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 حمضر

 جتماع جملس الكليةإ

 م19/2/2018  بتاريخ  (177) رقم

أحمد صالح الدين محمد قراعة.

  كل من السادة : وحبضور

 وأعتذر  عن احلضور:



 : 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:

 

المقرر المنتدب  الوظيفة اإلسم م
 لتدريسه

عدد 
 الساعات

 



 

 شئون أعضاء هيئة التدريس: رابعًا :

 

 

 

 

 

 



 

 

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

"بنـاء مخطـط منيجـق مقتـرح فـق ألعـاب المضـرب )تـنس          
الطاولة( لطالب المرحلة التمييدية والتخصصـية لشـعبة التـدريس بكليـة التربيـة الرياضـية جامعـة        

أسيوط وفقًا للمعايير األكاديمية القياسية لقطاع التربية الرياضية" 

 

"بنـاء مخطـط منيجـق مقتـرح فـق لعبـة كـر  السـلة          
لطالب المرحلة التمييديـة والتخصصـية لشـعبة التـدريس بكليـة التربيـة الرياضـية جامعـة أسـيوط          

وفقًا للمعايير األكاديمية القياسية لقطاع التربية الرياضية" 

 

"مخطط منيجـق مقتـرح فـق كـر  اليـد لطـالب المرحلـة         
التمييدية والتخصصية لشعبة التدريس بكليـة التربيـة الرياضـية جامعـة أسـيوط وفقـًا للمعـايير        

ضـية"  األكاديمية القياسية لقطـاع التربيـة الريا  

 



 

"تـثثير برنـامت تـدريبق بخسـتخدام تـدريبات القـو         
الوظيفية على بعض الصفات البدنية والمستوى المياري والرقمق لسـباحق الـدولفين الناشـئين"    

 

"تثثير برنامت تثهيلق علـى مفصـا الكتـل المصـاب بمتالامـة اإلصـطدام لـدى حـراس          
مرمى كـر  القـدم"   

 

 )منح درجات علمية ـ  ماجستير( 

"القيـاد  التحويليـة وعالقتيـا باإلبـداع اـإلداري لـدى القـائمين بالعمـا          
باإلتحاد المصـري لكـر  اليـد"   

 

 دكتوراه( –شكيا لجنة المناقشة والحكم ت)

طعن وعالقتيا بفاعلية اـألداء الميـاري لالعبـق    "دراسة مقارنة بيوميكانيكية ألوضاع الذراع الحر  أثناء ال
سيل المبارا " 

 

 



"برنـامت  
إلكترونق مقترح لرفع كفاء  حكام رياضة المالكمة بجميورية مصر العربية" 

 

 ماجستير( –شكيا لجنة المناقشة والحكم ت) 

"وضـع  
مستويات معيارية لتقييم أداء الميارات المنيجية لمقرر الكر  الطائر  لطـالب المرحلـة التمييديـة بكليـة     

التربية الرياضية جامعة سوهاج" 

 

ــم مســابقات ا     ــى صــعوبات تعل ــة   "فاعليــة أســلوب التــدريس العالجــق عل لميــدان والمضــمار المنيجيــة بالمرحل
اإلعدادية" 



 

"دراسـة  
" لدى العبق كر  اليد (PWC170)دنية تحليلية لكثافة العظام والكفاء  الب

 

 ماجستير(  –تسجيا أبحاث علمية )

"برنـامت تعليمـق بخسـتخدام القصـ      
ات األساسـية فـق كـر  السـلة للبـراعم"      الحركية لتنمية الميارات الحركية األساسية وتـثثيره علـى الميـار   

 



 
 

 تجميد قيد طالب دراسات عليا()

 

 

 إعاد  قيد طالب دراسات عليا() 

 

 إلغاء قيد طالب دراسات عليا()

 م2017/2018أواًل : طالب درجة الدبلوم الباقين لإلعاد  هذا العام 
 ) تخص  إصابات رياضية (  -

 م2017/2018ثانيًا :  طالب مقيدين بالفرقة األولق ماجستير وباقين لإلعاد  للعام الجامعق 
 )قسم المناهت وتدريس التربية الرياضية( : -

 ( :)قسم التدريب الرياضق وعلوم الحركة -

 )قسم اإلدار  الرياضيــة والترويـح( : -

 )قسم علوم الصحة الرياضيــة( :         -



 

 م2017/2018ثالثًا :  طالب الفرقة الثانية ماجستير للعام الجامعق 
 )قسم المناهت وتدريس التربية الرياضية(  : -

)قسم التدريب الرياضق وعلوم الحركة(

 )قسم علوم الصحة الرياضيــة(  :        -

 رابعًا : طالب أجتااوا مقررات الفرقة أولق وثانية ماجستير ولم يسجلوا بعد
 )قسم التدريب الرياضق وعلوم الحركة( : -

 )قسم اإلدار  الرياضية والترويح(  :      -

)قسم علوم الصحة الرياضيــة( :

 خامسًا : طالب مسجلين للحصوا علق درجة الماجستير
 )قسم المناهت وتدريس التربية الرياضية( :    -

 )قسم التدريب الرياضق وعلـوم الحركة( :  -

 )قسم اإلدار  الرياضيــة والترويــح( :     -

 لوم الصحة الرياضيــة( :         )قسم ع  -

 )قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية( :   -

 م2017/2018سادسًا :  طالب الفرقة األولق دكتوراه للعام الجامعق 
 )قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية( :  -



 

 م2017/2018سادسًا :  طالب الفرقة الثانية دكتوراه للعام الجامعق 
 )قسم علوم الصحة الرياضية( -

 م2017/2018الجامعق سابعًا :  طالب مسجلين للحصوا علق درجة الدكتوراه للعام 
 ) قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية ( 

 

 شئون التعليم والطالب : :سادسًا

 

دور سبتمبر للفرقة الثانية : -
دور نوفمبر للفرقة الرابعة: -

 

"ينظم معسكر لطالب الفرقة األوىل لتنميةة الييةةة ومدمةة اعتمة        

جماالت الرتبية الرياضية )قوافل رياضية( ويعترب حضور الطالب املعسكر والتزامه بربنامج املعسكر أساسًا لنجاحه   الفرقة الدراسةية  

الثانية إال إذا كانت نتيجة الطالب )الئق(   نهاية املعسكر"وال ينقل للفرقة 

 



 

ينظم معسكر لطالب الفرقـة الثالثـة للتـدريب علـى     ( "ب
الكشافة / المرشدات. ويعتبر حضور الطالب والتاامه بالبرنامت الدراسى ميارات تكوين قياد  فرق 

للمعسكر أساسًا لنجاحه فى الفرقة الدراسية وال ينقا للفرقـة الرابعـة إـال إذا كانـت نتيجـة الطالـب       
ر()الئق( فى نياية المعسك

 

 

 

 الفرقة / الشعبة اإلسم م

 

 يستجد من أعماا :ما  :سابعًا

 

 

 



 

 

 

 ,,,فق ذات اليومة الثانية ظيرًا الجلسة فق تمام الساعوأنتيت 
          
              أمني اجمللس       

        أ.د/ حممد إبراهيم حممود

 رئيس اجمللس         

  أ.د/ أحـمـد صــالح قــراعــة                    
 عميد الكلية


