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 قسم علوم الصحة الرياضية 
 محضر اجتماع 

 م1026 /1025للعام الجامعي  (3مجلس قسم علوم الصحة الرياضية رقم )
 م3/22/1025يوم الثالثاء الموافق : 

حمدي عبد الرحيم اجتمع أعضاء مجلس القسم في تمام الساعة الحادية عشر برئاسة األستاذ الدكتور/ 
 -الحضور التالي: بيان ، والسادة األعضاء وفقمحمد

 واعتذر عن الحضور كل من:
   نادر محمد توفيق -3          أ.م.د/ احمد محمود عبد الهادي  -2    حسام الدين حسن شراره أ.د/ -1

 :وتغيب عن الحضور كل من
  م.د/ محمد النجار توفيق  -2    أ.م..د/ محمد إبراهيم الدسوقي -1

 أوال:ً التصديق علي محضر الجلسة السابقة. 
 الموافقة. القرار:

 الواردة.ثانيا:ً عرض المكاتبات 
الخطاب الوارد من مكتب وزير التعليم العالي بشأن قرار رئيس جمهورية مصر  الموضوع األول :

م في شأن مكافحة أعمال اإلخالل باالمتحانات وذلك علي نحو 2012لسنة  101العربية بالقانون رقم 
 ما ورد بالقرار.

 اإلحاطة.القرار: 
الحساب العلم بشأن انقطاع التيار الكهربي يوم الجمعة الخطاب الوارد من مركز  :الموضوع الثاني

 م.1/11/2012الوارد بتاريخ  23/10/2012الموافق 
 اإلحاطة. القرار:

 اعتمادالخطاب الوارد من اإلدارة العامة لشئون األفراد وهيئة التدريس بشأن عدم  الموضوع الثالث:
 ترقية أي عضو هيئة تدريس إال بعد تسليم ملخص األبحاث العربية واإلنجليزية.

 اإلحاطة. القرار:

 االسم م االسم م

 عبد العزيز سعيد عبد العزيز المال/د.م.أ 10 الدين سيد  نصر احمد /د.أ  2

 عبد الظاهر    محمود محمد /د.م.أ 12 أحمد علي حسن /د.أ  1

 وائل محمد توفيق /د.م.أ 11 د/ حمدي عبد الرحيم محمد..أ  3

 إيهاب محمد محمود إسماعيل  /د.م.أ 13 -ا.د/ ياسر سعيد شافعي.  4

 فهمي.    محمد محمد حامد /د.م.أ 14 الغمري   سهام السيد /د.أ  5

        إبراهيم. نبيه اشرف /د.م.أ 15 ريحاب حسن محمود عزت. /د..أ  6

    فاروق مكاوي د أيمن.م.أ 16 .    أ.د/ زينب عبد الحميد العالم.  7

 / عالء سيد نبيهد.م.أ 17 عبد الفتاح أبو العال احمد  /د.أ  8

 ريهام عز الدين الكيالني /د.م 18 محمد درويش نظمى / د.أ  9

 محمود نجيب حسب النبي /د.م 19 محمد قدري بكرى /د.أ  20

 نادر محمد توفيق /د.م 30 زكية أحمد فنحي  /د.أ  22

 حمدي محمد السيد األمين /د.م 32 أ.د/ ليلى صالح الدين سليم  21

   أ.د/ أمال الصادق محمد  23

   عزة فؤاد الشورى /د.أ  24

   يس الدروي محسن /د.م.أ  25

   جدي زكريا محمود م /د.م.أ  26

   حنفي قطب مها /د.م.أ  27

   أحمد قدري محمد /د.م.أ  28

 إداريون  أ.م.د/احمد سمير احمد علي     29

 سامية إبراهيم أحمدالسيدة/   نيفين فكري فؤاد /د.م.أ  10
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  ثالثاً: شئون التعليم والطالب.
الخطاب الوارد من وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن عقد توزيع الكتاب  الموضوع األول :

يئة التدريس عن طريق نشر الكتاب بالمبني اإلداري الجامعي وأنه سيتم التعاقد لجميع السادة أعضاء ه
 بالجامعة ولن يتم تسعير الكتاب بالكلية وفقاً لتعليمات الجامعة.

 اإلحاطة.القرار: 
الخطاب الوارد من وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن اإلشراف العام  :الموضوع الثاني

لألقسام العلمية علي الكلية وحضور األساتذة المكلفين باإلشراف علي طابور الصباح من الساعة 
 الثامنة والربع.

 اإلحاطة. القرار:
الطالب بشأن اإلبالغ عن الخطاب الوارد من أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم و الموضوع الثالث:

 جروب وصفحة رعاية الشباب تربية رياضية هرم علي موقع التواصل االجتماعي.
 اإلحاطة. القرار:

الخطاب الوارد من إدارة رعاية الطالب بشأن يتم إقامة مجموعة من الدورات  الموضوع الرابع:
ويبدأ العمل بعد الثانية ظهراً ساعات يومياً 6ساعة لمدة خمسة أيام بواقع  30العلمية مدة الدورة 

والرجاء تحديد مدير لكل دورة والموعد المقترح إلقامتها وتسليم كشف بها إلي اللجنة العلمية بقسم 
 رعاية الشباب.

 اإلحاطة وعلي أن تكون مخاطبة القسم من وكالة الكلية. القرار:
إقامة المسابقة العلمية الخطاب الوارد من إدارة رعاية الطالب بشأن يتم  الموضوع الخامس:

سؤال  20الرياضية في صورة محاكاه حاسوبية لبرنامج من سيربح المليون والرجاء التكرم بوضع 
 بنظام االختيار من متعدد في مجال تخصص القسم وتسليمه إلي رعاية الشباب

   اإلحاطة. القرار:
: شئون الدراسات العليا. ًً  رابعاً

ا جاء بقرار لجنة المناقشة والحكم في البحث المقدم من الدارس/ الموافقة علي م الموضوع األول :
عمرو أحمد خليل محمد للحصول علي درجة الدكتوراه بعنوان "تأثير برنامج تأهيلي مقترح لكفاءة 
مفصل المرفق بعد إصابة الكسر لعظم الساعد" تحت إشراف أ.د/ ياسر سعيد شافعي، أ.م.د/ محمد 

 محمود عبد الهادي
 الموافقةالقرار: 

الخطاب الوارد من الدراسات العليا بشأن اإلعالن عن فتح باب التقدم لجائزة  :الموضوع الثاني
 م للسادة أعضاء هيئة التدريس كما "ورد استعجال بذلك".2012/2016الجامعة التشجيعية لعام 

 اإلحاطة. القرار:
بشأن اإلعالن عن فتح باب تقدم الدارسين الخطاب الوارد من الدراسات العليا  الموضوع الثالث:

 م.2012/2016دكتوراه" للعام الجامعي  -لكلياتهم لجائزة أحسن الرسائل العلمية "ماجستير
 اإلحاطة. القرار:

شأن فتح باب التقدم لجائزة الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للدراسات العليا  الموضوع الرابع:
 م2016-2012التفوق العلمي للعام الجامعي 

 اإلحاطة. القرار:
الخطاب الوارد من أ.د/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن  الموضوع الخامس:

 م.2016-2012دكتوراه( لعام  -تعليمات تسجيل اإلطارات )ماجستير
 اإلحاطة. القرار:

الخطاب الوارد من مدير المنح الدولية جامعة حلوان بشأن تحديث أسماء ممثلي  :سادسالموضوع ال
 األقسام للتواصل مع مكتب المنح الدولية بالجامعة.

 اإلحاطة.القرار: 
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الخطاب الوارد من نائب رئيس الجامعة بشأن ترشيح عدد اثنان من أعضاء هيئة  سابع:الموضوع ال
  (MANAGING INOVA TION IN ACADEMTA)التدريس بحضور ورشة العمل بعنوان 

 اإلحاطة. القرار:
م من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 1/11/2012الخطاب الوارد بتاريخ :منالموضوع الثا

بشأن ترشيح التقدم لجوائز الدولة التي تشمل جوائز النيل والدولة التقديرية والتشجيعية والتفوق لعام 
م بخصوص هذا 26/10/2012، 11رد من العالقات الثقافية بتاريخ م وكذلك الخطاب الوا2012

 الموضوع.
 اإلحاطة. القرار:

الخطاب الوارد من أمانة المجلس األعلى للجامعات بشأن تكليف أمانة المجلس  :لتاسعالموضوع ا
بمطالبة الجامعات والمعاهد الخاصة المعار إليه أعضاء هيئة التدريس بتوريد النسب المتفق عليها 

 )مالياً( ألمانة المجلس. 
 اإلحاطة. القرار:

عزت بشأن تشكيل لجنة المناقشة الطلب المقدم من أ.د/ ريحاب حسن محمود  :عاشرالموضوع ال
والحكم في البحث المقدم من الدارس / محمد علي عبد العزيز للحصول علي درجة الماجستير بعنوان 
"برنامج تأهيلي مصاحب لبعض اإلرشادات الصحية بعد جراحة إعادة بناء الرباط الصليبي األمامي 

د عزت،   )مشرفاً(   أ.م.د/ مها حنفي للرياضيين علي أن تتكون اللجنة من أ.د/ ريحاب حسن محمو
قطب    )مناقشاً(،   أ.م.د/ أشرف نبيه إبراهيم      )مشرفاً(،        أ.م.د/ أحمد شعراوي محمد    

 )مناقشاً(   تربية رياضية دمياط.
 الموافقةالقرار: 

المقدم من جاء بقرار لجنة المناقشة والحكم في البحث  الموافقة علي ما :حادي عشرلالموضوع ا
أشرف جمال للحصول علي درجة الماجستير بعنوان "تأثير برنامج تدريبي مقترح  الدارس/ مروان

م حرة لذوي اإلعاقة 100علي تحسين بعض المتغيرات الفسيولوجية والمستوي الرقمي لسباحي 
أ.د/  (" تحت إشراف: أ.د/ ليلي صالح الدين محمد سليم،21 -16الذهنية في المرحلة السنية من )

  حمدي عبد الرحيم محمد.
 .موافقةال القرار:

الطلب المقدم من الدارس/ أمين محمد أمين المسجل لمرحلة الماجستير  :لثاني عشرالموضوع ا
وعنوان البحث "برنامج بدني حركي لتأهيل انحراف تباعد الركبتين لموظفي الشركة القابضة لكهرباء 
مصر" بشأن تغيير اإلشراف من أ.د/ سهام السيد الغمري ، أ.د/ ريحاب حسن محمود عزت ليصبح 

  بكري،    أ.م.د/ مها حنفي قطب. أ.د/ محمد قدري عبد هللا
 .موافقةال القرار:

الطلب المقدم من الدارس/ مصطفي عزت مصطفي كمال محمد المسجل  :ثالث عشرلالموضوع ا
لمرحلة الماجستير وعنوان البحث "فاعلية برنامج تأهيلي عالجي لتحسين حركة المشي لدي أطفال 

أ.د/ سهام السيد الغمري ، أ.د/ ريحاب حسن محمود عزت الشلل الدماغي" بشأن تغيير اإلشراف من 
ليصبح أ.م.د/ أحمد محمود عبد الهادي،    أ.م.د/ عمرو حسن الحسني  أستاذ مساعد األمراض 

 جامعة القاهرة. -كلية طب القصر العيني -العصبية
 .موافقةال القرار:

للحصول علي درجة  اإلطار المقدم من الدرس/ مصطفي رجب مصطفي :لرابع عشرالموضوع ا
بعنوان "تأثير استخدام مستويين من مستويات تشكيل حمل التدريب  في التربية الرياضية الماجستير

نبيل ناصف،  علي تحسين بعض المتغيرات الفسيولوجية للسباحين الناشئين" تحت إشراف أ.د/ محمود
 أ.م.د/ وائل محمد توفيق 

 .الموافقة القرار:
اإلطار المقدم من الدرس/ أمير أحمد مرسي محمد للحصول علي درجة  :لخامس عشرالموضوع ا

الدكتوراه في التربية الرياضية بعنوان "تقويم المخاطر الصحية في المجال الرياضي طبقاً للمواصفات 
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س" تحت إشراف أ.د/ أحمد علي حسن، أ.م.د/ عالء سيد نبيه، االدولية للسالمة والصحة المهنية أوهس
 للجودة. فيفي مساعد رئيس المعهد القوميعد/ ألفت أحمد 

 .موافقةال القرار:
اإلطار المقدم من الدرس/ أنور فتحي عبد هللا عبد العزيز للحصول علي  :لسادس عشرالموضوع ا

غذائية علي بإرشادات تأثير برنامج رياضي مصاحب درجة الدكتوراه في التربية الرياضية بعنوان "
أحمد علي " تحت إشراف أ.د/ سنة (22 -42)الالكحولي تحسين اللياقة الصحية لمرضي الكبد الدهني 

محمد عامر عفيفي أستاذ الكبد والجهاز الهضمي  كلية الطب األزهر، أ.م.د/ عبد العزيز ، أ.د/ حسن
 سعيد عبد العزيز.

 .موافقةال القرار:
: أعضاء هيئة التدريسماخ ًً  :ساً

الطلب المقدم من أ.م.د/ أحمد قدري محمد بشأن الموافقة علي سفر سيادته إلي دولة  الموضوع األول :
المغرب ضمن فريق النادي األهلي لكرة اليد للمشاركة في البطولة األفريقية لألندية أبطال الدوري 

 مرفق صورة القرار الوزاري. 31/10/2012إلي  20/10خالل الفترة من 
 .الموافقةالقرار: 

الطلب المقدم من أ.م.د/ أحمد سمير أحمد علي بشأن الموافقة علي إعارة سيادته  ني:الموضوع الثا
 م2016/ 2012للعمل بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية للعام الجامعي 

 .موافقةالالقرار: 
الطلب المقدم من أ.د/ محمد قدري عبد هللا بكري بشأن الموافقة علي انتداب سيادته  لث:الموضوع الثا

جامعة بني سويف يومين أسبوعيا )السبت واألحد(  -للتدريس بالدراسات العليا بكلية التربية الرياضية
 م. 2016-2012للعام الجامعي 

 .الموافقةالقرار: 
بد العزيز سعيد عبد العزيز المال بشأن الموافقة علي .د/ ع.مالطلب المقدم من أ الموضوع الرابع:

جامعة بني سويف يومين أسبوعيا  -انتداب سيادته للتدريس بالدراسات العليا بكلية التربية الرياضية
 م.  2016-2012( للعام الجامعي واالثنين)السبت 
 .الموافقةالقرار: 

 اً: العالقات الثقافيةدسسا
الخطاب الوارد من العالقات الثقافية بشأن مشروع البرنامج التنفيذي بين جمهورية  الموضوع األول :

م بعد دراسته من الجانب العماني وإدخال 2012/2012مصر العربية وسلطنة عمان لألعوام 
 التعديالت عليه "مرفق مشروع البرنامج التنفيذي"

 اإلحاطة.القرار: 
الخطاب الوارد من العالقات الثقافية بشأن إرسال صورة من النشرة الواردة من  :الموضوع الثاني

مؤسسة نيوبالنت بشأن المؤتمر التاسع تحت عنوان "التكنولوجيا وأفاق التنمية المتواصلة في القرن ال 
 .بفندق شيرتون المنتزه اإلسكندرية 8/10من الفترة  21

 اإلحاطة.القرار: 
: ما يستجد من  ًً  أعمالسابعاً

بشأن التظلم من قرار وزير المالية بشأن الخصومات الخاصة برواتب أعضاء هيئة  الموضوع األول :
 التدريس.
 ورفع مذكرة بهذا الشأن لمجلس الكلية.االعتراض علي الخصم القرار: 

 تحديد رئيس لشعبة اإلصابات. : الثاني الموضوع
 لشعبة اإلصابات الرياضية.تم اختيار أ.د/ ياسر سعيد شافعي رئيساً القرار: 

 م.2016 -2012تحيد أمين سر مجلس القسم للعام الجامعي  :الثالث الموضوع
 اختيار أ.م.د/ محمد حامد محمد فهمي أمين سر المجلس. القرار:

 العلمية الواردين منها.بشأن تحديد عدد الطالب لشعبة اإلصابات واألقسام  :الرابع الموضوع
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( طالب 2( طالب لمرحلة الماجستير، )10األعداد كالمحددة سلفاً علي أن يكون )أن تكون القرار: 
لمرحلة الدكتوراه كما يوصي المجلس أن أال يتم اختيار مقررات القسم كاختياري أقسام أخري إال 

 لألقسام ذات االرتباط الوثيق بقسم علوم الصحة الرياضية.
 بشأن اإلشراف علي معمل قسم علوم الصحة الرياضية. :الخامس الموضوع

 .يوصي المجلس أن يتولي اإلشراف علي المعمل أحد أساتذة القسمالقرار: 
إلحاقاً بالطلب المقدم من أ.د/ محمد السيد محمد األمين األستاذ بقسم علوم الصحة  :السادس الموضوع

والممتدة  2/6/2012( بتاريخ 10الرياضية بشأن تجديد إعارته والمقدم بالجلسة رقم )
م وبناءاً  علي الطلب المقدم من سيادته بشأن تجديد سفر سيادته كمرافق للزوجة 10/6/2012حتي

 م.2012/2016للعام 
 الموافقة.القرار: 

سفر سيادتها كرئيس بعثة الطلب المقدم من أ.د/ ليلي صالح الدين سليم بشأن  :بعالسا الموضوع
الطائرة لالشتراك في بطولة زامبيا الدولية وجنوب أفريقيا الدولية وبتسوانا الدولية منتخب مصر للريشة 

 م.12/14/4112إلي  42/11في الفترة من 
 الموافقة.القرار: 

 
مختار أمين عبد الغني  عميد كلية التربية الرياضية ببني الطلب المقدم من أ.د/  :الثامن الموضوع

لإلشراف على قسم علوم الصحة بكلية التربية الرياضية  أ. د محمد قدري بكري  انتداب  بشأنسويف 
   بني سويف

الموافقة علي ان يكون ذلك خالل يومي انتداب سيادته للتدريس بالكلية أثناء العام الدراسي القرار: 
 م.4112/4112

 
 
 

 وقد انتهى االجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.
 

 رئيس مجلس القسم                                    أمين سر المجلس                           
 
 
 (حمدي عبد الرحيم محمد)أ.د/                                      عبد العزيز سعيد المال(    أ.م.د/ ) 


