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 م2047/ 22/4وافق  مال حداألالمنعقد يوم 
برئاسة  العاشرة م  فى تمام  الساعة 22/4/2047الموافق  ألحداجتمع مجمس كمية التربية الرياضية بأسوان يوم ا

 :  السادة حضوربو          ورئيس المجمس  ةعميد الكمي  -ستاذ الدكتور/ عبدالرحمن عبدالباسط مدنىالسيد األ

 )وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب(              أشرف  مصطفى احمد      السيد األستاذ الدكتور/ -4

وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع )             عادل محمد عبد المنعم مكى / السيد األستاذ الدكتور-3
    (وتنمية البيئة

قسم المناىج  وطرق تدريس ب أستاذ)                عبد الناصر جبر حسين  السيد األستاذ الدكتور/-2
 التربية الرياضية(

والرياضات المنازالت )المدرس بقسم                                ناصر محمد شعبانالسيد الدكتور/ -4
 المائية (

 )وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان(                    السيد األستاذ/ ىانى رشدى حسن           -5

)مدير عام الخدمات التربوية بمدرية                         السيد/ عبد السالم محمد موسى         -6
 التربية والتعميم بأسوان( 

 لمجميع التوفيق وفى البداية رحب السيد األستاذ الدكتور/ رئيس المجمس بالسادة أعضاء المجمس وتمنى 

 وناقش المجمس الموضوعات التالية :

                                                                          سة السابقة                                                                                                                   التصديق عمى محضر الجمأواًل :               
                                                                                                                        القرار : المصادقة 

                                                                                                     نفيذه من قرارات الجمسة السابقة ستعراض ما تم تثانياً : إ
                          ميع القرارات                                                                                                                 القرار : تم تنفيذ ج

                                                                                                   والمسائل العامة التنسيقمسائل التخطيط و ثالثاً : 
مروة محمد زيدان وىمان المعيدة بقسم  تسجيل موضوع الماجستير المقدم من/ الباحث( النظر فى 4موضوع رقم )



                                           المنازالت والرياضات المائية .                                                                                        
تسجيل الموضوع بعنوان " "تأثير برنامج تدريبى حركى عمى تنمية بعض الصفات البدنية  عمى القرار : الموافقة

                                                                 وتحسين المستوى الرقمى لالعبى الكياك "                                                                            
                                                                                                                                  -وتتكون ىيئة اإلشراف من :

   )استاذ إدارة  وتحكيم السباحة (                                                                                                  أ.د/ عادل محمد عبد المنعم مكى     -4
                                                              د/ ناصر محمد شعبان                   )مدرس السباحة بقسم المنازالت والرياضات المائية (                                      -2
                                                               د/ محمد شمندى يسن                   ) مدرس بقسم التدريب الرياضى وعموم الحركة (                                                -3

تسجيل موضوع الماجستير المقدم من/ الباحث محمد صالح الدين محمد قاسم المعيد ( النظر فى 2وع رقم )موض
                                             بقسم المنازالت والرياضات المائية .                                                                                           

تسجيل الموضوع بعنوان " تأثير برنامج تدريبى لقوة وثبات عضالت المركز عمى بعض القرار : الموافقة عمى 
                                                                                                         المتغيرات البدنية وفاعمية أداء بعض المكمات لالعبى المالكمة "

                                                                                                                                  -وتتكون ىيئة اإلشراف من :
                                                                         أ.د/ أشرف مصطفى أحمد              ) أستاذ التدريب الرياضى وعموم الحركة (                                                      -4
      منازالت والرياضات المائية (                                                                                                  د/ عمرو صابر حمزة                   )مدرس بقسم ال -2
                                                      د/ أيمن محمد سمير                  ) مدرس بقسم التدريب الرياضى وعموم الحركة (                                              -3

تسجيل موضوع الماجستير المقدم من/ الباحث محمد عبدالرازق صديق عطيفى المعيد ( النظر فى 3موضوع رقم )
                                                       بقسم مسابقات الميدان والمضمار.                                                                            

تسجيل الموضوع بعنوان " معايير مقترحة لتقييم األداء لبعض مسابقات الميدان لطالب كمية القرار : الموافقة عمى 
                                                                التربية الرياضية جامعة أسوان فى ضوء متطمبات الجودة واإلعتماد "                                  

                                                                                                                                -وتتكون ىيئة اإلشراف من :
                                  أستاذ بقسم المناىج وطرق تدريس التربية الرياضية (                                                                             أ.د/ عبدالناصر جبر حسين           )  -4
                                                                                       د/ شيرين محمد خيرى                )مدرس بقسم مسابقات الميدان والمضمار (                        -2
                                                                     د/ محمد جمعة ضوى                 )مدرس بقسم المناىج وطرق تدريس التربية الرياضية (                                             -3

مشروع إنشاء مجمة عممية متخصصة بالكمية .                                                                            ( النظر فى 4موضوع رقم )
                                                    القرار : الموافقة وأن يتولى أ.د/ عادل محمد عبدالمنعم مكى إستكمال إجراءات إنشاء المجمة .   

م                                                           26/4/2047حتى  24/4إقامة دورة تحكيم لسباحة الزعانف فى الفترة من  (5موضوع رقم )
                                                                           القرار : الموافقة عمى إقامة الدورة .                               

                                                                                                                                ما يستجد من أعمال
م                                                                                     2047 – 2046لثانى ( الجداول الدراسية لمفصل الدراسى ا4)

 القرار : أحيط المجمس عمماً  ويرفق صورة من الجداول .

                                                                                                                                  إنتيى المجمس من أعمالو                                                  
                                   رئيس المجمس                                 أمين المجمس                                    

 أ.د/ عبد الرحمن عبد الباسط مدنى                                     د/ ناصر محمد                 


