
 
 
 
 
 
 
 

التربية الرياضية كلية/    

رئيس مجلس قسم  /مكتب   

 نظريات و تطبيقات ألعاب القوى 
 

 محضر ا جتماع مجلس قسم نظريات و تطبيقات ألعاب القوى 
2019/2020 العام الجامعي   730 رقم الجلسة   

2020/ 5 /1 التاريخ   صباحا 30.9الساعة   بدء االجتماع   ظهرا    00.10الساعة   نهاية االجتماع    
إلجتماع مكان ا    جامعة مدينة السادات –كلية التربية الرياضية  

( برئاسة 307عقدت الجلسة رقم )  9.30ة  فى تمام الساعم     10/5/2020الموافق    االحدإنه فى يوم  
 : بالعرض على مجلس القسم رئيس القسم    –األستاذ الدكتور/ عزة محمد عبد الحميد العمرى 

 
 
 
 
 
 

 الحضور :وأعتذر عن 
 
 

 وتغيب عن االجتماع : 
 
 
 
 
 

 أوال : المصـــادقات  
1/1  بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  

 فيما عدا  السابقة  ة ما جاء بالجلس التصديق على القرار:
 بشأن تسجيل االبحاث الخاصة بـ أ.م.د/ نبال أحمد بدر .  على أن يتم حذف الموضوع الثالث .   6/1البند 
 بشأن تسجيل االبحاث الخاصة بـ م.د/ أحمد حمدى عبد الخالق شرشر . على أن يتم حذف الموضوع الثالث .  6/3البند  

 الصفة  االسم م
 عضوا   أ.د / بكر محمد سالم  1
 عضوا   ر محمد باللبأ.د / محمد عن 2
 عضوا  وأمينا  للسر   أ.د /  عاطف سيد أحمد عبد الفتاح 3
 عضوا   أ.م.د / سالى عبد التواب البهواشى   4
 عضوا   م.د / محمد عبد المجيد نبوى أبو دنيا 5
 عضوا   م.د / أحمد حمدى عبد الخالق شرشر  6

 الصفة  االسم م
 عضوا   أ.د / إيمان إبراهيم مبروك السيسى  1
 عضوا   أ.م.د / نبال أحمد بدر  2

 الصفة  االسم م
 عضوا   أ.د / مصطفى مصطفى على عطوة   1
 عضوا   أ.م.د / أحمد عبد الوهاب خفاجى 2
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 ثانيا : موضوعات اإلحاطة
 ثالثا: شئون التعليم و الطالب:

 .تحديد الموضوعات البحثية الخاصة بتكليفات الطالب لفرق النقل   بشأن 3/1
  - يختار الطالب أحد الموضوعات المقررة التالية :   القرار :

 - الفرقة االولى بنين : 
 رمى الرمح(. –الوثب الثالثى  – الموضوع االول:تناول عناصر اللياقة البدنية أحد المسابقات التالية )التتابع 

 رمى الرمح( موضحا بالرسم.   – الوثب الثالثى    – الموضوع الثانى:تناول الخطوات التعليمية ألحد المسابقات التالية )التتابع  
 الفرقة األولى بنات :  

العناصر البدنية الخاصة  - التعريف بالسباق م ( عدو من حيث )) 400م ،200سباق )ناولى الموضوع األول : ت

الفرق بين العدوفى المستقيم والعدو فى المنحنى  وكيفية احتساب  - م ( عدو400م ،200بسباق )

 - م ( عدو400م ،200المراحل الفنية لسباق ) - م400م وسباق 200فروق الحارات فى سباق 

م ( عدو 400م ،200األخطاء الشائعة لسباق ) - م ( عدو400م ،200الخطوات التعليمية لسباق )

 (( .  م ( عدو400م ،200القواعد القانونية لسباق ) - واسبابها وطرق اصالحها 

ابقة بمسالعناصر البدنية الخاصة  -مسابقة التعريف بالمسابقة الوثب الثالثى من حيث ))الموضوع الثانى : تناولى 

لمسابقة المراحل الفنية  -مما يتكون ميدان الوثب الثالثى والرسم التوضيحى له  -الوثب الثالثى 

 لمسابقة الوثب الثالثىاألخطاء الشائعة    -لمسابقة الوثب الثالثى  الخطوات التعليمية    -الوثب الثالثى  

 .  لمسابقة الوثب الثالثى (القواعد القانونية  - واسبابها وطرق اصالحها 
بمسابقة العناصر البدنية الخاصة  -مسابقة التعريف بال))من حبث  مسابقة قذف القرصالموضوع الثالث : تناولى 

المراحل الفنية  -الرسم التوضيحى كامل البيانات لمقطع الرمى الخاص بالقرص  -قذف القرص

لمسابقة قذف األخطاء الشائعة  -لمسابقة قذف القرص الخطوات التعليمية  -لمسابقة قذف القرص 

 لمسابقة قذف القرص(( . القواعد القانونية  - واسبابها وطرق اصالحها  القرص

 الفرقة الثانية بنين :
المراحل الفنيه، خطوات تعليميه ، ( من حيث موانع ، مطرقه، زانه الموضوع األول : تناول أحد المسابقات التالية )

 قانون ، اخطاء شاءعه مع الرسم

 .الستفاده التطبيقيه فى مجال العاب القوى من العلوم النظريه التى تم دراستها فى الفصل الدراسىالموضوع الثانى : ا
 الفرقة الثانية بنات : 

 –ة العناصر البدنية الخاص -مسابقة التعريف بالالموضوع االول تناولى مسابقة المسافات المتوسطة من حيث ))

األخطاء الشائعة واسبابها وطرق  -الخطوات التعليمية  -المراحل الفنية  -القواعد القانونية 

 ( .اصالحها 

القواعد  –العناصر البدنية الخاصة  -مسابقة التعريف بالالموضوع الثانى تناولى مسابقة القفز بالزانة من حيث ))

 ( . األخطاء الشائعة واسبابها وطرق اصالحها -الخطوات التعليمية  -المراحل الفنية  -القانونية 

القواعد  –العناصر البدنية الخاصة  -مسابقة التعريف بالالموضوع الثالث تناول مسابقة إطاحة المطرقة من حيث ))

 ( . األخطاء الشائعة واسبابها وطرق اصالحها -الخطوات التعليمية  -المراحل الفنية  -القانونية 
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 الموضوع الرابع : العاب اقوى والعمليات الفسيولوجية .

 الموضوع الخامس : التطبيقات الميدانية نظم انتاج الطاقة فى العاب القوى .

   -:  ) الئحة جديدة والئحة قديمة ( الفرقة الثالثة بنين أختيارى أول وثان 
 المسابقات العملية المقررة فى دراستك .الموضوع االول:تناول عناصر اللياقة البدنية أحد 

 .   الموضوع الثانى:تناول الخطوات التعليمية ألحد المسابقات المقررة فى دراستك
 .  الموضوع الثالث:تناول أختبارات القياس البدنية ألحد المسابقات المقررة فى دراستك

 الفرقة الثالثة بنات أختيارى ثان : 
 اإلنتقالية(  –المنافسة    –الموضوع االول: الموسم التدريبى فى العاب القوى ووضحى فترات الموسم ) اإلعداد 

 الموضوع الثانى : محتويات التدريب وترتيبها فى عمليات االعداد وبناء الفورمة الرياضية فى العاب القوى . 
 األسبوعية ( وتشكيل الحمل خالل الموسم التدريبى فى العاب القوى   – ء الوحدة التدريبية ) الصغرى  الموضوع الثالث : بنا 

  –  2019تشكيل لجان التصحيح الخاصة بالمقررات الدراسية للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى : بشأن  3/2
دكتور وزير التعليم العالى للقرار معالى االستاذ امقدمة من الطالب وفقًا  لتى سوف يتم تقييم االبحاث الم ، وا  2020
 . ث من اجتياح وباء فيروس كرونا دما يحنظرا ل

 تشكيل على النحو التالى : لتم االقرار :
 المصحح الخامس المصحح الرابع المصحح الثالث المصحح الثانى المصحح االول  الفرقة

 دسالى عبد التواب   د عزة العمرى  شرشرد أحمد   د عاطف سيد د محمد عنبر االولى بنين 
 د عزة العمرى  د محمد ابو دنيا د بكر سالم د ايمان السيسى د نبال بدر االولى بنات 
 د ايمان السيسى د محمد ابو دنيا د أحمد خفاجى دمصطفى عطوة د بكر سالم الثانية بنين 
 د بكر سالم د ايمان السيسى د نبال بدر دسالى عبد التواب   د عزة العمرى  الثانية بنات

 د نبال بدر دسالى عبد التواب   د أحمد شرشر د عاطف سيد د محمد عنبر الثالثة بنين اختيارى اول
 د عزة العمرى  دسالى عبد التواب   د أحمد شرشر د عاطف سيد د محمد عنبر الثالثة بنين اختيارى ثان  

احتيارى الثاللثة بنين 
 ثان الئحة قديمة

 د عزة العمرى  د نبال بدر د أحمد شرشر د عاطف سيد د محمد عنبر

الثالثة بنات الئحة  
 جديدة

 د أحمد شرشر د عاطف سيد د محمد عنبر دسالى عبد التواب   د عزة العمرى 

 ابو دنياد محمد  د أيمان السيسى د أحمد خفاجى دمصطفى عطوة د بكر سالم رابعة اختيارى اول
 د محمد ابو دنيا د أيمان السيسى د أحمد خفاجى دمصطفى عطوة د بكر سالم رابعة اختيارى ثان

  د محمد ابو دنيا د أيمان السيسى د أحمد خفاجى دمصطفى عطوة د نبال بدر رابعة بنات
 داخل القسم  بشأن تشكيل لجنة المراجعة الداخلية لبنوك األسئلة لكل مقرر    3/    3
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 رئيس مجلس  
 قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى 
 أ . د / عزة محمد عبدالحميد العمرى 

 المراجعة الداخلية لبنوك االسئة على أن تتضمن أحد األساتذة من خارج الكلية .القرار : الموافقة على تشكيل لجنة  
   -رابعا :الدراسات العليا :

. والمقيد بمرحلة الماجستير فى التربية الرياضية   رزق زكى الجعار تسجيل رسالة الماجستير للباحث / منال  بشأن 4/1
" على متر حواجز  100تأثير  تدريبات ثبات الجذع على المستوى الرقمى لمتسابقات  م . بعنوان "    2018بدورة الخريف  

   -ان تتكون لجنة االشراف من : 
 ل محمد عنبر محمد بالأ.د/ 
 عزة محمد عبد الحميد العمرى  أ.د/ 

 م.د/ محمد عبد المجيد أبو دنيا 
 ومتابعة إدارة الدراسات العليا الستكمال االوراق المطلوبة . ل  يتشك: الموافقة على الالقرار

 خامسا : شئون أعضاء هيئة التدريس :
 سادسا: العالقات الثقافية :

 ث الخاصة بـ أ.م.د/ نبال أحمد بدر .  بعنوان : ابشأن تسجيل االبح  6/1
م موانع لطلبة كلية التربية 3000تأثير برنامج تعليمى بأستخدام نموذج التعلم البنائى على دافعية االنجاز وتعلم سباق جرى  –  1

 .   الرياضية جامعة مدينة السادات
مسابقة الوثب الثالثى لطالبات كلية التربية الرياضية تأثير الموديوالت التعليمية على بعض جوانب التعلم فى  - 2

 . جامعة مدينة السادات
 القرار : الموافقة ومتابعة استكمال األوراق المطلوبة مع إدارة العالقات الثقافية .  

 بعنوان : أحمد حمدى عبد الخالق شرشر .  م.د/    المقدم من  بشأن تسجيل البحث   6/2
ى باالسلوب المتقاطع على تنمية قدرات التحمل وبعض وظائف الجهاز التنفسى ومستوى اإلنجاز  ر التدريب الفتتخدام أثر اس – 1

 متر .   400الرقمى لعدائى 
 القرار : الموافقة ومتابعة استكمال األوراق المطلوبة مع إدارة العالقات الثقافية .  

 :سابعا  : خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
 ما يستجد من أعمال

 
مجلس    أمين سر   

 قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى 
عاطف سيد أحمد أ.د/   


