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الموضوعات البحثية في ماده التخصص إداره الجمباز والتمرينات والعروض 

 الرياضية

كثره أجهزة الجمباز تحتاج إعداد جيد ومتناسق في البطوالت وكيفيف التحركات بين جهاز وأخر 

 وكذلك اإلعدادات البد من تمكينها لنجاح البطوالت 

 وإدارة بطوالت الجمهورية للجمبازاألستعدادات الالزمه لتنظيم :  الموضوع األول

 

 الصاالت التدريبيه لرياضه الجمباز لها طابع خاص في المساحة وترتيب األجهزة  

 دور اإلداري الناجح في رياضه الجمباز  :الموضوع الثاني 

إن عمليه تنظيم الخطوات العلميه في إداره البطوالت الدوليه يظر بشكل كبير قدره الدوله علي 

 حدث عالمي استضافه 

  تنظيم بطوله كأس العالم للجمباز في بمصر  :الموضوع الثالث 

تعتبر مراكز الشباب من البنيات األساسية في نشر نشاط رياضي وكذلك اكتشاف الموهوبين 

 رياضيان 

ناقش دور مدير النشاط الرياضي في كيفيه إدراج نشاط الجمباز ضمن نشاطات :  الموضوع الرابع

 المركز

لمهرجانات واألحتفاالت الرياضيه من أروع األحاث التي تظر تراث البلد والتقاليد والعادات تعد ا 

 والثقافه الرياضيه فيها 

كلفت بأداره ملف استضافه أسبوع شباب الجامعات بالمنوفية فما هي    :الموضوع الخامس

  الخطوات واإلجراءات األداريه المتبعة كادري

 

 أستاذ المقرر المتخصص

 بهاء الدين راضي 

 :المراجع العلمية

 (مهم)بنك المعرفة  -1



 .تكنولوجيا الحركة فى الجمباز، مطبعة التونى:  (م1992)أحمد الهـادى يوسف -2

األجهزة المعاونة في التدريب لمتسابقي الجمبازالفني، :  (م 1999) أحمد عبده مهران  -3

 .مقال ضمن متطلبات أستاذ مساعد جامعة الزقازيق

 .الجمباز الفنى مفاهيم وتطبيقات، ملتقى الفكر: (م1999)أديـل سعـــد شنـــودة   -4

تاثير إستخدام الكرة المطاطة علي الكفاءة البدنية : (م2007)بهاء الدين عبد الفتاح -5

رسالة , المهارية لطالب الكلية في مادة الجمباز

 جامعة بنها,كلية التربية الرياضية , ماجستير

 (م2012)لدين عبد الفتاح بهاء ا- 6

 

 

 

 

 (م2001)حسن أحمد الشافعي   -7  -2

 

تأثير جهاز مساعد مقترح على بعض مهارات اإلرتكاز 

على جهاز المتوازيين لناشئ الجمباز الفني للرجال 

 نهاجامعة ب,كلية التربية الرياضية " رسالة دكتوراه""

 

دنيةو البالموسوعة العلمية في إدارة و فلسفة التربية " 

 .دريةاإلسكن -مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنية". الرياضة 

 .الطبعة األولي,للطباعة GMSالجمباز الفني  ، دار   (م 2003) سعيد عبد الرشيد  -8

اتجاهات معاصرة فى طرق تدريس الجمباز، طبعة  (م2002)علـــــــى البنــــا        -9

 أولى،

تأثير برنامج باستخدام بعض األجهزة واألدوات  (م 2003)غانـم مرســى غانـــم  -10

المساعدة على مستوى أداء مهارة الدائرة الكبرى 

األمامية على جهاز الحلق، مجلة العلوم البدنية 

 .والرياضية، المنوفية، المجلد الثالث

لفكر االنظريات واألسس العلمية فى تدريب الجمباز، دار  (م 1998)عادل عبدالبصير      -11

 .العربى

 .اإلسكندرية, مطبعة التوني,أسس الجمباز الحديث (م2014)محمد إبراهيم شحاتة   -12

سسة مؤ,منظومة التدريب النوعي للجمباز الفني للرجال  (م2011) محمد إبراهيــم شحاتـــه -13

 .الطبعة االولي ,حورس الدولية 



 .الجمباز الحديث، دار المعارف، اإلسكندريةدليل    (م2004)محمـد إبراهيــم شحاتـــه -14

  

 . الطبعة األولي,الجمباز للمبتدئين، دار الوفاء للنشر (م2002)محمد عبد السالم     -15

 0قانون تحكيم الجمباز الدولى للرجال، القاهرة،   (م2019) االتحاد المصرى للجمبــاز-16
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