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 انزًسيُبد ٔاندًجبش./ لعى  انزسثيخ انسيبظيخيدهط كهيخ  خزًبعايسعس 

 2017/2018 انؼبو اندبيؼي  زلى اندهعخ

  و 3/1/2017 انزبزيخ 
ثدء 

 االخزًبع
 انؼبشسح ٔانُصف

َٓبيخ 

 االخزًبع
 انثبَيخ 

يكبٌ 

 انإلخزًبع
 يكزت لعى انزًسيُبد ٔاندًجبش

 

 

 انسعـــــــــــــــــــــٕز:

(  ػمدد اندهعخ زلى )انثبَيخ ػشسفي رًبو انعبػخ  و 3/1/2017انًٕافك  انثالثبء َّ في يٕوإ

 ٔثسعٕز كم يٍ: زئيط لعى انزًسيُبد ٔاندًجبشظسٔز امل صالح  /اندكزٕزألظزبذ ثسئبظخ ا

  ٔاػزرز ػٍ انسعٕز :

 

انسزًٍ اندهعخ ثركس "ثعى هللا ظسٔز امل صالح / اندكزٕزاألظزبذ  افززر انعيدفززبذ :إلا

يُبلشخ ظيبدرّ نؼسض ٔ ثى اَزممانمعى  يى" ٔانزسزيت ثبنعبدح أػعبء يدهطانسز

 انًٕظٕػبد انٕازدح ثددٔل األػًبل.

 

 

 انٕظيفخ االظى و

 أظزبذ يعبػد  محمدعبدالحميد أ.م.د / شيرين 1

 أظزبذ يعبػد أ.م.د/ وسام عادل أمين 2

 أظزبذ يعبػد أ.م.د / مها عزب الزينى 3

 يدزض السعيد / ماجدهد 4

 يدزض محمد عبد العزيزد/ احمد  5

 يدزض د/ ياسر على قطب 6

7 

 

 يدزض د/ منال عزب الزينى

 يدزض رشا يحيى السيد الحريرىد/  8

 انٕظيفخ االظى و

 أظزبذ يعبػد حمدي أحمد وتوت 1



 

 أٔالً: انًصـــبدلبد

 .ثشؤٌ انزصديك ػهٗ يسعس اندهعخ انعبثمخ  1/1

 ظس انًدهط.ييٍ ظس يدهط انمعى نشٓس يُبيس َظساً نغيبة آييٍ د/ زشب يسيٗ انسسيسٖ كآٔرى رؼيٍ 

 يصبدلخانمساز: 

 ثبَيبً: يٕظٕػبد اإلزبغخ

 : العالقات الثقافية 2/1

نمممٗ إو  24/11/2016َيب فمممٗ انفزمممسح يمممٍ رمممى ػممممد انُمممدٔح انلبومممخ ػمممٍ انًمممٕرًس انمممدٔنٗ ثبظمممجب -

 و   انًمدو يٍ اندكزٕز / أزًد يسًد ػجد انؼصيص.30/11/2016

 ثؼُٕاٌ

 اندزخخ انُٓبئيخ نالػجٗ اندًجبش" "ردزيجبد األداء انشكهٗ كؤظبض نسفغ ليًخ

 و3/1/2017ثزبزيخ 

 

 ػهى انمساز:

انعيد األظزبذ اندكزٕز ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ خديخ انًدزًغ ٔرًُيخ انجيئّ  ثُبء ػهٗ انلطبة انٕازد يٍ  - 2/2

 و 2017و/2016ثشؤٌ إدزاج خطخ انُدٔاد ٔاندٔزاد انزٗ ظيؼمدْب انمعى فٗ انؼبو اندبيؼٗ

 أٔالً: انُدٔاد انمساز: 

 شؼجخ انزؼجيس انسسكٗ( ٔرمديى َدٔح داخهيخ إػداد  انًعزسدثبد فٗ انزؼجيس انسسكٗ ) ثؼُٕاٌَدٔح  .1

 ٔلد رى ػمد انُدٔح.

 

َدٔح ثؼُٕاٌ انزٕخٓبد انؼهًيخ ٔانفُيخ نهزًسيُبد اإليمبػيخ ٔاندًجبش اإليمبػٗ) َدٔح خبزخيخ إػداد  .2

يزفسؽ ثمعى ردزيت انزًسيُبد اإليمبػيخ ٔاندًجبش انفُٗ ثكهيخ أ.د/ ظبييخ انٓدسظي   أظزبذ  ٔرمديى

 ٔلد رى ػمد انُدٔح. انزسثيخ انسيبظيخ نهجُبد خبيؼخ زهٕاٌ (

 

   َدٔح ثؼُٕاٌ االيسٔثكط زيبظخ ززًيخ نسيبرُب انيٕييخ ) َدٔح داخهيخ إػداد ٔرمديى أ.و.د / شيسيٍ ػجد  .3

 .ليد انزُفير انسًيد أظزبذ يعبػد ثبنمعى (

 

َدٔح ثؼُٕاٌ اإلثزكبز ٔاإلثداع ٔفٌُٕ انجبنيخ )َدٔح خبزخيخ إػداد ٔرمديى أ.د/ وفيخ زًدٖ    أظزبذ  .4

  ثكهيخ انزسثيخ انسيبظيخ نهجُبد خبيؼخ زهٕاٌ ( انزؼجيس انسسكٗ ٔاإليمبع انسسكٗ ثمعى ردزيت   يزفسؽ 

 ليد انزُفير.

    

 دٔزاد: انثبَيبً         

دٔزح إػداد يدزثخ ايسٔثكط )نهجُبد( ثبنزؼبٌٔ يغ األكبديًيخ اندٔنيخ نهؼهٕو ٔانسيبظخ ٔاندبيؼخ  -1

 .( ليد انزُفير)  اإليسيكيخ 

 .( ليد انزُفير) دٔزح إػداد يدزة نيبلّ ثدَيخ )ثُيٍ/ ثُبد( ثبنزؼبٌٔ يغ أكبديًيخ ٔخيى ظبييخ ػهٕثخ  -2

 .( ليد انزُفير) يغ اإلرسبد انًصسٖ نهدًجبش ٌٔثبنزؼب دٔزح ردزيت خًجبش فُٗ )ثُيٍ/ ثُبد( -3

 .( ليد انزُفيردٔزح رسكيى خًجبش فُٗ )ثُيٍ/ ثُبد( ثبنزؼبٌٔ يغ اإلرسبد انًصسٖ نهدًجبش)  -4

 

 



 

 

   الدراسات العليا : ثبنثب :
رؤثيس رًسيُبد ثإظزلداو األنؼبة رعديم ثسث يبخعزيس نهجبزثخ / يسٔح يٕظف إظًبػيم زعٍ  ثؼُٕاٌ " 3/1

 "انزفبػهيخ اإلنكزسَٔيخ ػهٗ ثؼط انًٓبزاد األظبظيخ ٔيٓبزاد انزفكيس نطفم يبلجم انًدزظخ

 رشكم ندُّ اإلشساف يٍانمساز: 

 مدينة السات. أستاذ ورئيس  قسم التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية جامعة      / أمل صالح سرورأ.د

 مدينة السادات. قسم التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية جامعةمساعد بأستاذ     أ.م.د/ وسام عادل أمين

 مدرس التربية الحركية للطفل قسم رياض األطفال كلية التربية جامعة مدينة السادات.   أحمد حشادإيمان د/     

 ثؼُٕاٌ ثسظبنخ فٗ انزسثيخ انسيبظيخ دزخخ انًبخعزيس يُر انجبزث يسًٕد يلزبز انعيد أثٕ انؼطب  - 3/2

ٔرؤثيسِ ػهٗ ثؼط ػُبوس انهيبلمخ انجدَيمخ  TRX" ثسَبيح رًسيُبد ثًمبٔيخ ٔشٌ اندعى ثدٓبش ال 

  ٔيعزٕٖ اداء خًهخ انسسكبد األزظيخ"
 .لجنة المناقشة والحكم من السادة وتم مناقشة الرسالة علنا وتكونت 

أستتاذ الميكانيكتا الحيويتة المتفترس بقستم طتر ر التتدريس والتتدري  / سعيد عبد الرشيد خاارر أ.د -1

 )مشرفاً(          والتربية العملية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات 

أستتتاذ ورئتتيس قستتم تتتدري  التمرينتتات والجمبتتاز بكليتتة التربيتتة الرياضتتية / محمااد فااحاد حبياا  أ.د -2

 )مناقشاً(                                                            جامعة جلوان 
أستاذ ورئتيس  قستم التمرينتات والجمبتاز بكليتة التربيتة الرياضتية جامعتة / أمل صالح سرور  أ.د -3

 )مشرفاً(                                                                مدينة السادات 

أستاذ مساعد  بقسم التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية جامعة عز  الزيني   محمد ا / مهأ.م.د-4

                                                       مدينة السادات

 يٕافمخ ٔيسفغ نًدهط اندزاظبد انؼهيب إلظزكًبل األٔزاق انًطهٕثخ.انمساز: 

 انثبَيخ ظٓساً اخززًذ اندهعخ في رًبو انعبػخ ٔيب نى يعزدد يٍ أػًبل 

 رئيس القسم                                                    امين سر المجلس
 
 امل صالح سرورا.د/                                             رشا يحيى الحريرى د /
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