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 81/85/5182( بتاريخ  55جدول اعمال مجلس الكلية رقم )

 

 لجلسة السابقة وال : التصدٌق علً محضر اأ       

 ثانٌا : استعراض ما تم تنفٌذه من قرارات الجلسة السابقة        

 ثالثا : مسائل التخطٌط والتنسٌق والمسائل العامة :       

 .( موضوعات الدكتوراه بقسم المناهج وطرق التدرٌس3تسجٌل عدد )النظر فً  -1

 .لرٌاضٌة والتروٌح( موضوعات الدكتوراه بقسم االدارة ا2النظر فً تسجٌل عدد ) -2

 .( موضوعات الدكتوراه بقسم التدرٌب الرٌاضً وعلوم الحركة4النظر فً تسجٌل عدد ) -3

 النظر فً تجمٌد قٌد الطالب/احمد صالح عبدالهادي محمد زٌدان )الفرقة األولً باق(للعام الحالً -4

 الًالنظر فً تجمٌد قٌد الطالب/احمد طه احمد محمود )الفرقة األولً باق(للعام الح -5

 رابعا: ما ٌستجد من أعمال.

 النظر فً ما ورد من رأي المستشار القانونً بشأن الطلب المقدم من المدرسٌن المساعدٌن للترقٌة. -1

 النظر فً أنشاء نادي جامعة اسوان للتجدٌف. -2
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 محضر
 (52إجتماع مجمس كمية التربية الرياضية بأسوان رقم )

  م5087/ 81/85  الموافق االثنينالمنعقد يوم 
 

 م  فى تمام  الساعة الثانية عشر 81/81/1087الموافق  األثنيناجتمع مجمس كمية التربية الرياضية  بأسوان فى يوم   

 عميد الكمية     -برئاسة السيد االستاذ الدكتور / عبد الرحمن عبد الباسط مدنى  
  -: وحضور كاًل من  

 (وكيل الكمية لشئون التعميم والطالبفى احمد  )/ أشرف  مصط السيد األستاذ الدكتور 
 (وكيل الكمية لشئون البيئة وخدمة المجتمع)  عادل محمد عبد المنعم مكي/  السيد األستاذ الدكتور
 (قسم المناهج  وطرق تدريس التربية الرياضيةب استاذ) / عبد الناصر جبر حسين  السيد األستاذ الدكتور

 )استاذ مساعد بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية(د جمعو / مصطفي محم السيد الدكتور
 ( مسابقات الميدان والمضمارالمدرس بقسم )  شيرين محمد خيري/  السيد الدكتور
                                                                             (  وكيل وزارة الشباب والرياضة باسوان/ ىانى رشدى حسن  )السيد االستاذ

 / منال عبدالوهاب محمد مصطفى )وكيل مديرية التربية والتعميم بأسوان(  الدكتورة

، واعتذر  وذلك لظرف خارجة عن ارادته(  رئيس األتحاد المصري لمغوص واألنقاذ)محمد ياسر نبيل /المواءالسيد وقد اعتذر 
 وذلك لظرف خارجة عن ارادته(  اب والرياضة باسوانوكيل وزارة الشب/ ىانى رشدى حسن  )السيد االستاذ

،قد  اوذلك لظرف خارجة عن ارادته/ منال عبدالوهاب محمد مصطفى )وكيل مديرية التربية والتعميم بأسوان(  الدكتورةوأعتذرت 
 ا.عن ارادته وذلك لظرف خارجة ( مسابقات الميدان والمضمارالمدرس بقسم )  شيرين محمد خيري/  السيد الدكتور اعتذرت

 وفى بداية المجمس رحب السيد األستاذ الدكتور رئيس المجمس بالسادة أعضاء المجمس وتمنى  لمجميع
 -: التوفيق وناقش المجمس الموضوعات التالية 

 اواًل :   الموضوع االول     
  التصديق عمى محضر الجمسة السابق   
 : المصادقة   القرار   
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  ثانيًا :  الموضوع الثانى  
 ستعراض ما تم تنفيذه من قرارات الجمسة السابقة  .إ 
 : تم تنفيذ جميع القرارات . القرار 
  مسائل التخطيط والتنسيق والمسائل العامة :  ثالثاً   

  بقسم المناهج وطرق التدريس الخاصة سجيل موضوعات الدكتوراهالنظر في ت -8

 :التالً النحو علً ٌلالتسج علً الموافقة: القرار

 مشاعل خلٌل جاسم محمد  حسٌن: ةالباحث سما -1

   مناهج وطرق تدرٌس : التخصص

" معوقات استخدام الوسائط المتعددة بدرس التربٌة  الرٌاضٌة للمرحلة المتوسطة  بدولة :  البحث موضوع

 الكوٌت "

 :اإلشراف هٌئة

 (ق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة جامعة اسواناستاذ بقسم المناهج وطر) أ.د/عبدالناصر جبر حسٌن -1

 (استاذ مساعد بقسم المناهج وطرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة جامعة اسوان) أ.م.د/مصطفً محمد جمعه -2

 

 مرٌم مجٌد نظر علً نظر الشطً:  ةالباحث أسم -2

   مناهج وطرق تدرٌس : التخصص

والتالمٌذ  المعلمبٌن  ًالتفاعل السلوكلى استخدام أسلوب الواجبات الحركٌة ع " فاعلٌة:  البحث موضوع

    بالمرحلة المتوسطة بدولة الكوٌت "فً درس التربٌة الرٌاضٌة 

 :اإلشراف هٌئة

 (استاذ بقسم المناهج وطرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة جامعة اسوان) أ.د/عبدالناصر جبر حسٌن -1

(تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة جامعة اسوان استاذ مساعد بقسم المناهج وطرق) أ.م.د/مصطفً محمد جمعه -2

  

 موضى جمال حامد عبد هللا القناعً:  ةالباحث أسم -3

   مناهج وطرق تدرٌس : التخصص

" تأثٌر أستخدام بعض االلعاب التعاونٌة علً المهارات الحركٌة األساسٌة ألطفال ما قبل :  البحث موضوع

    المدرسة بدولة الكوٌت "

 :اإلشراف هٌئة

 (استاذ بقسم المناهج وطرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة جامعة اسوان) بدالناصر جبر حسٌنأ.د/ع -1

 (استاذ مساعد بقسم المناهج وطرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة جامعة اسوان) أ.م.د/مصطفً محمد جمعه -2
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  االدارة الرياضية والترويحالنظر في تسجيل موضوعات الدكتوراه الخاصة بقسم  -5

 :التالً النحو علً التسجٌل علً وافقةالم: القرار

 مصطفى عٌسى خلٌل  محمد عاشور:  الباحث أسم -1

   االدارة الرٌاضٌة والتروٌح: التخصص

 العامة هٌئةالتصور مقترح إلدارة األزمات وعالقتها بأتخاذ القرار لدى مدٌري " :  البحث موضوع

 "لرٌاضة بدولة الكوٌت ل

 :اإلشراف هٌئة

 (استاذ بقسم االدارة الرٌاضٌة والتروٌح جامعة اسٌوط)  علً أ.د/ جمال محمد -1

 (استاذ بقسم االدارة الرٌاضٌة والتروٌح جامعة ااسوان) أ.د/عادل محمد عبد المنعم -2

    

 احمد عبدهللا مطر عبدهللا:  الباحث أسم -2

   االدارة الرٌاضٌة والتروٌح: التخصص

ً بعض المهارات الحركٌة األساسٌة لدى تالمٌذ " برنامج تروٌحً مقترح وأثرة عل:  البحث موضوع

    المرحلة المتوسطة بدولة الكوٌت "

 :اإلشراف هٌئة

 (استاذ بقسم االدارة الرٌاضٌة والتروٌح جامعة ااسوان) أ.د/عادل محمد عبد المنعم  -1

 (استاذ االدارة الرياضية والترويح جامعة اسيوط) عمرو محمد ابراىيمأ.د/  -2

 

  التدريب الرياضي وعلوم الحركةل موضوعات الدكتوراه الخاصة بقسم النظر في تسجي -3

 :التالً النحو علً التسجٌل علً الموافقة: القرار

 عبدالعزٌز عبد هللا ابراهٌم االمٌر:  الباحث أسم -1

   الحركة وعلوم الرٌاضً التدرٌب: التخصص

ى وٌات اإلدراكٌة وعالقتها بمستوبعض المست ىستخدام التدرٌبات البصرٌة علإ تأثٌر" :  البحث موضوع

    بدولة الكوٌت " كرة الٌد ئًلدى ناشفً الهجوم  الخاطف التصوٌب  دقة

 : اإلشراف هٌئة

 ( أسوان جامعة الحركة وعلوم الرٌاضً التدرٌب  بقسم أستاذ)  احمد مصطفً اشرف/ د.أ -1

 (وم الحركة جامعة اسٌوطاستاذ بقسم التدرٌب الرٌاضً وعل)     أ.د/ عادل ابراهٌم احمد -2 

 مدرس بقسم علم النفس واالجتماع الرٌاضً جامعة اسوان()          د/اٌهاب جابر محمد -3 
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 مهدي عبد الحلٌم بدر علً خان:  الباحث أسم -2

   الحركة وعلوم الرٌاضً التدرٌب: التخصص

القدرات على مستوى نتك تدرٌبات األٌزوكٌمقترح باستخدام  تدرٌبًبرنامج  " تأثٌر:  البحث موضوع

     بدولة الكوٌت" الٌد ةحراس مرمى كر لدى البدنٌة الخاصة وبعض المهارات

 : اإلشراف هٌئة

 ( أسوان جامعة الحركة وعلوم الرٌاضً التدرٌب  بقسم أستاذ)  احمد مصطفً اشرف/ د.أ -1

 (رة الٌد جامعة اسٌوطاستاذ مساعد تدرٌب ك)                   الدٌن سٌد أ.م.د/طارق صالح -2 

 

 علً حسن علً صفر  اشكنانً:  الباحث أسم -3

   الحركة وعلوم الرٌاضً التدرٌب: التخصص

" تأثٌر برنامـج تدرٌبً باستخدام التمرٌنات النوعـٌة  على مكونات التوافـق العصبً :  البحث موضوع

    الكوٌت"العضلً وفاعلٌة األداءات المهارٌة المركبة لناشئً كرة القدم بدولة 

 : اإلشراف هٌئة

 ( أسوان جامعة الحركة وعلوم الرٌاضً التدرٌب  بقسم أستاذ)  احمد مصطفً اشرف/ د.أ -1

 ( اسٌوط جامعة القدم كرة تدرٌب أستاذ)                سلطان ابراهٌم محمد/ د.أ -2 

 

 عبدهللا عدنان محمد جاسم:  الباحث أسم -4

   لحركةا وعلوم الرٌاضً التدرٌب: التخصص

" وضع مستوٌات معٌارٌة لبعض القدرات التوافقٌة كأساس ألنتقاء ناشئً رٌاضة التنس :  البحث موضوع

    االرضى بدولة الكوٌت "

 : اإلشراف هٌئة

 أ.د/ عبدالرحمن عبدالباسط مدنى ) أستاذ علوم الصحة الرٌاضٌة جامعة أسوان ( -1

 ( أسوان جامعة الحركة وعلوم الرٌاضً التدرٌب  بقسم أستاذ)  احمد مصطفً اشرف/ د.أ -2

  

  تجميد قيد الطالب/ أحمد صالح عبدالهادي محمد زيدان )الفرقة األولي باق(للعام الحاليالنظر في  -4

 القرار : الموافقة  

 )الفرقة األولي باق(للعام الحالي  احمد طه احمد محمودالنظر في تجميد قيد الطالب/  -5

 القرار : الموافقة

 

 ايستجد من اعمال : : مرابعا 

 فٌما ورد من رأي المستشار القانونً بشأن الطلب المقدم من المدرسٌن المساعدٌن للترقٌة .النظر  -1

 الرفض لألسباب األتٌةالقرار : 

 االعالن كان واضحا عن احتٌاج الكلٌة لمعاونً اعضاء هٌئة التدرٌس. - أ
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ثناء تعٌٌن المقبولٌن بالمسابقة فإن هناك مدرسٌن مساعدٌن داخل الكلٌة كانوا علً نفس الدرجة ا - ب

 عٌنوا علً درجة مدرس ٌعد ظلم البناء الكلٌة وتضٌٌع االقدمٌة.

التأكٌد علً من تم تعٌنه باالعالن بوظٌفة مدرس مساعد أن ٌلتحق بالدراسات العلٌا بالكلٌة  - ت

 للتسجٌل لدرجة الدكتوراه. 

  النظر فً انشاء نادي جامعة اسوان للتجدٌف -2

  مع مخاطبة الجهات المختصة بذلكلموافقة القرار : ا

 انتهي المجلس من األعمال

 

 

 أمين المجلس                                                                      رئيس المجلس           

 

 

 رحمن عبدالباسط مدنيأ.د/ عبدالد/ شيرين محمد خيري األتربي                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


