
 
 

                                                                                                                                    

 كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ                                                                                                          عبيؼخ يذُٚخ انغبداد

 كلية/ التربية الرياضية

 نظريات وثطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةمكتب/  قسم 

 الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةنظريات وثطبيقات يغهظ / لغى  عزًبعايؾعش 

   و 2029/2020 انؼبو انغبيؼٙ 42 سلى انغهغخ

 ثذء االعزًبع و2/2/2020 انزبسٚخ 
 انضبَٛخ ػشش انغبػخ 

 ظٓشأانُصف 
 انغبػخ انضبَٛخ ظٓشا َٓبٚخ االعزًبع

 انشٚبظٛخَظشٚبد ٔرطجٛمبد انغًجبص ٔانزًشُٚبد ٔانؼشٔض لغى  أػعبء يكزتيمش  العزًبعايكبٌ 

 انؾعـــــــــــــــــــــٕس:

( 42ػمذد انغهغخ سلى )ظٓشا  ٔانُصف ػشش  انضبَٛخفٙ رًبو انغبػخ  و2/2/2020انًٕافك  انغجذ َّ فٙ ٕٚوئ

 سئٛظ انمغى  ٔثؾعٕس كم يٍ:  – أيم صالػ عشٔس/ انذكزٕسألعزبر ثشئبعخ ا

  : كال يٍ  ػٍ انؾعٕس ٔرغٛت

 :  ٛخفززبؽإلا

 " نظريات وتطبيقات الجطباز والتطريظات والعروض الرياضية " قسم رئيس أمل صالح سرور/ األستاذ الدكتهرافتتح السيد        
السيد الدكتهر/ياسر  أمين سر المجلس المجلس، نظرا لتغيب أعضاء ةسادالترجيب بال و بسم هللا الرحطن الرحيم "الجلسة بذكر "

 انٕظٛفخ االعى و

 القسمرئيس مجلس  سروردمحم أ.د/ أمل صالح  2
 عضها   عزب الزيظيدمحم  أ.م.د/ مها 2
  عضها   عبد هللا اسطاعيل عال طه د/ 3
 عضها   عبد السالم غدير عزت د/ 4
 عضها   د/ رشا يحيى الحريري  5
 عضها   د/ هبة رحيم عبدالباقى 6
 مظسق الجهدة د/ دمحم عبد اللطيف 7

 انٕظٛفخ االعى و

 عضها   العجطيإبراهيم .د/ مشيرة أ 2
 و امين السر  عضها   أ.م.د/ ياسر علي قطب عبد الحليم 2
 عضها   أ.م.د/ أسامه عز الرجال 3
 عضها   أمينالسيد أ.م.د/ وسام عادل  4
 عضها   عبد الرحطن أ.م.د/ ماجدة دمحم السعيد 5
 عضها   عبد الحطيددمحم  أ.م.د/ شيرين 6
 عضها   ابراهيم الطعصراوي  الدين كطالإيطان  / دأ.م . 7
 عضها   مظال دمحم عزب الزيظي / د 8



 

ثم انتقلت سيادتها لعرض ومناقشة ة رحيم  لتهلى مهام  أمين السر في هذه الجلسة ، هبــــــــــ/الدكتهرة  السيدة فتم ترشيحعلى قطب  
 المهضهعات الهاردة بجدول األعمال.

   أوالً: املصـــبدقبت 

  .انزصذٚك ػهٗ يؾعش انغهغخ انغبثمخثشأٌ  2/2

 انًصبدلخ ػهٗ يؾعش اعزًبع انغهغخ انغبثمخ ٔيزبثؼخ يب عبء ثّ يٍ يٕظٕػبد. انمشاس:
، ٔثُبء ػهٗ زكهٛف ػعٕ يٍ انمغى كًُغك ثٕؽذح ظًبٌ انغٕدح ٔاالػزًبد غهت ٔؽذح ظًبٌ انغٕدح  ثبنكهٛخ ث ثُبء ػهٗ ½

، يًب ٚغزٕعت ئظبفخ عٛبدرّ نؼعٕٚخ ثبنمغى انًذسط   - ػجذ انهطٛف ػجذ انٓبد٘ انغٛذ دمحمهغٛذ انذكزٕس/ ن رششٛؼ انمغى 

 ٔاالػزًبد .ٔؽذح ظًبٌ انغٕدح يغهظ انمغى  نؾعٕس اإلعزًبػبد كًُغك 

زًشُٚبد َظشٚبد ٔرطجٛمبد انغًجبص ٔان لغىنؼعٕٚخ يغهظ   ػجذ انٓبد٘   ػجذ انهطٛفدمحم انًٕافمخ ػهٗ ئظبفخ  انذكزٕس/انمشاس : 

 . ٔااليش يشفٕع نًغهظ انكهٛخ ألرخبر انالصو .يُذٔة ٔؽذح ظًبٌ انغٕدح ٔاالػزًبد انٙ انًغهظ كًُغك ٔانؼشٔض انشٚبظٛخ 

 ثبويًب: موضوعبت اإلحبطة

ػشض انخطبثبد انٕاسدح نهمغى يٍ يكزت انؼًٛذ ٔانؼاللبد انضمبفٛخ ٔشئٌٕ خذيخ انًغزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ ٔشئٌٕ أػعبء  2/2

ٔٔؽذح ئداسح األصيبد ٔانكٕاسس  ITْٛئخ انزذسٚظ ٔانذساعبد انؼهٛب ٔانًكزجخ ٔشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ٔٔؽذح انغٕدح ٔٔؽذح

 .ٔنغُخ األعٓضح ٔانًخزجشاد نهؼشض ػهٗ أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ ثبنمغى نإلغالع ػهٛٓب

 رنك ػهٗ أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ ثبنمغى.انمشاس: رى انؼشض ٔأؽٛػ انًغهظ ػهًب  كًب رى ئػالٌ 

 انؼهًٛخ . ز انشأ٘ فٙ يغًٗ انكهٛخ ٔااللغبوألخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ لطبعئؾخ انًٕؽذح ٔانًشعهخ يٍ نغُخ يُبلشخ يغٕدح انال 2/2

 يٍ نغُخ انمطبعؽٛش اٌ انًمزشػ 

   : انؾشكخ ٔانشٚبظخ ٔصؾخ انًغزًغكهٛخ ػهٕو يغًٗ انكهٛخ 

 :االلغبو انؼهًٛخ انًمزشؽخ 

 لغى انزشثٛخ انجذَٛخ ٔانصؾخ  -2

 لغى ػهٕو انزذسٚت ٔانشٚبظخ  -2

 لغى ػهٕو صؾخ انًغزًغ ٔانُشبغ انجذَٙ  -3

 لغى االداسح انشٚبظٛخ ٔانزشٔٚؼ  -4
 ثؼذ رذأل اٜساء ثبنًغهظ رمشس اٜرٗانمشاس: 

 الئؾخ يٕؽذح نكهٛبد انزشثٛخ انشٚبظٛخ ثغًٕٓسٚخ يصش انؼشثٛخ . : سفط رؼًٛىأٔال

 انمغى يغًٗ :  ػ صبَٛب: ٚمزش

 ثٛخ انجذَٛخ ٔػهٕو ٔفٌُٕ انشٚبظخنزشكهٛخ ا                         

physical education, sports science and artsFaculty of  

 يمزشػ األلغبو انؼهًٛخ  صبنضب:

 ػهٗ الغبو ػهًٛخ يزخصصخ فٗ انًغبل انُظشٖ ٔالغبو يزخصصخ فٗ انًغبل انزطجٛمٗ انؼًهٗ: أٌ رشًم انكهّٛ

 لغبو ػهًّٛ َظشٚخ أ: 

 . لغى انًُبْظ ٔغشق انزذسٚظ ٔركُٕنٕعٛب انزؼهٛى 

 . لغى ػهٕو انصؾخ انشٚبظٛخ 

 . لغى األداسح انشٚبظٛخ ٔانزشٔٚؼ 

 .لغى انزذسٚت ٔػهٕو انؾشكخ انشٚبظٛخ 

  انزشثٕٚخ ٔانُفغّٛ ٔاألعزًبػٛخ.لغى انؼهٕو 

 لغبو رطجٛمٛخ ػًهٛخأ: 

    شٚبظبد انزشثٕٚخانرطجٛمبد لغى 

 انشٚبظبد انزُبفغٛخ رطجٛمبد لغى    

ديظ انًٕاد راد انطجٛؼّ انًزشبثّٓ رؾذ يظهخ انمغى انزطجٛمٛخ ٔفمب نطجٛؼّ كم كهٛخ يغ يؾبٔنخ  لغبو ٚزى رصُٛف األٔ

 انٕاؽذ .



 

 شئون التعليم والطالة -: ثبلثبً 

ٔظغ انخطخ انذساعٛخ نهفصم غهت رى  ٔ  9102/9191ذساعٛخ نهفصم انذساعٗ انضبَٗ نهؼبو انهغبيؼٗ ان انغذأل رى ػشض  3/2

 : انقغى ػٍ سئٛظ  َٕاة انذساعٙ انضبَٙ   يٍ انغبدح 

  قطت.و.د /  ٚبعش أ                 (ثٍُٛ) ٔانؼشٔض انشٚبظٛخ انزًشُٚبدشؼجخ 

  و .د / اعبيّ ػض انشعبلأ                                     (ثٍُٛ )انغًجبص شؼجخ. 

  و.د / شٛشٍٚ ػجذ انحًٛذأ              (ثُبد )ٔانؼشٔض انشٚبظٛخ انزًشُٚبد شؼجخ. 

 يشٛشِ انؼغًٗ أ.د /                                     (ثُبد)غًجبص شؼجخ ان 

  أ.و.د / ٔعبو ػبدل                               (ثُبد)كٗ انزؼجٛش انحششؼجخ 
 .رغهٛى انغذأل نهغبدِ سؤعبء انشؼت  انمشاس :    رى 

يزخصص فٗ يغبل الَزذاة ػعٕ ْٛئخ رذسٚظ  )ثٍُٛ ( انؼشٔض انشٚبظٛخنطهت انًٕعّ يٍ شؼجخ انزًشُٚبد ٔاثشأٌ  3/2

 . رخصص أل ٔ صبَٗ  ثٕاقغ ٕٚيبٌ فٗ االعجٕع انفشقخ انضبنضخ رًشُٚبد انهٛبقخ انجذَٛخ نزذسٚظ 
 .انًذسط ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ عبيؼخ ؽهٕاٌ   ػهٗ ػجذ انًُؼى ؽغٍ انجُب انًٕافمخ ػهٗ اَزذاة د /  دمحم انمشاس :

  انذساعٗ انضبَٗ .نهفشقخ انضبَٛخ ثُبد نهفصم اعزبر يزخصص نزذسٚظ يبدح اإلٚقبع   َزذاةغهت انقغى الثشأٌ  3/3

االعزبرِ /َشأد انغٛذ عاليّ  كخجٛش نزذسٚظ يبدح االٚمبع نهفشلخ انضبَٛخ ثُبد نهفصم انذساعٗ انضبَٗ  ػهٗ اَزذاة شاس : انًٕافمخانم

     2029/2020انؼبو انغبيؼٗ 

قخ يبدح انزؼجٛش انحشكٗ انفشزذسٚظ ن ّ يزخصصالَزذاة ػعٕ ْٛئخ رذسٚظ نزؼجٛش انحشكٗ يٍ شؼجخ ا انطهت انًقذوثشأٌ  3/5

 ثٕاقغ ٕٚو فٗ االعجٕع  .انضبَٛخ ثُبد 
 ..............  انمشاس : انًٕافمخ

  الدراسبت العليب : بً ابعر

 تشكيل لجظة الطظاقشة والحكم ) رسالة ماجستير( 4/2
، نزشكٛم نغُخ انًُبقشخ ٔانحكى  يذسعخ رشثٛخ سٚبظٛخ ثذٔنخ انكٕٚذ ثذؽخ َبصش عبنى انؼغًٗ انجبؽضخ / انطهت انًقذو يٍ 

 ٔ انؼشٔض انشٚبظٛخ نًؼهًبد انًشؽهخ االثزذائٛخ ثذٔنخ انكٕٚذ نهًٓشعبَبدثُبء اخزجبس يؼشفٗ ثؼُٕاٌ "  نشعبنخ انًبعغزٛش 

انزقشٚش انُٓبئٙ زنك ثؼذ رقذٚى ْٛئخ األششاف كأٌ انجبحضخ نٛظ ػهٛٓب انزضايبد يبنٛخ رغبِ  انكهٛخ  ٔ ٔخطبة انذساعبد انؼهٛب " ،

 ٔصالحٛخ انشعبنخ نهًُبقشخ ْٔى كبألرٙ:

 الوظيفة األسم م
سعيد عبد الرشيد أ.د/  1

 خاطر
لحيهية المتفرغ بقسم المناهج و طرق التدريس و علهم االميكانيكا  أستاذ

 جامعة مدينة السادات. –بكلية التربية الرياضية الحركة الرياضية 
قسم نظريات وتطبيقات التمرينات و العروض الرياضية و رئيس أستاذ  امل صالح سرور أ..د/ 2

كلية التربية الرياضية  جامعة مدينة ب الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية
 السادات.

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية قسمب المدرس  مظال دمحم عزب الزيظى /د  3
  جامعة مدينة السادات. –بكلية التربية الرياضية 

 ٔرزكٌٕ يٍ انغبدح:  ٔانؾكى انمشاس:انًٕافمخ ػهٗ رشكٛم نغُخ انًُبلشخ 

 الوظيفة األسم م
لحيهية المتفرغ بقسم المناهج و طرق التدريس و علهم االميكانيكا  أستاذ أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 1

  جامعة مدينة السادات.  –الحركة الرياضية بكلية التربية الرياضية 
 ) مشرفَا (                                                        

قسم نظريات وتطبيقات  و رئيس التمرينات و العروض الرياضيةأستاذ  امل صالح سرور أ..د/ 2
، كلية التربية الرياضية  جامعة  الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية



 

 ) مشرفَا (                                         مدينة السادات.
 عبدالحطيد ايطان عبد هللا.د/ أ 3

   قطب
المناهج وطرق  قسمب  الجمباز اإليقاعى والعروض الرياضية أستاذ

 ) مظاقشا  (       جامعة االسكندرية . –بكلية التربية الرياضية التدريس 
بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض أستاذ مساعد  شيرين عبد الحطيد أ.م.د/ 4

  )مظاقشا  (    ، كلية التربية الرياضية  جامعة مدينة السادات. الرياضية
 

 :تسجبل أبحاث انتاج علطي 4/2
  أوال:

ٔانزًشُٚبد ٔانؼشٔض انطهت انًمذو يٍ انذكزٕس/ ْجّ سؽٛى ػجذ انجبلٗ عهٛى  انًذسط ثمغى َظشٚبد ٔرطجٛمبد انغًجبص 

رغغٛم أثؾبس اإلَزبط انؼهًٙ انخبصخ ثغٛبدرٓب ، ٔػذدْب )  يؼخ يذُٚخ انغبداد ثشأٌعب –كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ  -انشٚبظٛخ

 ْٔٙ كبألرٙ:. ( أثؾبس 4

   

 َٕػّ اعى انجحش و

ربسٚخ 

قجٕل 

 انُشش

 يكبٌ انُشش

0 

رًشُٚبد ثبالصقبل ػهٗ َشبغ انٕحذح انحشكٛخ ربصٛش 

االحبدٖ ) انغٛش يزضايٍ ( نزًُٛخ انقٕح م اصُبء انؼً

 انؼعهٛخ فٗ انزًشُٚبد االٚقبػٛخ   

 فشد٘
 عجزًجش

9105 

 - ٔ  انشٚبظخ  ثؾٕس انزشثٛخ انجذَٛخ يغهخ

  ثُٓب عبيؼخ  –كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ 

9 
ٔ انٓشيَٕبد انًعبدح  د انٕٓائٛخانؼالقخ ثٍٛ انزذسٚجب

 ٔ َظشٚخ انقهق انًزؼذد االثؼبد فٗ انزًشُٚبد االٚقبػٛخ
 فشد٘

   يبسط

9105 

 - ثؾٕس انزشثٛخ انجذَٛخٔ  انشٚبظخ  يغهخ

  ثُٓب عبيؼخ  –كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ 

3 

اعزخذاو رذسٚجبد انزبٚغٗ ػهٗ ثؼط انًزغٛشاد رأصٛش 

االداء انًٓبسٖ فٗ انجذَٛخ ٔ انصالثخ انُفغٛخ ٔ يغزٕٖ 

 انزًشُٚبد االٚقبػٛخ

 فشد٘
  ُٚبٚش

9102 

   انجذَٛخ عبيؼخ يذُٚخ انغبداد نهزشثٛخيغهخ 

 –كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ  - ٔانشٚبظخ

 عبيؼخ يذُٚخ انغبداد

4 

حشكٛخ فٗ رًُٛخ فبػهٛخ ثشَبيظ نهؼشٔض انشٚبظٛخ ان

ٔ ثؼط انًٓبساد انحٛبرٛخ نًُظ )  انغشػخ االدساكٛخ

 ( نشٚبض االغفبل9.1
 صٔعٗ

  اثشٚم

9102 

انًإرًش انؼهًٗ انذٔنال االٔل نهزشثٛخ 

 انجذَٕٛ ٔ انشٚبظخ يٍ انكفبٚخ انٗ انكفبئخ 

عبيؼخ يذُٚخ  –كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ  -

  انغبداد
سؽٛى ػجذ انجبلٗ عهٛى ؽٛش أَٓب ظًٍ انخطخ انجؾضٛخ نهمغى ، ٚشفغ انمشاس:  انًٕافمخ ػهٗ رغغٛم األثؾبس انخبصخ ثبنذكزٕس/ ْجّ 

 .انًٕظٕع نشئٌٕ انذساعبد انؼهٛب ٔانضمبفٛخ  ثبنكهٛخ إلرخبر اإلعشاءاد انالصيخ

 

 صبَٛب:
 -انًذسط ثقغى َظشٚبد ٔرطجٛقبد انغًجبص ٔانزًشُٚبد ٔانؼشٔض انشٚبظٛخ انذكزٕس/ غذٚش ػضد ػجذ انغالو عبنى انطهت انًقذو يٍ 

ْٔٙ  (  أثحبس 5رغغٛم أثحبس اإلَزبط انؼهًٙ انخبصخ ثغٛبدرٓب ، ٔػذدْب )  يذُٚخ انغبداد ثشأٌ عبيؼخ –كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ 

 كبألرٙ:.

 َٕػّ اعى انجحش و

ربسٚخ 

قجٕل 

 انُشش

 يكبٌ انُشش

0 

ربصٛش اعزخذاو انزشايجٕنٍٛ ٔ عهى ال قفض ػهٗ يغزٕٖ 

ثؼط انًزغٛشاد انجذَٛخ ٔ انضقخ ثبنُفظ ٔ اداء ثؼط 

 انٕصجبد فٗ انجبنٛخ  

 فشد٘
   اثشٚم

9106 

انًإرًش انؼهًٗ انذٔنٗ انضبنش رؾذٚبد 

انشٚبظخ ثبنٕغٍ انؼشثٗ صُبػخ انجطم 

كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ  –االٔنًٛجٗ 



 

لُبح انغٕٚظعبيؼخ  –ثبنؼشٚش   

9 
 ٘انزؼهٛى حزٗ انزًكٍ ٔ ربصٛشْب ػهٗ يغزٕخ إعزشارٛغٛ

 اداء يٓبسد انغقٕغ فٗ انشقص االثزكبسٖ انحذٚش
 فشد٘

   ُٚبٚش

9102 

كهٛخ انزشثٛخ  - ػهٕو انشٚبظخ يغهخ

  انًُٛبعبيؼخ  –انشٚبظٛخ 

3 
ًبصط ػهٗ يغزٕٖ اداء ثؼط زانزؼهى انشجكٗ انًرأصٛش 

 يٓبساد انشقص انحذٚش
 فشد٘

 ٕٚنٕٛ

9102 

كهٛخ انزشثٛخ  - ػهٕو انشٚبظخ يغهخ

  انًُٛبعبيؼخ  –انشٚبظٛخ 

4 

ربصٛشْب ػهٗ ٔدٔيٕدٔ( األًُصبد انزؼهًٛخ انزفبػهٛخ )ان

 فشد٘ داء ثؼط يٓبسد انجبنٛخ يغزٕٖ أ
  ُٚبٚش

9102 

   انجذَٛخ عبيؼخ يذُٚخ انغبداد نهزشثٛخيغهخ 

 –كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ  - ٔانشٚبظخ

 عبيؼخ يذُٚخ انغبداد

5 

شارٛغٛخ كهٛش نزفشٚذ انزؼهٛى ٔ ربصٛشْب ػهٗ يغزٕٖ اعز

 اداء ثؼط يٓبساد انشقص انشؼجٗ 

  
 فشد٘

 َٕفًجش

9102 

يغهخ أعٕٛغ نؼهٕو ٔفٌُٕ انزشثٛخ 

 –كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ  –انشٚبظٛخ 

 عبيؼخ أعٕٛغ

 

 
ؽٛش أَٓب ظًٍ انخطخ انجؾضٛخ نهمغى ، ٚشفغ  انًٕافمخ ػهٗ رغغٛم األثؾبس انخبصخ ثبنذكزٕس/ غذٚش ػضد ػجذ انغالو عبنى  انمشاس :

  انًٕظٕع نشئٌٕ انذساعبد انؼهٛب ٔانضمبفٛخ  ثبنكهٛخ إلرخبر اإلعشاءاد انالصيخ

 
 صبنضب:

كهٛخ  -بد ٔرطجٛمبد انغًجبص ٔانزًشُٚبد ٔانؼشٔض انشٚبظٛخانطهت انًمذو يٍ انذكزٕس/ يُبل دمحم ػضة انضُٚٙ  انًذسط ثمغى َظشٚ

 ٔاؽذ ثؾشعبيؼخ يذُٚخ انغبداد ثشأٌ انًٕافمخ ػهٗ رغغٛم أثؾبس اإلَزبط انؼهًٙ انخبصخ ثغٛبدرٓب ، ٔػذدْب )  –انزشثٛخ انشٚبظٛخ 

 ْٔٙ كبألرٙ:. ( 

 َٕػّ اعى انجحش و

ربسٚخ 

قجٕل 

 انُشش

 يكبٌ انُشش

0 

تعلٌمً وفق أنماط التعلم على مستوى تأثٌر برنامج 

األداء المهاري واالبتكاري لجملة الطوق فً 

 التمرٌنات اإلٌقاعٌة

 9102 فشد٘
كلٌة التربٌة  -مجلة بحوث التربٌة الشاملة 

الزقازٌق جامعة – للبنات الرٌاضٌة  

 
ؽٛش أَٓب ظًٍ انخطخ انجؾضٛخ نهمغى ، ٚشفغ انًٕافمخ ػهٗ رغغٛم األثؾبس انخبصخ ثبنذكزٕس/يُبل دمحم ػضة انضُٚٙ   :انمشاس

 .انًٕظٕع نشئٌٕ انذساعبد انؼهٛب ٔانضمبفٛخ  ثبنكهٛخ إلرخبر اإلعشاءاد انالصيخ

 

 

 مب يستجد مه أعمبل
 يستجد مه أعمبلمل 

 انضبَٛخ ظٓشااخززًذ انغهغخ فٙ رًبو انغبػخ ٔيب نى ٚغزغذ يٍ أػًبل 

 القسم رئيس مجلس                                                    
                                                             (                    ) 

 أ.د/ أمل صالح سرور                                                      
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