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 كمية/ التربية الرياضية
 مكتب/  قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية

 محضر اجتماع مجمس / قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية
 م  2028م/2027 الجامعيالعام  25 رقم الجمسة

بدء  م 4/9/2028 التاريخ 
 االجتماع

  العاشرةالساعة 
 صباحا  

 ظيرا   عشر الثانية نياية االجتماع

 مقر اجتماع أعضاء قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بالكمية مكان االجتماع
 الحضـــــــــــــــــــــور:

( 15عقدت الجمسة رقم ) صباحا  العاشرة الساعة في تمام الساعة  م4/9/1028الموافق  ثالثاءالإنو في يوم 
 -رئيس القسم  وبحضور كل من:–أمل صالح سروربرئاسة األستاذ الدكتور/ 

 -:تغيب عن الحضوربعذر كال  من
 ةــــــــــــالوظيف مــــــــــــــــاالس م
 عضوا   عبد الرحمن أ.م.د/ ماجدة محمد السعيد 2
 عضوا   محمد أسامة عز الرجالد/  2
 عضوا    الدين إيمان كمال د/ 3
 عضوا   عبد السالم غدير عزت د/ 4
نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات  " قسم رئيس أمل صالح سرور/ األستاذ الدكتورافتتح السيد :  تفتتاحاإل

كما وجيت سيادتيا الشكر والتقدير ألعضاء  بسم اهلل الرحمن الرحيم "الجمسة بذكر " " والعروض الرياضية
مجمس القسم الحالي عمى مشاركتيم الجدية ومساىمتيم البنائة طوال العام الجامعي السابق  متمنية لسيادتيم 

ثم انتقمت سيادتيا لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة  لجديد مزيد من التقدم ،واألعضاء الجدد بالتشكيل ا
 بجدول األعمال.

 ةــــــــــــالوظيف مــــــــــــــــاالس م
 رئيس مجمس القسم سرورمحمد أ.د/ أمل صالح  2
 عضوا   العجميإبراىيم أ.م.د/ مشيرة  2
 عضوا   عبد الحميدمحمد  أ.م.د/ شيرين  3
 وأمين سر المجمس عضوا   عزب الزينيمحمد  أ.م.د/ ميا 4
 عضوا   أمينالسيد أ.م.د/ وسام عادل  5
 عضوا   أحمد محمد عبد العزيز / د 6
 عضوا   عبد اهلل اسماعيل عال طو د/ 7
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   أوال : المصـــادقات 

 بشأن التصديق عمى محضر الجمسة السابقة.  2/2
 .المصادقة عمى محضر اجتماع الجمسة السابقة ومتابعة ما جاء بو من موضوعات: القرار     

 موضوعات اإلحاطةثانيا :   
وشئون أعضاء ىيئة وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  الثقاتفية العالقاتو  مكتب العميد عرض الخطابات الواردة لمقسم من 2/2

لمعرض عمى  ووحدة إدارة األزمات والكوارث  ITووحدة الجودة ووحدة وشئون التعميم والطالبوالمكتبة التدريس والدراسات العميا 
 .ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالقسم لإلطالع عميياأعضاء 

 كما تم إعالن ذلك عمى أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالقسم. تم العرض وأحيط المجمس عمما  القرار:      
 شئون تعميم وطالب :ثالثا  
 التعبير الحركي الفرقة الثانية ) الئحة جديدة ( مادة الخاص بتدريس  والء محمد المغازيادراج المنتدب الخارجي الدكتور/ بشأن  3/2

 .بالخطة الدراسية ، ووضعيا م1029م/ 1028في األسبوع  لمفصل الدراسي األول لمعام الجامعي  م واحدبواقع يو 
 كاالتي:الخاصة بشعبة التعبير الحركي ووضعيا بالخطة الدراسية  والء محمد المغازيادراج الدكتور/ تم القرار:

 أستاذ المادة والييئة المعاونة الالئحة الفرقة بنين/بنات المادة
ركي

 ح
بير

تع
ات 

ــــــــ
ــــــــ

بـنــ
 

  تيسير الخفيف / معيدة - أ.م.د/ميا الزيني قديمة ثانية ال
 - ( والء محمد المغازي) خارجي  منتدب  -د/ رشا الحريري جديدة ثانية ال

  / ايمان حافظ معيدة -/تيسير الخفيف معيدة
  تيسير الخفيف / معيدة -د/غدير عزت -وسام عادل  أ.م.د/ قديمة ثالثة ال

 شئون أعضاء ىيئة التدريس: رابعا  
بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بالموافقة عمى  بير الحركيالتعبشأن الطمب المقدم من شعبة  4/2

لتدريس مادة حموان جامعة  - تدريب التعبير الحركي واإليقاع الحركيبقسم  مدرس والء محمد محمود المغازي دكتور/انتداب 
م/ 1028في األسبوع  لمفصل الدراسي األول لمعام الجامعي  م واحدبواقع يو  التعبير الحركي الفرقة الثانية ) الئحة جديدة ( 

 م.1029
 .ةالالزم اإلجراءات تخاذالمواتفقة ورتفع الموضوع لشئون أعضاء ىيئة التدريس ال  القرار:

4/2 
 

بنات ( لتعيين عدد واحد معيدة / ىند عماد عبد اهلل عبد الجواد الحاصمة  –بشأن الطمب المقدم من القسم ) شعبة التعبير الحركي 
 م.  1028م/ 1027عمي الترتيب الثاني لمعام الجامعي 

 .ةالالزماإلجراءات تخاذ ورتفع الموضوع لمجمس الكمية ال المواتفقة  القرار:
بنين ( لتعيين عدد واحد معيد / عبد اهلل شحاتة  الحاصل عمي الترتيب األول  -بشأن الطمب المقدم من القسم ) شعبة التمرينات  4/3

 م.  1028م/ 1027لمعام الجامعي 
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 .ةالالزماإلجراءات تخاذ ورتفع الموضوع لمجمس الكمية ال المواتفقة  القرار:
كمية التربية  – بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بشأن اإلعالن لشغل وظيفة مدرس مساعد 4/4

تم سابقًا تحديد المواصفات التي  ،حيث م00/0/1028ذلك ضمن اإلعالن المنشور بتاريخ جامعة مدينة السادات ،  –الرياضية 
لجان الفحص لمرسائل العممية لممتقدمين وىي  م ، وقد تم تشكيل24/7/1028لمقسم بتاريخ  بالمجمس الطارئبنى عمييا اإلختيار 

  -كاألتي:
 لجنة تفحص لمرسائل العممية لشغل وظيفة مدرس مساعد ) الجمباز الفني ( بنين -2

 الوظيفة اإلسم م
 جامعة حموان –أستاذ الجمباز وعميد كمية التربية الرياضية لمبنين  أ.د/ محمد فؤاد حبيب 2
 جامعة مدينة السادات  –أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بكمية التربية الرياضية  أ.د/ سعيد عبد الرشيد 1
نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات  ورئيس قسم التمرينات والعروض الرياضيةأستاذ  أ.د/ أمل صالح سرور 0

 جامعة مدينة السادات –بكمية التربية الرياضية  والعروض الرياضية
 لجنة تفحص لمرسائل العممية لشغل وظيفة مدرس مساعد ) الجمباز اإليقاعي ( بنات -2

 الوظيفة اإلسم م
جامعة  بكمية التربية الرياضية لمبنات بقسم تدريب التمرينات اإليقاعية التمريناتأستاذ  أ.دسامية اليجرسي 2

 حموان
نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات  ورئيس قسم التمرينات والعروض الرياضية  أستاذ .د/ أمل صالح سرورأ 1

 جامعة مدينة السادات –بكمية التربية الرياضية  والعروض الرياضية
  اإلسكندرية  جامعة –بناتبكمية التربية الرياضية  والعروض الرياضية أستاذ التمرينات أ.د/ ايمان عبداهلل قطب 0

 .ةالالزماإلجراءات القرار: تم استالم تقرير المجنة لمعرض عمي مجمس الكمية ومجمس الجامعة التخاذ 
م من 1029م/1028مقترح تشكيل مجمس قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية عن العام الجامعي بشان  4/5

  وىم كالتالي:السادة أعضاء ىيئة التدريس والمكونة من األساتذة واألساتذة المساعدين والسادة المدرسين وذلك طبقًا لألقدمية والدور 

 الوظيفة اإلسم م
 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية قسم أستاذ ورئيس مجمس سرورمحمد .د/ أمل صالح أ 2
 أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية العجميإبراىيم أ.م.د/ مشيرة  1
 أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية عبد الحميدمحمد  أ.م.د/ شيرين  0
وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية ، امين سر أستاذ مساعد بقسم نظريات  أ.م.د/ميا محمد عزب الزيني 4

 المجمس
 أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية أمينالسيد أ.م.د/ وسام عادل  5
عبد  أ.م.د/ ماجدة محمد السعيد 6

 الرحمن
 والعروض الرياضيةأستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات 
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 أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية أ.م.د/ ياسر عمى قطب 7
 مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية د/ منال محمد عزب الزيني 8
 والتمرينات والعروض الرياضيةمدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز  الدينإيمان كمال  د/ 8
 مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية عبد اهلل اسماعيل عال طو د/ 9
 مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية عبد السالم غدير عزت د/ 20
  وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةمدرس بقسم نظريات  د/ رشا يحيى السيد الحريري 22

  . المواتفقة ورتفع الموضوع لمجمس الكمية القرار:      
 الدراسات العميا خامسا :

5/2 
 

موافاة سيادتو بتقرير عن ما تم انجازه وما  بشأنوالبحوث   األستاذ الدكتور / وكيل الكمية لمدراسات العميا الخطاب الوارد من مكتب
م ، تحديد 1028م/1027م حتى العام الجامعي 1024-م1020لم يتم انجازه بالخطة البحثية  لمقسم عن الفترة من العام الجامعي 

عداد الخطة البحثية خالل الخمس سنوات القادمة اعتبارًا من العام الجامعي  م وحتى 1029م/1028المجاالت والتوجيات البحثية وا 
  م.1010م/1011

 . م2020م حتى عام 2029تم اعتماد الخطة البحثية لمقسم من عام  القرار:      
5/2 

 
إحاطتنا بموافقة مجمس الجامعة بجمستو  بشأنوالبحوث  األستاذ الدكتور / وكيل الكمية لمدراسات العميا الخطاب الوارد من مكتب

 -معمى األتي :02/7/1028المنعقدة بتاريخ 
 –األزواج  –األبناء  –الزام الطالب بكتابة اقرار بعدم قرابة عضو ىيئة التدريس لمطالب حتى الدرجة الرابعة ) االلدين  -2

 نسبة لمجان الفحص والمناقشة .الزوجات .....الخ( قبل التسجيل بالنسبة لمجان االشراف وقبل التشكيل بال
عدم جواز اشتراك أعضاء ىيئة التدريس الذين تربطيم صمة قرابة سواء في لجنة االمتحان التأىيمي أو لجنة الحكم  -1

 والمناقشة عمى الرسائل مع لجنة االشراف عمى تمك الرسائل.
 مرفق نموذج اقرار درجة القرابة اللتزام الكمية / المعيد بو.   -0
  القرار اعتبارًا من تاريخ موافقة مجمس الجامعة وبدون أثر رجعي. يطبق ىذا  -4

 . تم العرض وأحيط المجمس عمما   القرار:      
5/3 

 
موافاة سيادتو ببيان موضح بو مقررات  بشأنوالبحوث  األستاذ الدكتور / وكيل الكمية لمدراسات العميا الخطاب الوارد من مكتب
 بالقسم ، وأسماء أساتذة المقررات الدراسية عمى أن يكون لكل مقرر دراسي أكثر من أستاذ مادة.جميع البرامج الدراسية 

 : الدكتوراه  (  -الماجستير  –وتحديد القائمين بالتدريس لمقررات مراحل ) الدبموم تم العرض  القرار:     
  القائمين بالتدريس لمرحمة الدبموم   -2

 الوظيفة االسم م
 مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية / أحمد محمد عبد العزيز د 2

 مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية د منال محمد عزب الزيني 2

 الرياضيةمدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض  محمد د/ أسامة عز الرجال 3

 مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية الدينإيمان كمال  د/ 4
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 مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية عبد اهلل اسماعيل عال طو د/ 5

 والعروض الرياضية مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات عبد السالم غدير عزت د/ 6

 مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية د/ ىبة رحيم عبد الباقي 7

 مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية د/ رشا يحيى السيد الحريري 8
    الماجستير والدكتوراهالقائمين بالتدريس لمرحمة  -2

 الوظيفة االسم م
 الرياضية  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروضسم أستاذ ورئيس ق سرورمحمد أ.د/ أمل صالح  2
 الرياضية نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروضسم بق أستاذ مساعد العجميإبراىيم أ.م.د/ مشيرة  2
 الرياضية نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروضأستاذ مساعد بقسم  عبد الحميدمحمد  أ.م.د/ شيرين 3

 الرياضية نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروضأستاذ مساعد بقسم  عزب الزينيمحمد  أ.م.د/ ميا 4

 الرياضية نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروضأستاذ مساعد بقسم  أمينالسيد أ.م.د/ وسام عادل  5

 الرياضية نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروضأستاذ مساعد بقسم  أ.م.د/ ماجدة محمد السعيد 6

  الرياضية نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروضأستاذ مساعد بقسم  أ.م.د/ ياسر عمى قطب 7
 : العالقات الثقاتفية.سادسا  

بشأن افادتنا بما ورد لالدارة كتاب المجمس  العامة لمدراسات العميا والبحوث والعالقات الثقاتفيةاإلدارة الخطاب الوارد من مكتب  6/2
والتبادل الثقافي كتاب وزارة التعميم العالي مرفقًا بو االتفاقيات ادارة  –االدارة المركزية لمعالقات الثقافية  –األعمى لمجامعات 

المصرية اليندية المشتركة لمتعاون العممي والفني ولجنة تكنولوجيا المعمومات التي عقدت المحضر الخاص بأعمال المجنة الوزارية 
  ) مرفق طيو لسيادتكم نسخة من المحضر المشار اليو(.م.1028مارس  10-11بنيودليي من 

 .القرار: تم العرض وأحيط المجمس عمما       
6/2 

 
األمين العام لالتحاد الجامعات العربية بشأن احتياج جامعة برعو أقدم الجامعات في الصوماالند بحاجة  الخطاب الوارد من مكتب

ماسة إلى متبرعين من ذوي الخبرة والكفاءة من كافة الوطن العربي لمتدريس كوكبة من طمبة العمم المتعطشين خاصة كمية الطب 
افتيم ومعيشتيم طوال اقامتيم ىنا آممين أن يتحقق ىذا في وقت قريب مع والعموم الصحية ، عمما بأن الجامعة ستتكفل باستض

 العمم والثقة التامة بأنكم لن تبخموا جيدا.
 .القرار: تم العرض وأحيط المجمس عمما       

 اختتمت جمسة مجمس القسم تفي تمام الساعة الثانية عشر ظيرا  
 القسم رئيس مجمس                                                  أمين سر المجمس   

                        )                             (                                )                             ( 

 أ.د/ أمل صالح سرور                                     أ.م.د/  ميا محمد الزيني        
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   SQ0000000F101206:نموذج رقم 
 م27/9/2026(  2/0اإلصدار ) 


