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 حمضر

 جتماع جملس الكليةإ

 م13/7/2017  بتاريخ  (171) 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:



 

 شئون أعضاء هيئة التدريس: رابعًا :

 

 

 

 



 

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

"برنـام  تعليمـل لتنميـة بعـض م ـاهر االنتبـاه        
جامعة أسيوط" –وتأثيره على دقة التصويب فل كرة السلة لطالب كلية التربية الرياضية 

 

"تأثير برمجية تعليمية بإستخدام خرائط المفـاهيم علـى التحصـي      
ضـرب" المعرفل واألداء المهاري لبعض المهارات المنهجية فل ألعـاب الم 

 

"اسـتراتيجية تعليميـة لتنميـة اـألداء المهـاري لبـراعم السـباحة         
بجمهورية مصـر العربيـة"  

 

"دور تكنولوجيـا المعلومـات علـى مسـتوا أداء االتحـاد المصـري لل ـو          
واالنقاذ فل ضوء من ومة العم  باإلتحـاد الـدولل"  

 

 )منح درجات علمية ـ  ماجستير(

"برنام  ترويحـل رياضـل لتحسـين مسـتوا أداء بعـض مهـارات رياضـة الجمبـاي اإليقـاعل لـدا            
طالبات كلية التربية الرياضية جامعـة أسـيوط"  

 



 

"تطوير ن م المعلومات اإلدارية لرياضة السباحة باللجنـة البارالمبيـة المصـرية"    

 

"تـأثير برنـام  تعليمـل بإسـتخدام الـذكاء الجسـمل حركـل علـى          
لقة الثانيـة مـن التعلـيم األساسـل"     التحصي  المعرفل ومستوا أداء مهارات كرة السلة المنهجية لتالميذ الح

 

 دكتوراه( –شكي  لجنة المناقشة والحكم ت) 

"اسـتراتيجية  
مقترحة للتطوير اإلداري باإلتحاد المصري لرفع األثقا  فل ضوء إدارة الت يير" 

 

"تـأثير برنـام    
ارسـين المبتـدئين مـن طـالب     تعليمل بإستخدام التدريب العقلل على مستوا أداء بعض مهارات السـباحة للمم 

جامعة أسيوط" 



 

"تـأثير  
طل وفاعلية التصويب لدا ناشـئل  بإستخدام التحركات الخططية الهجومية على الذكاء الخط تدريبلبرنام  

كرة السلة" 

 

 ماجستير( –شكي  لجنة المناقشة والحكم ت) 

"تـأثير  
برنــام  تعليمــل بإســتخدام بعــض الوســائط الفائقــة علــى التحصــي  المعرفــل ومســتوا اــألداء المهــاري لــبعض  

  اإلعدادي" مهارات الكرة الطائرة لتالميذ الصم وضعاف السمع بالصف األو



 

عاقين ذهنيًا القابلين للتعلم "برنام  تربية حركية وتأثيره على مكونات االدراك الحس حركل لألطفا  الم
بمدارس التربية الفكرية بأسيوط" 

 

"تـأثير  
فـل الكـرة الطـائرة لتالميـذ     استخدام أسلوبل التعلم الذاتل والتبادلل على مستوا أداء المهـارات المنهجيـة   

الصف الثالث اإلعدادي" 



 

 ما يستجد من أعما  : :ثامنًا



"تأثير برنـام  تحمـ    
هوائل على بعض المت يرات البيوكيميائيـة والتركيـب الجسـمل لـدا السـيدات البـدينات"       

 عدي بعد التلجنة المناقشة والحكم 

وضع درجـات معياريـة لتختبـارات البدنيـة والمهاريـة إلنتقـاء البـراعم فـل كـرة القـدم فـل            "
" صعيد مصر



تـأثير  "
متـر   عـدو"   100على المستوا الرقمل لمتسابقل  التدريب الباليستلبرنام  تدريبل مقترح بإستخدام 

تنـو  جـين   "
ــدا رياضــل     3األنجيوتنســين المحــو  واالكتينــين   وعالقتــب بــالمت يرات البيولوجيــة والمســتوا الرقمــل ل

" التحم  الهوائل والالهوائل كدالة لتنتقاء



 

 عدد الطالب                 
 الفرقة       

 عدد الطالب
 النسبة المئوية الراسبين دور نوفمبر الناجحين المتقدمين قيدهم موفوف المقيدين

 



 

م2017 2016لطالب الدراسات العليا للعام الجامعل  سبتمبرأوال: لجان رصد الدرجات وتقديرات امتحانات دور 

 -* كنترو  درجة الدبلوم فى التربية الرياضية :  
 تخص  إصابات رياضية-2 تخص : تسويق رياضل  -1

    

 كنترو  ) أولى ماجستير (
 قسم املناهج وتدريس الرتبية الرياضية  قسم التدريب الرياضي وعلوم احلركة 

    
 

  قسم اإلدارة الرياضية والرتويح  

  

  

 كنترو  ) ثانية ماجستير (
 قسم اإلدارة الرياضية والرتويح التدريب الرياضي وعلوم احلركةقسم 

    
 

  الرتبوية والنفسية الرياضيةقسم العلوم 

  

  

 كنترو  ) أولل دكتوراه (
 التدريب الرياضي وعلوم احلركةقسم 

  



 كنترو  )ثانية دكتوراه (
 قسم املناهج وتدريس الرتبية الرياضية    

        قسم التدريب الرياضي وعلوم احلركة  

             قسم اإلدارة الرياضية والرتويح        

    

 ثانيا : لجنة اإلعداد والتن يم إلمتحانات الدراسات العليا ) دبلوم   ماجستير   دكتوراه ( 

 

 
 ,,,فل ذات اليومة الثانية  هرًا الجلسة فل تمام الساعوأنتهت 

              أمني اجمللس          

 رئيس اجمللس         أ.د/ حممد إبراهيم حممود

 أ.د/ أحـمـد صــالح قــراعــة                    
 الكليةعميد 


