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 حمضر

 جتماع جملس الكليةإ

 م20/3/2017  بتاريخ  (167) رقم

أحمد صالح الدين محمد قراعة.

  كل من السادة : وحبضور

 عن احلضور: وأعتذر 



  : جدول األعمال األتيقام سيادته  مبناقشة و
                         على محضر الجلسة السابقة . التصديق : أواًل

 

 

 قرارات الجلسة السابقة. تنفيذما تم فى   استعراض :ثانيًا
 

 موضوعات التخطيط والتنسيق والموضوعات العامة: ثالثًا:

 الفرقة المقرر المنتدب لتدريسه اإلسم

"تقويم برنامج التمرينات األكاديمي لشعبة التدريس بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط في 
)التحوالت في الرياضة والنشاط ضوء المعايير القومية لضمان الجودة واإلعتماد"

البدني عبر الزمن : رحالت تاريخية(

 



 شئون أعضاء هيئة التدريس: رابعًا :

 

 الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية: خامسًا: 
 )منح درجات علمية ـ  دكتوراه(

"تـثثير برنـامج تـثهيلي حركـي علـى بعـض اإلنحرافـات القواميـة          
للتالميذ ذوي اإلحتياجات الخاصة ذهنيًا )القابلين للـتعلم( بثسـلوب الـدمج"    

 

 )منح درجات علمية ـ  ماجستير(

"جودة الحياة الوظيفية وعالقتها باألداء الوظيفي لمعلمي  
التربيـة الرياضـية"  

 

 دكتوراه( –شكيل لجنة المناقشة والحكم ت) 

"خطـة  
المهاريـة المركبـة والتحركـات    تدريب سنوية وتثثيرها على بعض القدرات البدنية وفاعلية بعض اـألداءات  

الخططية الهجومية لالعبي كرة القدم" 



 

 ماجستير( –شكيل لجنة المناقشة والحكم ت) 

از مبـ / جامعـة أسـوان فـي الج    "معايير مقترحة لتقييم أداء طالب المرحلة األساسية بكلية التربية الرياضـية 
الفني في ضوء متطلبات الجودة واإلعتماد" 

 

"أثـر مقاومـة   
شـباب والرياضـة بـبعض محافظـات     التغيير التنظيمي على فاعلية األداء الوظيفي لدى العـاملين بمـديريات ال  

صعيد مصر" 

 



"التحليـل  
لكرة اليد"  اإلستراتيجي كثداة لتحسين األداء الوظيفي لدى العاملين باإلتحاد المصري

 

 دكتوراه( –تسجيل أبحاث علمية )

"تثثير برنامج تمرينات تثهيلية على 
ج إحتكاك المفصل"إستعادة كفاءة مفصل الحوض والعضالت العاملة عليه بعد المنظار الجراحي لعال

 

"تثثير وسائل اإلستشفاء الحراري في الوسط 
المائي على الكفاءة الوظيفية وبعض المتغيرات البيوكيميائية لدى الممارسين للنشاط الرياضي" 

 



 ماجستير( –تسجيل أبحاث علمية )

"تقييم األداء الفني لبعض أنواع الجمباز 
امعة سوهاج"لطالبات تخصص تدريس بكلية التربية الرياضية / ج

 

"بنـاء إختبـار معرفـي لقـادة ومفوضـي      
التدريب بالحركة الكشفية بجمهورية مصر العربية"

 

"تـثثير برنـامج تعليمـي    
بإستخدام نموذج التعلم البنائي على بعض مخرجات التعلم لدى الناشئين في ألعاب المضرب"

 



العمليـة التعليميـة    "معوقـات جـدارات  
لمدارس السباحة بصعيد مصر"

 

"تثثير برنامج تـدريبي مقتـرح بإسـتخدام    
تدريبات البيئة الرملية على القدرات البدنية الخاصة وبعض المهارات األساسية لناشئ كرة القـدم" 

 

قيد طالب دراسات عليا()

 

 



قيد طالب دراسات عليا(إعادة ) 

 

قيد طالب دراسات عليا(مد )

 

قيد طالب دراسات عليا(تجميد )

 

 شئون التعليم والطالب سابعًا:

 

ينظم معسكر لطالب الفرقـة الثالثـة للتـدريب علـى مهـارات تكـوين قيـادة فـرق         ( "ب
اسًا لنجاحه فى الفرقـة  الكشافة / المرشدات. ويعتبر حضور الطالب والتزامه بالبرنامج الدراسى للمعسكر أس

ر(الدراسية وال ينقل للفرقة الرابعة إال إذا كانت نتيجة الطالب )الئق( فى نهاية المعسك



 

 
 

 الفرقة / الشعبة اإلسم م

 

 

 

 ما يستجد من أعمال : :ثامنًا

 



 

 

 

)التحوالت في الرياضة والنشاط البدني عبر الزمن : رحالت تاريخيـة( 

 

 

 



إستراتيجيات مواجهة الضغوط "
" النفسية لدى العبات كرة القدم

 

 

 
 ,,,اليومفي ذات ة الثانية ظهرًا الجلسة في تمام الساعوأنتهت 

 
 أمني اجمللس          

 رئيس اجمللس             أ.د/ حممد إبراهيم حممود

  أ.د/ أحـمـد صــالح قــراعــة              
               عميد الكلية                         


