم لجائزة اليونيسكو  السيدة المستشار الثقافى

والتى تمول من مملكة البحرين وسيكون البحث فى مجال   2019خليفة الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال فى التعليم لعام 
  الحقل التربوى والتعليمي الذكاء االصطناعى والعلوم الحديثة للتجديد فى  

 حاطة إلتمت ا القرار:

ورد   هبخصوص إفادتنا بأن ( الثقافية والمؤتمرات اإلدارة العامة للعالقات الثقافية ) إدارة اإلتفاقاتمكتب  ناالخطاب الوارد إلينا م 5/3
مرفقا به نسخة من مشروع االتفاقية االطارية فى مجال التعليم   ، الثقافية  للعالقات جامعات  المركزية لل  األعلى س لدارة كتاب المجل ل

 .العالى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية السودان  

 سوف يتم اإلطالع على البرنامج المذكور اعاله  حاطة إلتمت ا القرار:
  وشئون البيئة المجتمعخدمة: سادسا 

بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية للعام الجامعى  المقترحة خطة الدورات والندوات وورش العمل  6/1
   م2020م/2019

تم اقتراح الدورات والندوات وورش العمل التالية من قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية للعام   القرار:

 -م:2020م/2019الجامعى 
 التعاون مع اكاديمية / سامية علوبة*دورة مدرب/مدربة لياقة بدنية وايروبيكس ب

 *دورة تدريب جمباز االيروبيك بالتعاون مع االتحاد المصرى للجمباز. 
 جمباز فنى بالتعاون مع االتحاد المصري للجمباز  تحكيم -*دورة تدريب 

 (فنون المسرحية   التعبير الحركى وال   *ندوة عن )

 ما يستجد من أعمال

بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات األستاذ المساعد  نجالء فتحى مهدىد/أ.م.بناءا علي الطلب المقدم من  7/1
بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض  التمرينات  استاذوالعروض الرياضية بشأن تعيين سيادتها بوظيفة 

 ذلك بعد اجتياز سيادتها بنجاح لجنة الترقىالرياضية بذات القسم والكلية والجامعة 



 

علي استالم التقرير الوارد الينا من اللجنة العلمية الدائمة للتربية الرياضية لجنة الرياضة المدرسية لترقي  بناءا موافقة :القرار
 مع العرض على جملس الكلية وشئون اعضاء هيئة التدريس إلختاذ اإلجراءات االزمة .  االساتذة واالساتذة المساعدين

بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات  المعيدةعبدالفتاح محمد الخفيفتيسير  /ةالباحث بناءا علي الطلب المقدم من 7/2
 بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية حيثمساعد  مدرسدرجة ل التعينوالعروض الرياضية بشأن 

الرسالة " تأثير إستخدام التعلم المعكوس على م وكان عنوان 27/8/2019موافقة مجلس الجامعة على منح الدرجة بتاريخ تم 
 مستوى أداء بعض مهارات البالية "

 موافقة  : القرار

بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات  المعيدةالباحثة/ رشا محمود سامى على شلتوت  بناءا علي الطلب المقدم من 7/3
بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية حيث مساعد  مدرسدرجة التعين لوالعروض الرياضية بشأن 

لى م وكان عنوان الرسالة " تأثير إستخدام استراتيجية كيلر ع27/8/2019مجلس الجامعة على منح الدرجة بتاريخ  تم موافقة
 تعلم بعض المهارات األساسية للتمرينات الفنية اإليقاعية لطالبات كلية التربية الرياضية "

 موافقة  : القرار

 الثانية ظهرااختتمت الجلسة في تمام الساعة وما لم يستجد من أعمال 

 القسم رئيس مجلس                                                  أمين سر المجلس   

)                 (                                                 )                    ( 

 أ.د/ أمل صالح سرور                                                  اسماعيل طه د/ عال
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