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 حمضر

 جتماع جملس الكليةإ

 م12/2/2019  بتاريخ  (188) رقم

جـمـال مـحـمـد عـلـي. 

  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
 

 التخطيط والتنسيق والموضوعات العامة: موضوعات ثالثًا:



 

AJSSA

:رئيس التحرير
 سكرتير التحرير:

 هيئة التحرير:

 اإلداريين :

 الفنيين:

:رئيس التحرير
 سكرتير التحرير:

 هيئة التحرير:



 

 الجهاز اإلداري :
 

 لجنة الدراسات العليا بالقسم

 بالقسم شئون الطالبلجنة 

 شئون الطالباتلجنة 

 بالقسم شئون البيئةلجنة 



 

 بالقسمالجودة لجنة 

 

"رؤى مستقبلية للتأهيل الوظيفي لسوق العمل في مجاالت علوم الصحة الرياضية"

 عدد الساعات القائم بالتدريس المقرر

 القائم بالتدريس المقرر الفرقة

 



 

""التعليم النوعي وبنـا  اإلنسـان  

 شئون أعضا  هيئة التدريس: رابعًا :

 

 



 

 

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

"المحـدد البيوميكـانيكي لـبعض مهـارات الركـل       
بإستخدام نموذج كندسن كدالة لوضع برنامج تدريبي لالعبي الكاراتيـ""  

 

"منهاج مقترح أللعـاب القـوى للمرحلـة اإلبتدائيـة فـي       
ضو  مشروع اإلتحاد الدولي أللعـاب القـوى"   

 

"برنامج رياضي مدعم بالرسـوم المتحركـة وتـأثيره     
علــى الثقافــة الصــحية وبعــض المتفيــرات الفســيولوجية والبيوكيميائيــة لتالميــذ مــدارس التربيــة  

الفكرية" 

 

 )منح درجات علمية ـ  ماجستير( 

"تأثير إستخدام تدريبات المقاومة الكلية للجسم على بعض الصفات البدنيـة الخاصـة    
ومستوى أدا  مهارة الرد لدى العبـي سـالح الشـي "    

 



 

"برنامج تدريبي مقترح وأثره علـى أدا  بعـض المهـارات األساسـية لناشـئي تـنس        
الطاولـة"  

 

"دليل إرشادي مقترح للتربية الصحية لمرحلة البـراعم"   

 

 دكتوراه( –شكيل لجنة المناقشة والحكم ت)

"تـأثير  
برنامج ترويحي رياضي مقترح على بعض المهارات االجتماعية والنفسية لدى المضطربين نفسيًا" 

 

 ماجستير( –شكيل لجنة المناقشة والحكم ت)

"برنـامج تعليمـي   
ية المرتبطـة بـالكرة الطـائرة    توب سبورت" لتنميـة المهـارات الحركيـة األساسـ     –مدعم بكروت "توب بالي 

وأثره على األدا  المهاري للمعاقين ذهنيًا القابلين للتعلم" 



 

 

"نمـوذج مقتـرح لتطبيـق تقنيـة     
ية" اإلعادة بالفيديو في تحكيم مباريات كرة القدم بجمهورية مصر العرب

 

"تـأثير برنـامج تمرينـات    
تأهيلية مقترح بإستخدام الوسط المائي على وتر العضلة المصاب باإللتهاب لدى الرياضيين" 

 



 

"تـأثير برنـامج تمرينـات    
تأهيلية وظيفية للعضالت العاملة على مفصل الكتف المصابة بالتمزق لد ىالعبي مركز الدفاع في كرة اليـد :  

 

 دكتوراه(  –تسجيل أبحاث علمية ) 

"المؤشـرات البيوميكانيكيـة   
احق والضـرب السـاحق لـدى العبـي     كأساس لتوجي" التدريبات النوعية وتأثيرها على أدا  مهارتي اإلرسال السـ 

الكرة الطائرة" 

 

"تـأثير تنـاول المكمـالت الفذائيـة المضـادة      
ابة المناعيــة الحــادة لــدى    لألكســدة علــى بعــض المتفيــرات الفســيولوجية واإلنزيمــات العضــلية واإلســتج        

الرياضيين" 



 

 

"تـأثير برنـامج تـأهيلي علـى     
لصم وضعاف السمع" الحالة القوامية والكفا ة الوظيفية لذوي االحتياجات الخاصة ا

 

 عليا(قيد طالب دراسات )

 القسم الجنسية اإلسم م
 

 

 

 

 



 

 )تجميد قيد طالب دراسات عليا(

 

 )إلفا  قيد طالب دراسات عليا(

 

 م2018/2019الباقين لإلعادة هذا العام أواًل : طالب درجة الدبلوم 
 ) تخصص إصابات رياضية (  -

 م2018/2019ثانيًا :  طالب مقيدين بالفرقة األولي ماجستير وباقين لإلعادة للعام الجامعي 
 )قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية( : -

 )قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة( : -

 )قسم علوم الصحة الرياضيــة( :         -

 العلوم التربوية والنفسية الرياضية( :قسم ) -



 

 م2018/2019ثالثًا :  طالب الفرقة الثانية ماجستير للعام الجامعي 
)قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة(

    اإلدارة الرياضية والترويح( :)قسم   -

 )قسم علوم الصحة الرياضيــة(  :        -

 جلوا بعدرابعًا : طالب أجتازوا مقررات الفرقة أولي وثانية ماجستير ولم يس
 )قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية( : -

 )قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة( : -

 )قسم اإلدارة الرياضية والترويح(  :      -

)قسم علوم الصحة الرياضيــة( :

 طالب مسجلين للحصول علي درجة الماجستير خامسًا :
 )قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية( :    -

 )قسم التدريب الرياضي وعلـوم الحركة( :  -

 )قسم اإلدارة الرياضيــة والترويــح( :     -

 )قسم علوم الصحة الرياضيــة( :           -



 

 )قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية( :   -

 م2018/2019سادسًا :  طالب الفرقة األولي دكتوراه للعام الجامعي 
 )قسم علوم الصحة الرياضية( : -

 

 :  تدريب الرياضي وعلوم الحركةسم ال)ق -
 

 م2018/2019سابعًا :  طالب مسجلين للحصول علي درجة الدكتوراه للعام الجامعي 
 قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة( :)  -

 

 شئون التعليم والطالب : :سادسًا

 

    

    

 
 



"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 

 

 

 



 اإلهدا ات : :سابعًا

 السعر الصنف

 

 أعمال : ما يستجد من :ثامنًا 

"تصـور مقتـرح للتـدريبات    
المشابهة لألدا  في ضو  اإلصابات الشائعة لدى العبي الكرة الطائرة جلوس بجمهورية مصـر العربيـة"     



 قرار اللجنة اإلسم م

ــوظيفي    ــل ال ــحة      رؤى مســتقبلية للتأهي ــوم الص ــاالت عل ــي مج ــل ف لســوق العم
الرياضية"

 

 رسومال حالة االشتراك م

   

   



معياريـة   وضـع متسـويات  "
للصــفات البدنيــة الخاصــة المســاهمة فــي المســتوى الرقمــي لســباحي المســافات القصــيرة التبادليــة للناشــئين  

" بمحافظة أسيوط

 

 
    في ذات اليومظهرًا  الواحدةة الجلسة في تمام الساعوأنتهت 

       

 أمني اجمللس         

  رئيس اجمللس                 أ.م.د/ أمحد خضري حممد

جـمـال مـحـمـد عـلـيأ.د/     
 عميد الكلية


