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 محضر اجتماع 
 م1026 /1025للعام الجامعي  (5مجلس قسم علوم الصحة الرياضية رقم )

 م5/2/1026يوم الثالثاء الموافق : 
، حمدي عبد الرحيم محمداجتمع أعضاء مجلس القسم في تمام الساعة الحادية عشر برئاسة األستاذ الدكتور/ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               -بيان الحضور التالي: والسادة األعضاء وفق

  واعتذر عن الحضور كل من:
    .جدي زكريا محمودم /د.م.أ -4.حنفي قطب مها /د.م.أ -3ا.د/ ياسر سعيد شافعي. -2محمد السيد االمين.أ.د/ -1
      النجار توفيق محمد /د.م.أ -7أ.م.د/احمد سمير احمد علي  -6أ.م.د/ احمد محمود عبد الهادي   -5

 :وتغيب عن الحضور كل من
                          أ.م..د/ محمد إبراهيم الدسوقي -3 عبد الفتاح أبو العال احمد  /د.أ  -2 أ.د/ زينب عبد الحميد العالم.-1
   السيد األمين.حمدي محمد  /د.م -5 إبراهيم نبيه اشرف /د.م.أ -4

 أوال:ً التصديق علي محضر الجلسة السابقة.
 اإلطالع والتصديق على محضر الجلسة السابق. الموضوع األول:
  القرار: الموافقة.

 ثانيا:ً عرض المكاتبات الواردة.
أدراج أهمية رفع الوعي االمنى ضمن البرامج الثقافية التى تعقد لشباب الجامعات  األول:الموضوع 

خالل ضرورة متابعة نشاط المنظمات األجنبية )األمريكية واألوربية( المسئولة عن تنظيم دورات من 
تدريبية خارج البالد لربط بعض الكوادر الشبابية بالتوجهات األمريكية تحت شعار) المشاركة 

 . السياسية والتغيير الديمقراطي(
 اإلحاطة.القرار: 

بشأن اإلعالن   للبنين بالهرم أ.د/ عميد كلية التربية الرياضيةالخطاب الوارد من  الموضوع الثانى:
 م.2116عن جائزة خدمة الدعوة والفقه االسالمى لعام 

 اإلحاطة. القرار:
 ثالثا: شئون الدراسات العليا.

الخطاب الوارد من االدارة العامة للعالقات الثقافية  بشأن اإلعالن عن مقترحات  الموضوع االول:
البرنامج التنفيذى للتعاون العلمى والتكنولوجى بين الحكومة الهندية وحكومة جمهورية  سيادتكم ضمن

 م.2116يناير  15مصر العربية ،اخر موعد للتقديم المقترحات البحثية 
 .تم اإلعالن واإلحاطة إلبداء المقترحات ولم يتقدم احد باالقتراحاتالقرار: 

 االسم م االسم م

 عبد العزيز سعيد عبد العزيز المال/د.م.أ 26 الدين سيد  نصر احمد  /د.أ  2

 عبد الظاهر    محمود محمد /د.م.أ 21 أحمد علي حسن  /د.أ  1

 وائل محمد توفيق /د.م.أ 21 الرحيم محمد.د/ حمدي عبد .أ  3

 إيهاب محمد محمود إسماعيل  /د.م.أ 21 الغمري   سهام السيد  /د.أ  4

 فهمي.    محمد محمد حامد /د.م.أ 10 ريحاب حسن محمود عزت  /د..أ  5

    فاروق مكاوي د أيمن.م.أ 12 محمد درويش نظمى / د.  6

 سيد نبيه/ عالء د.م.أ 11 محمد قدري بكرى /د.أ  1

 ريهام عز الدين الكيالني /د.م 13 حسام الدين محمد شرارة /د.أ  1

 محمود نجيب حسب النبي /د.م 14 حي تزكية أحمد ف /د.أ  1

 نادر محمد توفيق /د.م 15 أ.د/ ليلى صالح الدين سليم  20

   أ.د/ أمال الصادق محمد  22

   عزة فؤاد الشورى /د.أ  21

   يس الدروي محسن /د.م.أ  23

 سكرتارية  أحمد قدري محمد /د.م.أ  24

 السيدة/ سامية إبراهيم أحمد  نيفين فكري فؤاد /د.م.أ  25
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وزارة التعليم العالي والمجلس األعلى للجامعات  بشان . الخطاب الوارد من  :الثاني الموضوع
مقترحات سيادتكم لبحث تعزيز التعاون الجامعات المصرية مع إحدى  الجامعات االسبانية )جامعة 

  ساالمانكا(
 .تم اإلعالن واإلحاطة إلبداء المقترحات ولم يتقدم احد باالقتراحاتالقرار: 

الخطاب الوارد من وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا بشأن اإلعالن عن" معرض  الثالثالموضوع 
من  وذلكوالمقرر عقده فى صوفيا عن التعليم فى دول العالم تحت عنوان)التعليم خارج الحدود ( 

 .21/3/2116-11الفترة من 
 اإلحاطة.القرار: 

من كلية الخدمة  للدراسات العليا والبحوثالخطاب الوارد من أ.د/ وكيل الكلية  الموضوع الرابع:
جامعة حلوان بشأن المؤتمر الدولي بعنوان"الخدمة االجتماعية والمشروعات القومية" من  -االجتماعية

 م .31/3/2116-31الفترة 
 اإلحاطة.القرار: 

المقةةدم مةةةن فةةى البحةةةث لجنةةةه المناقشةةة والحكةةةم قةةرار مةةا جةةةاء ب للموافقةةة علةةةي  : الخوووامسالموضوووع 
بعنوان "فعالية برنامج تمرينةات للحصول على درجة الدكتوراه  حسن المالح  إبراهيمعلى محمد الدارس/

يوم الخميس مصابى االنزالق الغضروفى القطنى دون التدخل الجراحى"  لتأهيلتاهيلى والكايروبراكتيك 
                    ريالغمةةةةة، أ.د/  سةةةةةهام السةةةةةيد شةةةةةلبيأ.د/ نةةةةةادر محمةةةةةد  أشةةةةةرافتحةةةةةت  م 31/12/2115بتةةةةةاري  
 مشرفا.   
 الموافقةالقرار: 

للموافقةةةة علةةي  مةةةا جةةاء بقةةةرار لجنةةه المناقشةةة والحكةةةم فةةى البحةةةث المقةةدم مةةةن  : السووادس الموضوووع
الدارس/رمضان محمود طه صابر  للحصول على درجة ماجستير بعنوان "فعاليةة برنةامج تةاهيلى بةدنى 

م  15/12/2115للمصابين بكسر اسفل عنق عظمة الفخذ ما بعد التةدخل الجراحةى" يةوم الثالثةاء بتةاري  
 د/  مها حنفى قطب مشرفا  .   .م.د/ سهام السيد الغمرى، أتحت اشراف أ.

 القرار: الموافقة
للموافقة علي  ما جةاء بقةرار لجنةه المناقشةة والحكةم فةى البحةث المقةدم مةن الةدارس/  : السابعالموضوع 

بعنوان " تاثير برنامج تاهيلى على التغير  دكتوراهمحمد سمير عبد البصير طه     للحصول على درجة 
لكبةار السةن المصةابين بةمالم متالزمةة المفصةل الرضةفى الفخةذى" يةوم الثالثةاء بتةاري   Q) )زاويةة كيةو

 د/  محمد محمد عبد السالم مشرفا  .م.بكرى، أ عبد هللا م  تحت اشراف أ.د/ محمد قدرى21/11/2115
 القرار: الموافقة

   للحصةةول علةةى درجةةة الةةدكتوراه مةةن الةةدارس/امير احمةةد مرسةةىاالطةةار المقةةدم   : الثووامنالموضوووع 
للمواصفات الدولية للسالمة والصةحة المهنيةة   تقويم المخاطر الصحية فى المجال الرياضى طبقابعنوان "

لفت احمد عفيفى مسةاعد رئةيس أ /،دد نبيهيء سعالأو هساس" تحت اشراف أ.د/ احمد على حسن، أ.م.د/ 
 مشرفا.    هد القومى للجودةالمع

 القرار: الموافقة
        الغمرى للموافقة علي تشكيل لجنه المناقشة السيد  الطلب المقدم من أ.د/ سهام : التاسع الموضوع

بعنوان "فعالية برنامج  السامرانى المقدم من الدارس/ محمد عبد الباقى محمود ماجستير والحكم لرسالة
 -" علي أن تشكل اللجنة علي النحو التالي :األسنانطياء أبدنى لتقويم زيادة تحدب الظهر لدى  تأهيل
 مشرفا   (أ.د/  سهام السيد الغمرى        1    
 مشرفا                          ( أ.م.د / مها حنفى قطب         2    
 مناقشا    (أ.د/  ريحاب حسن محمود     3    
 مناقشا   /    عصام حسن ابو النجا (أ.م.د4    

 القرار: الموافقة
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أ.م.د / محسن يس الدروى للموافقة علي أ.د/  اشرف عيد مرعى و الطلب المقدم من : العاشرالموضوع 
غام رخيرت حسب هللا خيرت ض/ لرسالة ماجستير المقدمه من الدارس تشكيل لجنه المناقشة و الحكم 

 اإلعاقةذوى  األفراددراسة مقارنة للمدركات الصحية لدى الرياضيين وغير الرياضيين من بعنوان "
 -" علي أن تشكل اللجنة علي النحو التالي :الذهنية
 مشرفااشرف عيد مرعى         (أ.د/  1    
 (اإلسكندريةللبنين  )أستاذ الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضيةمناقشا  عالء الدين محمد عليوة ( أ.د / 2    

 )أستاذ الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين( مناقشا          احمد على حسن (أ.د/  3    
 )أستاذ مساعد بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين( محسن يس الدروى   مشرفا  (أ.م.د/4    

 القرار: الموافقة
الطلب المقدم من أ.د / احمد نصر الدين  للموافقة علي تشكيل لجنه المناقشة و  : الحادى عشرالموضوع 

/ محمد فايز فريد عبد المحسن ضمن بعنوان "تأثير برنامج المقدمه من الدارس  لرسالة ماجستير الحكم
بدنية للتدريبات الدائرية والتمرينات الهوائية على دهون الجسم وبعض عناصر اللياقة الفسيولوجية وال

 -للطالب الجامعيين ذوى السمنة المفرطة" علي أن تشكل اللجنة علي النحو التالي :
 (أ.د/  احمد نصر الدين   سيد    مشرفا1    
 )أستاذ فسيولوجيا الرياضة وعميد كلية التربية الرياضية ببنها (( أ.د / حسن درى اباظة         مناقشا 2    

   ( أ.م.د/  وائل محمد توفيق     مشرفا3    
  (أ.م.د/  عبد العزيز سعيد المال مناقشا4    

 القرار: الموافقة
الطلب المقدم من أ.د/ سهام الغمرى للموافقة علي تشكيل لجنه المناقشة و الحكم  الموضوع الحادى عشر:

أبو الخير بعنوان "دراسة مقارنة بين لرسالة ماجستير المقدم من الدارس/ حسن عبد العاطى الطنطاوى 
تأثير كال من التأهيل الحركي واإلبر الصينية على آالم الروماتيزم المفصلي" علي أن تشكل اللجنة علي 

 -النحو التالي :
 (أ.د/  سهام السيد الغمرى          مشرفا1    
 المنصورة( -الرياضية )رئيس قسم علوم الصحة( أ.د / أحمد سليمان ابراهيم      مناقشا 2    
 مناقشا        عزت(أ.د/  ريحاب حسن 3    
 جامعة المنصورة (–كلية الطب  -أستاذ الروماتيزم والتأهيل بقسم الروماتيزم والتأهيل)  أ.د/  سيف الدين محمد فرج مشرفا (4    

 القرار: الموافقة     
تشكيل لجان واضعى االسئلة ومقدرى الدرجات لمرحلة الدراسةات العليةا )دبلةوم  :عشر الثانى الموضوع

 دكتوراه( الخاصة بالقسم.-ماجستير –
 القرار: الموافقة     

سمير رجب عبد الرؤوف ضمن متطلبات الحصول / االطار المقدم من الدارسعشر: لثالثالموضوع ا
تأثير تناول جرعات مختلفة من بعنوان " والرياضة على درجة الماجستير فى التربية البدنية

     احمد على حسنأ.د/  أشراف : " الكربوهيدرات على ديناميكية التغير فى األستشفاء  لدى الرياضيين
   أ.م.د/ عالء سيد نبيه و

 القرار: الموافقة 
أرغد حمدى نبيل ضمن متطلبات الحصول على / االطار المقدم من الدارس عشر: لرابعالموضوع ا

التدليك على برنامج هوائى مصحوب بتأثير بعنوان "درجة الماجستير فى التربية البدنية والرياضة 
محمود أشراف : أ.م.د/ أحمد "بعض المتغيرات الوظيفية لدى مدمنى الهيروين أثناء مرحلة التعافى

    عبد الهادى وم.د/ نادر محمد توفيق
 القرار: الموافقة     
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محمد ضمن متطلبات ن الدارس/ عادل السيد أبو العزم االطار المقدم م عشر: الخامسالموضوع 
الحصول على درجة الماجستير فى التربية البدنية والرياضة بعنوان "تأثير برنامج وقائى الصابات 
الطرف السفلى بداللة اختبارات الحركة الوظيفية" أشراف: أ.د/ محمد قدرى بكرى وأ.م.د/ أحمد 

 عبد الهادىمحمود 
 القرار: الموافقة     

ضمن متطلبات  محمد عبد العزيز محمد علىر المقدم من الدارس/ االطا عشر: السادسالموضوع 
حركى مصحوب الحصول على درجة الماجستير فى التربية البدنية والرياضة بعنوان "تأثير برنامج 

احمد على أ.د/  " أشراف: ى اللياقة الصحية للعاملين بهيئة االسعاف المصرية رشادات الغذائية علباإل
  ابراهيم.  نبيهحسن وأ.م.د/ اشرف 

 القرار: الموافقة     
ضمن متطلبات الحصول  محمد احمد السيد سالماالطار المقدم من الدارس/  عشر: السابعالموضوع 

برنامج تاهيلى حركى النقاص الدهون على درجة الماجستير فى التربية البدنية والرياضة بعنوان "
ياسر سعيد احمد على حسن وأ.د/ أ.د/  " أشراف: اسفل الظهر  موتحسين الحالة الصحية لمصابى االا 

 . شافعى
 القرار: الموافقة     

أحمد حسن رمضان حسن ألجراء تعديل)شكلى المقدم من الدارس/  الطلب عشر: الثامن الموضوع
لى درجة الماجستير فى عضمن متطلبات الحصول فىى عنوان البحث المقدم منه   غير جوهرى(
برنامج مقترح من التمرينات النوعية للوقاية من إصابات الطرف والرياضة بعنوان "التربية البدنية 

برنامج مقترح من التمرينات النوعية للوقاية من "ليصبح   "السفلى لبعض رياضى جامعة القاهرة 
"أشراف: أ.د/ محمد قدرى بكرى وأ.م.د/ إصابات الطرف السفلى لطالب الرياضيين بالمرحلة الثانوية 

 عبد الهادىمحمود   أحمد
 القرار: الموافقة     

  رابعاً: شئون التعليم والطالب.
 الخطاب الوارد من أ.د/ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم بشأن اإلعالن عن الموضوع االول:

( منحة دراسية للطالب المصريين ضمن البرنامج تبادل الثقافي باالتفاق مع حكومة 11تقديم عدد)
 .م1021-1026الهند عام 

           اإلحاطة.القرار: 
 :: أعضاء هيئة التدريسخامساً 

الموارد  أدارةالتدريس ) وهيئةالعامة لشئون االفراد  اإلدارةالخطاب الوارد من  الموضوع األول:
الخاصة( ان كلية مسئولة عن استعجاالت العودة او طلب التجديد فى الميعاد المحدد  إجازاتالبشرية/
 .االجازة للسادة العاملين قبل نهاية 

 اإلحاطة.القرار: 
عرض التقرير اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين )لجنة :  الثانىالموضوع 
الرياضى(  حول االنتاج العلمى أ.م.د/ محمد محمود عبد الظاهر  بشأن الموافقة على الترقى التدريب 

 الى وظيفة استاذ دكتور فسيولوجيا الرياضة.
 القرار: الموافقة.

رفع مستندات  بشأن الموافقة علي نيفين فكرى فواد الطلب المقدم من أ.م.د/ : الثالث الموضوع 
تها للجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين )لجنة اإلنتاج العلمي الخاص بسياد

 .التدريب الرياضى( وذلك للترقى الى وظيفة استاذ دكتور فسيولوجيا الرياضة
  القرار: الموافقة.
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 سابعاً: ما يستجد من أعمال
محمد بشأن الموافقة علي سفر  عبد الفتاح أبو العال احمد  /د.أالطلب المقدم من  الموضوع األول :
        1/2خالل الفترة من الكويت القاء بعض المحاضرات العلمية بنادى القادسية سيادته إلي دولة 

 .22/2/2115إلي 
 .الموافقةالقرار: 

 
 وقد انتهى االجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

 
 رئيس مجلس القسم                                أمين سر المجلس                           

 
 (حمدي عبد الرحيم محمد)أ.د/                                      (    محمد حامد محمد فهميأ.م.د/ ) 
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 أوال:ً التصديق علي محضر الجلسة السابقة. 
 

 ثانيا:ً عرض المكاتبات الواردة.
 

  ثالثاً: شئون التعليم والطالب.
 

: شئون الدراسات العليا. ًً  رابعاً
 

: أعضاء هيئة التدريس ًً  :خامساً
 

 سادساً: العالقات الثقافية
 

: ما يستجد من أعمال ًً  سابعاً
 

 
 
 


