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 حمضر

 جتماع جملس الكليةإ

 م23/10/2017  بتاريخ  (173) 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:

 قواعد االشراف على الرسائل العلمية:
 أواًل : االشراف على الماجستير :

 

 

  

  



 ثانيًا : قواعد اإلشراف على رسائل الدكتوراه :

  

  

  

 قواعد مناقشة الرسائل
 شروط المناقشة : -أ 

 تشكيل لجان المناقشة : -ب 

 شروط الخبير :



 االجراءات المتبعة للمناقشة:

 : تشكيل جلان املناقشة للماجستري -

 : هتشكيل جلان املناقشة للدكتورا -

 ةــامـام عـكـأح



 



 أواًل: قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية

 وعلوم الحركة ثانيًا: قسم التدريب الرياضى

 ثالثًا: قسم اإلدارة الرياضية والترويح

 رابعًا: قسم علوم الصحة الرياضية



 التدريس:شئون أعضاء هيئة  رابعًا :

 

 

 

 

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

رات البيوميكانيكيـة  "برنـامج تـدريبات نوعيـة وفقـًا للمت يـ      
وتأثيره على مستوى أداء مهارة الشقلبة األمامية على اليدين باإلرتقـاء المـودو "  

 



"المحددات البيوميكانيكية لمهارة الضربة المسـتقيمة كأسـاس    
برنامج تدريبي وتأثيره علـى بعـض مقـادير النشـاط الكهربـي ومسـتوى اـألداء البـدني والمهـار  لـدى           لبناء 

ناشـ  اإلسـكوا "  

 

"تأثير برنامج تدريبي بإستخدام التحركـات الخططيـة الهجوميـة     
على الذكاء الخططي وفاعلية التصويب لدى ناشئي كرة السلة"

 

 دكتوراه(  –تسجيل أبحاث علمية ) 

"تـأثير برنـامج تعليمـي بإسـتخدام     
رة السـلة بكليـة التربيـة الرياضـية     األلعاب التنافسـية علـى مسـتوى التفكيـر الخططـي لطالبـات تخصـ  كـ        

ة أسيوط" عجام

 

"مـنهج مقتـرح أللعـاب    
جامعة الحديدة وفقًا لمعايير مجلس اإلعتمـاد األكـاديمي وضـمان     –القوى بكلية التربية البدنية والرياضية 
جودة التعليم العالي بالجمهورية اليمنية" 

 



"إسـتراتيجية إلدارة الصـرا     
التنظيمية"  البصمة الوراثيةالتنظيمي باإلتحاد المصر  لرفع األثقال في ضوء 

 

"تـأثير برنـامج نفسـي رياضـي عـل      
التكراريـة لـدى أطفـال طيـف التوحـد"      تحسين مستوى اإلنتباه المشترك وخفض بعـض السـلوكيات النمطيـة    

 

 ماجستير(  –تسجيل أبحاث علمية ) 

"تـأثير وحـدة تعليميـة فـي كـرة اليـد بإسـتخدام        
لـدى طالبـات كليـة التربيـة      ألداء المهـار  نموذ  )ماروانو( ألبعاد التعلم علـى مسـتوى التحصـيل المعرفـي واـ     

" جامعة أسيوط –الرياضية 

 



"دليـل إرشـاد  للمعلمـين لـدمج أطفـال التوحـد فـي        
درس التربية الرياضية" 

 

"الئحـة موحـدة مقترحـة لاتحـادات الرياضـية فـي ضـوء الالئحـة         
اإلسترشادية للجنة األولمبية المصرية" 

 

"نمـوذ  مقتـرح لتطبيـق تقنيـة اإلعـادة بالفيـديو       
في تحكيم مباريات كرة القدم بجمهورية مصر العربية" 

 



 دكتوراه( –قيد طالب دراسات عليا ) 

 

 ماجستير( –قيد طالب دراسات عليا )

 أواًل: قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية

 ثانيًا: قسم اإلدارة الرياضية والترويح

 ثالثًا: قسم علوم الصحة الرياضية



 رابعًا: قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية

 

 دبلوم( –قيد طالب دراسات عليا )

 

 ماجستير( –مد قيد طالب دراسات عليا ) 

 



 

 

 

 ماجستير( –تجميد قيد طالب دراسات عليا ) 

 

 شئون التعليم والطالب : :سادسًا



 
 

 اإلهـــداءات :سابعًا
DAAD

SoftwareUtilius VsPerformance 

analyses 

Flash Memory

 

DAAD

 



 : Hardwareأواًل : المكونات الصلبة 

Simi Kameraset 
20/640*480 
Simi Led ring Light 

Simi System –Tripod 

Simi Wand Calibration 
stick 600mm 
a- T Stick wit hmarker 
for wand calibration 
b- L Frame for 
calibration oriention 

T 

L 

Wire data 
Wire to display in syne 

 : USBعلى هيئة فالشة  Software البرمجيةأواًل : المكونات 

Simi motion Extension

2 - 3D Analysis 
2

Simi motion Extension

4 - Data Analysis and 

report 2D/3D 

4

 

 ما يستجد من أعمال : :سابعًا



 



 

  



 



 

 التحرير:هيئة 

 

مستشارو التحرير:
 

 أواًل: قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية



 ثانيًا : قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة



 ثالثًا : قسم علوم الصحة الرياضية

 قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضيةرابعًا : 

 خامسًا : قسم اإلدارة الرياضية والترويح



 



 

 

 

 

 ,,,في ذات اليومة الثانية ظهرًا الجلسة في تمام الساعوأنتهت 
 

              أمني اجمللس          

 رئيس اجمللس         أ.د/ حممد إبراهيم حممود

 أ.د/ أحـمـد صــالح قــراعــة                    
 عميد الكلية


