
 
                                                                                                            

اطُت  ولُت/ التربُت الٍس

اطُتمىخب/  كظم  ىاث والعسوض الٍس اث وجؼبُلاث الجمباش والخمٍس  هظٍس

ىاث وامجلع / كظم  حخماعامدظس  اث وجؼبُلاث الجمباش والخمٍس اطُتهظٍس  لعسوض الٍس
 9102/9191 العام اجلامعي 74 رقم اجللسة

 م9/4/9191 التاريخ 

بدء 

 االجتماع

 مساًء  الثامهة الساعة 

نهاية 

 االجتماع

العاشرة الساعة 

 والهصف

مكاى 

 االجتماع
Online 

( برئاسة 74 عقدت اجللسة رقم )الساعة  الثامهة مساء يف متام الساعة  م9/4/9191املوافق  اخلميسنه يف إ

 وحبضور كل مو:،   أمل صالح سرور رئيس القسمالدكتور/ ألستاذ ا

 احلضـــــــــــــــــــــور:

 

  وتغيب عً احلضوربعذر كال مً  :             

 :  يةإلفتتاحا

نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض  " قسم رئيسمحمد سرور  أمل صالح/ األستاذ الدكتور ةالسيد تافتتح    
، كما تقدمت سيادتها بالشكر  والتقدير   مجمس الأعضاء  ةسادالترجيب بال و بسم اهلل الرحمن الرحيم "الجمسة بذكر " " الرياضية

محمد عزب يادتها بالتهنئة لمدكتوره/ منال تقدمت س، كما ى العممى األفتراضى األول لمقسم لمزمالء أعضاء المجان المنظمو لمممتق
 ثم انتقمت سيادتها لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال. الزينى  بمناسية ترقى سيادتها لدرجة أستاذ مساعد

 

 الوظيفة االسه و

 مجمس القسم رئيس أمل صالح محمد سرورأ.د/  1
 عضواً  عبد الحميدمحمد  أ.م.د/ شيرين 2
 عضواً  أمينالسيد أ.م.د/ وسام عادل  3
  عضواً  الزيني عزبمحمد  أ.م.د/ مها 4
 عضواً  عبد الرحمن أ.م.د/ ماجدة محمد السعيد 5
 عضواً  أ.م.د/ ياسر عمي قطب عبد الحميم 6
 عضواً  أ.م.د/ أسامه عز الرجال 7
 عضواً  أ.م.د/ ايمان كمال الدين ابراهيم المعصراوى 8
 عضواً  عبد اهلل اسماعيل عال طه د/أ.م. 9
 عضواً  منال محمد عزب الزيني / دأ.م. 11
 عضواً  د/ هبة رحيم عبدالباقى 11

 الوظيفة االسه و

 عضواً  العجمى ابراهيممشيرة أ.د/  1
 عضوا د/غديرعزت عبد السالم 2
 عضواً  د/ رشا يحيى السيد الحريري 3



 

   أوالً: املصـــبدقبت 

 بؼأن الخصدًم على مدظس الجلظت الظابلت.  1/1

 حاء به مً مىطىعاث . اللساز : املصادكت  ومخابعت ما

 شئون التعليم و الطالةثبنيًب: 

 

ع باللظم الخاصت  2/1 ئعخماد حؼىُل لجان الخصحُذ والجلظاث العملُت للظادة أعظاء هُئت الخدَز

 . م 9191/ 9109بملسزاث الفسكت السابعت) بىين / بىاث ( للفصل الدزاس ى الشاوى للعام الجامعى 

 2012/2020أعضاء ٍيئة التذريص الفصل الذراسي الثاىي  جلاٌ التصحيح للشادة       

 

 املادة الفزقة

 أمساء الشادة املصححني

 عضو اللجية الثالث عضو اللجية الثاىي رئيص اللجية وعضو أول

الفزقة الزابعة بيات 

 الئحة قذمية 

 د مؼيرة العجمي د عال ػه د  ماحدةالظعُد  حمباش

الفزقة الزابعة بيات 

 ذميةالئحة ق

ني د غدًس عصث  د وطام عادٌ  حعبير خسوى   د مها الٍص

الفزقة الزابعةبيني 

 الئحة قذمية

اخخُازي أٌو 

ىاث وحمباش  جمٍس
 د مدمىد طسوز د اطامت عص السحاٌ د ًاطس كؼب 

اخخُازي زاوي 

ىاث وحمباش  جمٍس
 د مدمىد طسوز د اطامت عص السحاٌ د ًاطس كؼب 

 2012/2020عضاء ٍيئة التذريص الفصل الذراسي الثاىي اجللشات العنلية للشادة أ

 الفزقة

رقه 

 اللجية

 املادة

عذد 

 الطالب

عذد 

 اجللشات

 أمساء الشادة املنتحيني يف اللجاٌ )العنلية(

رئيص اللجية وعضو 

 أول

عضو اللجية 

 الثاىي

عضو اللجية 

 الثالث

الفزقة 

الزابعة 

بيات 

الئحة 

 قذمية

 حمباش أزض ي 0

068 

43 
د مؼيرة العجمي 

(43) 

د  ماحدة 

الظعُد 

(43) 

د عال ػه 

(43) 

 43 حمباش أحهصة 9
د  ماحدةالظعُد 

(43) 

 د عال ػه

(43) 

د ئًمان هماٌ 

(43) 

الفزقة 

الزابعة 

بيات 

الئحة 

 قذمية

 بالُت 4

068 

43 
د وطام عادٌ 

(43) 

 د غدًس عصث

(43) 

ني  د مها الٍص

(43)  

 43 ػعبي 3
د وطام عادٌ 

(43) 

د غدًس عصث 

(43) 

 د زػا

سي  (43)الحٍس  



 

الفزقة 

 الزابعة

بيني الئحة 

 قذمية

5 

ىاث  اخخُازي أٌو جمٍس

 وحمباش

ب  –حعلُم -) جدٍز

 (ئدازة –جدىُم 

05 

 
 (09د ًاطس كؼب ) 09

د اطامت عص 

 (09السحاٌ )

د مدمىد 

 (09طسوز)

6 

ىاث  اخخُازي زاوي جمٍس

 وحمباش

 ئدازة( –)حعلُم 

 (01د ًاطس كؼب ) 01 93
د اطامت عص 

 (01السحاٌ )

د مدمىد 

 (01طسوز)

 
سفع لىهُل اليلُت لؼإن الخعلُم والؼالب إلجخاذ الالشماللساز:   املىافلت ٍو

 شئون أعضبء هيئة التدريس ثبلثب :

عازه ألاحاشة الخاصت بدون مسجب لل  باملىافله على ججدًد   امحذ حمنذ عبذ العزيزأ.م.د/ مًلدم املؼلب ال 4/0

 40/7/9190ختى  0/8/9191العسبُه الظعىدًه للعام الشاوى وذالً اعخباز مً  باململىه

 وذلً بعد إلاػالع على ججدًد العلد املىافلت اللساز:

تها بىظُفه أطخاذ مظاعد دباملىافله على حعُين طُا ميال حمنذ عزب موسى الزييى /الؼلب امللدم مً د 4/9

ىاث وا اث وجؼبُلاث الجمباش والخمٍس س اللجىه العلمُه بلظم هظٍس اطُه باليلُه ومسفم جلٍس لعسوض الٍس

 الدائمه للترقى

سفع ألامس لؼإن أعظاء هُئت الخدَزع إلجخاذ الالشم املىافلت  اللساز: ، ٍو  

 الدراسبت العليبرابعب: 
ع و الهُئت املعاو بؼأن  0/3 هت الخؼاب املىحه مً الدزاطاث العلُا بظسوزة كُام الظادة أعظاء هُئت الخدَز

الخاص بالجامعت و ئطافت لُىً لألبدار العلمُت   URLًىضح به  linked inبظسوزة ئوؼاء خظاب على 

 
ً
 و دولُا

ً
 . امليؼىزة مدلُا

 إلاعالن ألعظاء هُئت الخدَزع باللظمجم اللساز : 

2/4   
 :اهه للمىافلت على حسجُل بدث للترقى  وعىى  شرييً حمنذ عبذ احلنيذأ.م.د/   الؼلب امللدم مً 

 مكاٌ اليشز تاريخ اليشز ىوعه اسه البحث و

0 

( PDEODEجأزير أطخخدام اطخيراجُجُت بدًىدي )

الخعلُمُت على الظلىن الخعاووي و مظخىي أداء 

بعع الىزباث مع زمي و اطخالم الىسة في 

ىاث الاًلاعُت.  الخمٍس

 10/6/2020 فسدي
اطُت   –ولُت التربُت الٍس

 حامعت بىزطعُد

 
 املىافلت على الؼلب وزفع ألامس لؼئىن الدزاطاث العلُا إلطخىماٌ إلاحساءاث اللساز :

 

3/4 
 للمىافلت على حسجُل بدث  ياسز على قطبأ.م.د/  و  اجذة حمنذ الشعيذمً   أ.م.د/ الؼلب امللدم م



 
 للترقى  وعىىاهه مؼترن

 مكاٌ اليشز تاريخ اليشز ىوعه اسه البحث و

0 

ب  الجأزير  س بسهامج للخدٍز عللى على جؼٍى

بعع املهازاث الحسهُه على حهاش 

اطه  الحسواث  الازطُه للىاػئين فى ٍز

 الجمباش.

 2020 / 6 مؼترن
اطُت    –ولُت التربُت الٍس

 مدًىه الظاداثحامعت 

 
 املىافلت على الؼلب وزفع ألامس لؼئىن الدزاطاث العلُا إلطخىماٌ إلاحساءاثاللساز : 

 للدزاطاث العلُا هاث الؼفهُت ولجان الخصحُذ مً أعظاء هُئت الخدَزعإلامخدالجان ججهيز  4/4

 م 9109/9191)دبلىم/ماحظخير/دهخىزاه( دوزة السبُع للعام الجامعى 

تاللساز :   الخىبُت على طسعت ججهيز إلامخداهاث الىظٍس

دهخىزاه الفلظفه فى التربُت املدزض املظاعد باللظم ،دزحت  و.و/ميى حييى أمني البصالبؼأن مىذ  الباخشت   5/4

ت العصبُت و جأزيرها على جدظين  اطُت، خُث هىكؼذ  علىُا فى السطاله بعىىان )البرمجت اللغٍى الٍس

  مظخىي أداء الؼالباث فى بعع مهازاث الجمباش(

 ، على أن ًسفع املىطىع للدزاطاث العلُا إلجخاذ الالشم املىافلتاللساز : 

 ية.: العالقبت الثقبفخبمسبً 

ت للبعشاث بىشازة الخعلُم العالى  عً فخذ باب الخلدم لبرامج بؼأن الخؼاب املىحه مً إلادازة  5/0 املسهٍص

ت الحىىمُت و ألاهلُت ذاث البرامج 9190/  9191إلابخعار الداخلى للعام ألاوادًمى  م فى الجامعاث املصٍس

ل على هفلت البعشاث 9141الدولُت التى جخدم خؼت ئطتراجُجُت الخىمُت املظخدامت زؤٍت مصس   و ذلً بخمٍى

 لللىاعد املالُت املخبعت
ً
 ػبلا

  اللساز: جم الخىبُه على الظاده ألاطاجرة أعظاء هُئت الخدَزع باللظم  

بؼأن ئعخماد جىصُاث امللخلى العلمى إلافتراض ى الاٌو لللظم بعىىان "حغُير مظاز حعلُم مىاهج الجمباش  5/9

اطُت فى ظل الخدٌى السكمى" والري ع ىاث والعسوض الٍس ًىم الظبذ املىافم  zoomلد على بسهامج والخمٍس

 م  97/6/9191

 اللساز: جىصل امللخلى الى عدة جىصُاث وهى:

ه، -0 حؼىُل لجىه علُا مً اطاجره اليلُه، هال في كظمه لخلىين مدخىٍاث املىاهج وامللسزاث طىاء واهذ عملُه او هظٍس

ظها في هره الفتره الحسحه.  وهُفُه جدَز

اطُه وذلً لخؼىٍس املىاهج وامللسزاث  حؼىُل لجىه علُا مً-9 ىاث والعسوض الٍس اث وجؼبُلاث الجمباش والخمٍس كظم هظٍس

 لخدمه املجخمع والخىافم مع طىق العمل. 

ىاث والخعبير الحسوي في ظل الخددًاث املىحىده خالُا، -4 وطع جؼبُلاث عملُه بدًله لخعلُم ملسزاث الجمباش والخمٍس

جؼبُلها في اللظم طىاء واهذ اهخاج الىخِباث الالىتروهُه او اطخخدام اطتراجُجُاث حعلُم عً  واطخغالٌ الابدار التي ًخم

 بعد مخخلفه. 

ع امللسزاث العملُه، ولىً ًمىً اطخخدام حعلم -3 جأهُد على املمازطه الفعلُه في حاهب العملي واهه ال غنى عىه في جدَز



 
 ترووي و الخعلُم الصفي. املدمج والري ٌعخمد علي الدمج بين الخعلُم الالى

بُه العظاء هُئت الخدَزع وخاصا في امللسزاث ذاث الؼابع الخؼبُلي وذلً الهخاج -5 طسوزه أكامه وزغ عمل ودوزاث جدٍز

 امللسزاث الالىتروهُه الخفاعلُه ليي ًدىاطب ذلً مع الخدٌى السكمي للخعلُم.

الالىتروهُه مللسزاث اللظم وذلً اطخىماال ملىظىمه الخعلُم  العمل علي طسعه الاهتهاء مً بىىن الاطئله والاخخبازاث-6

 السكمي.

 حغُير زلافه الؼالب هدى ػسق اهدظاب املعسفه واملعلىمه وجلبل الخغير الي الخعلُم السكمي-7

ع علي هُفُه الخعامل مع وادازه املىصاث الخعلُمُه والاطخفادة منها-8 ب الؼالب و اعظاء هُئت الخدَز  جدٍز

ب او الخعلُم حعدًل-9  وحغُير هىاجج الخعلم املظتهدفه بما ًخىافم مع مخؼلباث طىق العمل طىاء في مجاٌ الخدٍز

اطُه والاجداد املصسي للجمباش -01 ىاث والعسوض الٍس اث وجؼبُلاث الجمباش والخمٍس طسوزه عمل بسوجىهٌى بين كظم هظٍس

جي اليلُه واعؼائهم فسصه أه  .بر للمىافظه في طىق العملبيل فسوعه وذلً لشلل ػالب وخٍس

: س عً امللخلى العلمى إلافتراض ى الاٌو  ومسفم جلٍس

 . دعىة املؼازهت فى امللخلى0

 . ػعاز امللخلى9

 . بسوػىز امللخلى4

 . هدواث امللخلى3

 . فُدًى عً أوؼؼت اللظم5

ع باللظم6  . فُدًى إلعظاء هُئت الخدَز

 . الجدٌو الصمنى للملخلى7

 خلى. لجان جىظُم املل8

 . ػهادة املؼازهت9

 . فاعلُاث امللخلى01

 . زابؽ الدسجُل والحظىزوالحصٌى على ػهاداث املؼازهت وزابؽ البث املباػس على الفِظبىن00

 : موضوعبت عبمة سبدسب 

د عً خمظت مً أطاجرة بؼأن حؼىُل لجىت علمُت داخلُت مً أحؼىُل لجىت علمُت 6/0 الجلل عً زالزت وال جٍص

 اللظم . 

 لجىه مً: أ.د/ أمل صالح طسوز.اللساز حؼيل ال

 أ.د/ مؼيرة ئبساهُم العجمى

 أ.د/ هجالء فخحى مهدي

 م 9191/9190ئخخُاحاث اللظم مً ألادواث والاحهصة للعام الجامعى  6/9

 اللساز: املىافلت على الادواث والاحهصة امللدمت مً ػعب اللظم وهى والخالى:

 مالخظاث حهصةالادواث والا  العدد الؼعبت م

0 

 حمباش بىين

  م 09×09بظاغ أزض ي فىم مظاخت  0

  م9×م0 ملاض مسجبت 91 9

  مُني جسامبىلين  0 4

  كاهىوي ئزجلاءطلم  9 3



 

  data showحهاش  0 5

  اصالح الترامبىلين اللدًمصُاهت و   6

  اصالح حهاش العللت وجسهُبها صُاهت و   7

  املخىاشي ئصالح وجسهُب حهاش   8

  ئصالح وجسهُب الظاللم الخاصت بصالت الجمباش بىين  9

  الجمباش اللدًمتمساجب هظىة اصالح صُاهت و   01

00 

 

 

 

 حمباش بىاث

  م 09×09بظاغ أزض ي فىم مظاخت  0

  كاهىوي ئزجلاءطلم  3 09

  مُني جسامبىلين  9 04

  مx0م 9، طم  01مساجب هبىغ كاهىهُت بازجفاع  01 03

  مx0م 9 طم  91مسجبت بازجفاع  91 05

  ػاولت اللفص اللاهىهُت  0 06

07 9 incline gymnastic mat   

08 9 octagon gymnastic mat   

  صُاهت و اصالح الصىادًم امللظمت  09

  املساجب اللدًمت هظىةوئصالح صُاهت   91

  اصالح الترامبىلين اللدًم   90

  ُب حهاش املخىاشي بىاثجسه  99

  جسهُب باز علي خائؽ املظسح   94

  الامخداد الجدًد لصالت الجمباش طلف جلفُل   93

95 

ىاث بىاث  جمٍس

  ػىق حمباش اًلاعى 91

  خبل حمباش اًلاعى 91 96

  هسة حمباش اًلاعى 91 97

ؽ سعباوى حمباش اًلاعى. 91 98   ػٍس

  الخين الىبيرجين بالدوز الشالث املبنى) ب( حهاش داجاػى فى  الص 9 99

  طماعاث زابخه فى صاالث الدوز الشالث باملبنى )ب( .  شوج 3 41

40 01 step  طم  05ازجفاع  

  هصف هسه أجصان 5 49

   . TRXالاػسػت املعللت     5 44

ب.  5 43   طلًم جدٍز

  طم. 95هسه حُم  01 45

  لبع فسدي ملاوالث مخخلفت.اطدًُ ملاومه م 91 46

  زيراباهد مفخىح فسدي ملاوماث مخخلفت  . 91 47

  ن  8ن و 6ن و3ن و 9اجل بل أوشان و 91 48

  ن .9ن و 0 دامبلص أوشان  شوج 91 49



 
  ن  01ن و5باج)خلُبت زماٌ( أوشان طاهد 01 31

  فىوم زوولير . 01 30

39 

ىاث بىين  جمٍس

  ٍىاث البىين باملبنى )أ(داجا ػى بصالت جمس  0

ىاث البىين باملبنى )أ( شوج 0 34   طماعاث زابخه فى صالت جمٍس

33 01 step  طم 05ازجفاع  

  (Bosu ballهص هسة ئجصان ) 5 35

  . TRXالاػسػت املعللت     5 36

ب)طلم السػاكت(.  01 37   طلًم جدٍز

  طم. 95هسه حُم كؼس   01 38

  ملاومه ملبع  ملاوماث مخخلفت.اطدًُ  91 39

  فخىح )بدون ملبع( ملاوماث مخخلفتزيراباهد م 91 51

  ن.08ن  و 06ن و 03ن و09ن و 01واجل بل أوشان  شوج 91 50

  ن   8ن و6ن و 3ن و 9دامبلص أوشان  شوج 91 59

  ن91ن و05ن و01ن و5زماٌ( أوشان  طاهدباج)خلُبت 01 54

  فىوم زوولير. 01 53

55 

 الخعبير الحسوى

ت 01 ظٍس   هسة طَى

  هسة مؼاػُت صغيرة 91 56

  فخىح )بدون ملبع( ملاوماث مخخلفتزيراباهد م 91 57

  جسامبىلين بُد 01 58

  (Bosu ballهص هسة ئجصان ) 5 59

  حهاش طىهد طِظخم )صب( 5 61

60 

 إلاًلاع الحسوى

  بُاهى 0

  ف(أداة هلس جامبىزًٍ )د  51 69

  اداة اًلاع )هظخاهُاث( 51 64

ئخخُاحاث  63

اللظم 

ت  إلاداٍز

س ػبع و مىُىت  0   اوزاقجصٍى

  حهاش همبُىجس 0 65

  ازار مىخبى )مىخبت( 0 66
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