
 
 

                                                                                                                               

 كلية التربية الرياضية                                                                                                           جامعة مدينة السادات 

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية قسم  رئيسمكتب/ 
 والتمرينات والعروض الرياضية نظريات وتطبيقات الجمباز مجلس / قسم  جتماعامحضر 

  م2020/ م 2019 العام الجامعي 44 رقم الجلسة

 12:00 نهاية االجتماع    10:00 بدء االجتماع م4/4/2020 التاريخ  

 Online الجتماعامكان 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

(  44)عقدت الجلسة رقم العاشرة صباحا  الساعةفي تمام الساعة  م4/4/2020قالمواف السيت نه في يومإ

Online كل من: وبمشاركةرئيس القسم   أمل صالح محمد سرور /الدكتورألستاذ برئاسة ا 

 :   يةفتتاحإلا

نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض   " قسم رئيس أمل صالح محمد سرور /األستاذ الدكتور ةالسيد تافتتح           
عرض بثم انتقلت سيادتها  أعضاء مجلس القسم ةساديب بالالترح و  بسم اهلل الرحمن الرحيم "الجلسة بذكر "  " الرياضية

 الموضوعات الواردة بجدول األعمال.

    أوالً: المصـــادقات 
  .بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة 1/1

 المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة القرار: 

 شئون أعضاء هيئه التدريسثانياً: 

 الوظيفة االسم م

 رئيس القسم أ.د/ أمل صالح سرور  1
 عضوا مشيرة ابراهيم العجمى أ.د/  2
 عضوا   عبد الحميد محمد  أ.م.د/ شيرين 3
 عضوا   أمين السيد  أ.م.د/ وسام عادل  4
 عضوا   مها محمد عزب الزينى  /أ.م.د 5
 عضوا   عبد الرحمن  أ.م.د/ ماجدة محمد السعيد 6
 وأمين السر  عضوا   أ.م.د/ ياسر علي قطب عبد الحليم  7
 عضوا   أ.م.د/ أسامة عز الرجال  8
 عضوا ابراهيم   ايمان كمال الدين/أ.م.د 9

 عضوا محمد عزب الزيني د/ منال  10
 عضوا   د/ عال طه عبداهلل  اسماعيل  11
 عضوا د / غديرعزت عبد السالم  12
 عضوا د/ هبة رحيم عبدالباقى  13
 عضوا   رشا يحيي السيد الحريريد/  14



 
  2/1 

 

 

 

 

 القرار 

  

  ها بوظيفه مدرس مساعدلموافقه على تعينالمعيده بالقسم ل -م عمارليليان أشرف ابراهي السيدة/ الموجه منبشأن الطلب 
 رسالهعن م  25/3/2020بتاريخ من جامعة مدينة السادات حيث تم منح سيادتها درجه الماجستير فى التربيه الرياضيه 

ز لطالبات ف" تأثير التعلم المدمج على بعض نواتج التعلم لمهاره الشقلبه األماميه على جهاز طاوله الق الماجستير بعنوان
 ادات " كليه التربيه الرياضيه جامعه مدينه الس

 على تعيين سيادتها بوظيفة مدرس مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية . الموافقه

 

 الدراسات العليا : ثالثا
 لتسجيل بحث للترقى  األستاذ المساعد بالقسم –أ.م.د/ وسام عادل السيد أمين مقدم من الطلب بشأن ال  3/1

 م اسم البحث  نوعه تاريخ قبول النشر  مكان النشر

لكليه  بحوث التربية البدنية والرياضية مجله 
 التربيه الرياضيه للبنين جامعه بنها 

11/12/2016  فردى  
ستخدام نموذج التعلم التوليدى فى  فاعليه إ

الباليه  خفض قلق االختباروتعلم بعض مهارات 
لبات كليه التربيه الرياضيهالط  

1 

كلية التربية  –مجلة علوم الرياضة 
 الرياضية جامعة المنيا

2/2017  فردي  
تأثير تنويع استراتيجيات التدريس علي الفاعلية  

 الحديث . الذاتية وتعلم بعض مهارات الرقص  
2 

 لتسجيل بحث للترقى األستاذ المساعد بالقسم   –رين محمد عبد الحميد  يش أ.م.د/مقدم من الطلب بشأن ال 2 /3

 م اسم البحث  نوعه تاريخ قبول النشر  مكان النشر

لكلية 16المؤتمر العلمى الدولى ال 
الهرم جامعة حلوانبالتربية الرياضية   

م   2015/    /      فردى  
دراك إهني على تنمية العصف الذ  أٍسلوب تأثير

ة وتعلم بعض مهارات التمرينات ي الذات البدن   
1 

 المدرس بالقسم لتسجيل بحث للترقى  – غدير عزت عبد السالم د/مقدم من ال بشأن الطلب   3/3

 م اسم البحث  نوعه تاريخ قبول النشر  مكان النشر

كليه التربيه  -وفنون الرياضهمجله علوم 
جامعه أسيوط  -الرياضيه  

      /10/  
م 2019  

 فردى 
على    استراتيجيه التعلم المقلوب وتاثيرهإ

 مستوى أداء بعض مهارات الباليه            
1 

 

 االستاذ المساعد بالقسم لتسجيل بحث للترقى  –مها محمد عزب الزينى   أ.م.د/مقدم من  الطلب بشأن ال 3/4

 م اسم البحث  نوعه تاريخ قبول النشر  مكان النشر

كليه التربيه  -الرياضه علوم وفنون مجله 
جامعه أسيوط –الرياضيه   

م 2018/  4/        فردى   
أستراتيجيه التعلم التوليدى وتأثيرها على  

التحصيل المعرفى ومستوى أداء بعض مهارات  
 الباليه

1 

تأثير برنامج تعليمي مقترح باستخدام  

أسلوب التعلم النشط على بعض نواتج التعلم  

 لمادة التعبير الحركي 

 فردي 
 نوفمبر
 م 2018

كلية التربية  -مجلة علوم وفنون الرياضة 

 جامعة اسيوط  -الرياضية 
2 

 
 المدرس بالقسم لتسجيل بحث للترقى  –بشأن الطلب المقدم من م.د/ هبة رحيم عبد الباقي  3/5
  

 مكان النشر
تاريخ قبول  

 النشر
 م اسم البحث  نوعه

مجلة اسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية 
 ــــ كلية التربية الرياضية ـــ جامعة اسيوط  

 

 فردي    2019اكتوبر 
 عـروض الرياضـيهتاثير استخدام بعض اشكال ال

المهــارى فــى  مســتوىعلــى مســتوى الرضــا وال
 ماده التمرينات

1 

مجلة اسيوط لعلوم وفنوووا البيةيووة الية  ووية  ت ثيي ةين مج تدرةبى ة ستخدام الوسط امل ئى على  فيدي اةيةل  



 
بعض القدرات البدنيه  ومستوى االداء امله رى  2018 وووو كلية البيةية الية  ية ووو ج معة اسيوط

 فى التميةن ت االيق عية

 

  بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات المسجلة بمرحلة الماجستير  منارمحمد هاشم يوسف الوراقى  /الباحثة الطلب المقدم من    3/6

دراك الحس  تأثير إستخدام المثيرات البصريه على اإل ماجستير بعنوان )الشراف لموضوع رساله األتشكيل لجنه ل -ض الرياضيه والعرو

 (ميذات المرحله االبتدائيه حركى ومستوى أداء مهارات الحركات االرضيه لتل

 من األساتذة على تشكيل لجنه أشرف   الموافقه   القرار :   

 باز والتمرينات والعروض الرياضيهأستاذ الجمباز بقسم نظريات وتطبيقات الجم        مشيره ابراهيم العجمى  أ.د/

 والعروض الرياضيهأستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات الدين ابراهيم    ايمان كمال  أ.م.د/

حيث  لمنحه درجة الماجستير فى التربية الرياضية ستير مقدم من الباحث /أحمد حمدى محمود الفوالى المقيد بدرجه الماجالطلب ال 3/7    

تحسين مستوى أداء مهاره التلويح بالرجلين على جهاز عش الغراب  ستخدام جهاز مساعد مطور ل بعنوان ) برنامج تدريبى بإ الرساله ناقش

حيث كانت لجنه االشراف  لناشئى الجمباز (   

) مشرفا( از والتمرينات والعروض الرياضيه      أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمب أ.م.د/ ياسر على قطب               

بية رياضية جامعة مدينة السادات  كلية تر  

)مشرفا( از والتمرينات والعروض الرياضيه              مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمب د/ رشا يحيى السيد الحريرى          

بية رياضية جامعة مدينة السادات  كلية تر  

لحكم والمناقشه مكونه من لجنه ا  وكانت  

) مناقشا(  مرينات االيقاعيه والجمباز الفنى      استاذ تدريب الجمباز الفنى بقسم تدريب الت  أ.د/ اميمه حسنين محمد حجازى        

اضية بنات بالجزيرة جامعة حلوان  كلية التربية الري   

) مشرفا( باز والتمرينات والعروض الرياضيه     استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجم  د/ ياسر على قطب                م.أ.  

رياضية جامعة مدينة السادات  البية ترالكلية   

) مناقشا(       هالعروض الرياضي التمرينات ومباز وأستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الج  د/ أسامه عزالرجال محمد العوضى أ.م.  

 ربية الرياضية جامعة مدينة السادات ت الكلية                                                              

 ظهراعشرالثانية اختتمت الجلسة في تمام الساعة ما لم يستجد من أعمال لو

 القسم رئيس مجلس                                                  أمين سر المجلس   

 أ.د/ أمل صالح سرور                                                  ياسرعلى قطب/ أ.م.د 

SQ0000000F101206 رقم:موذج ن   

 م 9/2016/ 27(   1/0اإلصدار )  
 


