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 قسم علوم الصحة الرياضية 
 محضر اجتماع 

 م1026/ 1025( للعام الجامعي 4مجلس قسم علوم الصحة الرياضية رقم )
 م2/21/1025يوم الثالثاء الموافق : 

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

 
ريحاب حسن محمود  /د..أ محمد درويش نظمى / د.أ محمد قدري بكرى /د.أ واعتذر عن الحضور كل من:

  حسب النبيمحمود نجيب  /د.م أ.د/ ليلى صالح الدين سليم حنفي قطب مها /د.م.أ عزت.
 
 

 أ.م .د / محمد ابراهيم الدسوقي :وتغيب عن الحضور كل من

. 
 أوال:ً التصديق علي محضر الجلسة السابقة. 

 
 : شئون الدراسات العليا.ثانيا

الخطاب الوارد من العالقات الثقافية بشأن اإلعالن عن فتح باب التقدم لجوائز  إعادةالموضوع األول:
 م .5112/5112والدولة للتفوق لعام  :النيل والدولة التقديرية

 اإلحاطة. القرار:
 

الخطاب الوارد من العالقات الثقافية بشأن اإلعالن طلب الترشح لجائزة النيل لعام  . :الثاني الموضوع
الجامعة التشجيعية لعام  5112جائزة الرواد لعام  -5112جائزة الدولة التقديرية لعام  —5112

 االسم م االسم م

        إبراهيم. نبيه اشرف /د.م.أ 10 الدين سيد  نصر احمد /د.أ  2

    فاروق مكاوي د أيمن.م.أ 12 أحمد علي حسن /د.أ  1

 / عالء سيد نبيهد.م.أ 11 د/ حمدي عبد الرحيم محمد..أ  3

 ريهام عز الدين الكيالني /د.م 13 -ا.د/ ياسر سعيد شافعي.  4

 نادر محمد توفيق /د.م 14 الغمري   سهام السيد /د.أ  5

 حمدي محمد السيد األمين /د.م 15 .    أ.د/ زينب عبد الحميد العالم.  6

  16 عبد الفتاح أبو العال احمد  /د.أ  7

  17 زكية أحمد فنحي /د.أ  8

  18 أ.د/ أمال الصادق محمد  9

  19 عزة فؤاد الشورى /د.أ  20

  30 الدروييس  محسن /د.م.أ  22

  32 جدي زكريا محمود م /د.م.أ  21

   أحمد قدري محمد /د.م.أ  23

   أ.م.د/احمد سمير احمد علي     24

   نيفين فكري فؤاد /د.م.أ  25

   عبد العزيز سعيد عبد العزيز المال/د.م.أ  26

   عبد الظاهر    محمود محمد /د.م.أ  27

   وائل محمد توفيق /د.م.أ  28

 سكرتارية  إيهاب محمد محمود إسماعيل  /د.م.أ  29

 سامية إبراهيم أحمدالسيدة/   فهمي.    محمد محمد حامد /د.م.أ  10



5 
 

هيئة التدريس فى مجال العلوم )األساسية والطبية والهندسية والعلوم  م للسادة أعضاء5112/5112
 التكنولوجية المتقدمة(.

 اإلحاطة. القرار:
الخطاب الوارد من وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا بشأن اإلعالن عن جدول  :الموضوع الثالث

 م.5112/5112مواعيد حلقات البحث ) السيمنار( للعام الجامعي 
 اإلحاطة. القرار:

 
الخطاب الوارد من وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا بشأن اإلعالن عن" معرض  :الرابعالموضوع 

عن التعليم فى دول العالم تحت عنوان)التعليم خارج الحدود ( والمقرر عقده فى صوفيا وذلك من 
 .51/3/5112-11الفترة من 

 اإلحاطة. القرار:
مؤسسة "المنتدى المصري للتنمية المستدامة " بشان اإلعالن  الخطاب الوارد من :الخامس الموضوع

 عن الرغبة في انضمام الباحثين والدارسين والمعيدين لفرق عمل المنتدى مرفق به استمارة االنضمام.
 اإلحاطة. القرار:

من كلية الخطاب الوارد من أ.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة  :السادسالموضوع 
وكذلك  جامعة حلوان بشأن المؤتمر الدولي بعنوان"تعليم الفنون ومتطلبات التغيير " ، -التربية الفنية

جامعة حلوان بخصوص البحث العلمى بمؤتمر الجامعة تحت عنوان  -حقوقمن كلية الخطاب الوارد 
 تنمية المستدامة " ."أفاق ال
 اإلحاطة. القرار:

حسام عمرو حلمى المعيد بالقسم ضمن المتطلبات مناقشة اإلطار من السيد /السابع: الموضوع 
" تقييم الحركات الوظيفية كمؤشر لحدوث االصابة للحصول على درجة الماجستير  وعنوانه

 الرياضية لالعبى السالح"
  البحث الموافقة على تسجيل عنوانالقرار : 

 
للموافقة علي تشكيل لجنه المناقشة و الحكم  سهام الغمرى/ الطلب المقدم من أ.د الثامن :الموضوع 

فعالية برنامج تمرينات بعنوان " على ابراهيم حسن المالحالمقدم من الدارس/ احمد  الدكتوراه لرسالة
علي أن  دون التدخل الجراحى"تاهيلى والكايروبراكتيك لتاهيل مصابى االنزالق الغضروفى القطنى 

 -تشكل اللجنة علي النحو التالي :
 مشرفانادر محمد شلبى            أ.د/ (1    
                        مشرفا        سهام السيد الغمرىأ..د/ (5    
 مناقشامها حنفى قطب           أ.م.د/ (3    
 مناقشاعبد الباسط عبد الصديق     أ.م.د/(4    
 

لجنه ما جاء بقرار للموافقة علي مها حنفى قطب أ.م.د/من الطلب المقدم  بشانالعاشر :الموضوع 
كثافة العظام بعنوان " مصطفى محمد عبد العزيز عبد العزيز النحاسالدارس/ الخاص بالمناقشة و الحكم 

 وبعض المتغيرات التكوينية المرتبطة للمصابين والغير مصابين
 

: أعضاء ثالث ًً  :هيئة التدريساً
الطلب المقدم من أ.م.د/ عبد العزيز سعيد المال بشأن الموافقة علي قبول اعتذار  الموضوع األول :

 سيادته عن اإلعارة للعمل بجامعة الباحة بالمملكة العربية السعودية.
 .الموافقةالقرار: 

لموافقة علي سفر سيادتها الطلب المقدم من أ.د/ليلى صالح الدين محمد سليم بشأن ا ني:الموضوع الثا
 للواليات المتحدة األمريكية في إجازة نصف العام الدراسي.
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 .موافقةالالقرار: 
تشكيل القائمين على ملفات برنامج إعتماد تقارير البرامج والمقررات الدراسية و :الثالثالموضوع 

 5112.-5112ومقررات قسم علوم الصحة الرياضية خالل العام الجامعى 
      ومرفق نسخة من التشكيل .اإلحاطة لتنفيذ المهام المنوطة بهم . القرار:

: بشان تفويض االستاذ رئيس قسم علوم الصحة الرياضية للموافقة على األمور الرابع الموضوع
 .العاجلة الخاصة بالقسم و اعضاء هيئة التدريس وادراجها فى اقرب جلسة 

خلفا لألستاذ الدكتور /احمد نصر : بشان تحديد رئيس الشعبة فسيولوجيا الرياضة الخامس الموضوع
 الدين العتذاره عن رئاسة الشعبة

رئيس شعبة فسيولوجيا الرياضة ، عقب اعتذار  أحمد قدري محمدالموافقة على اختيار أ.م.د  القرار:
 تليفونيا لرئيس القسم.      الدسوقي إبراهيمالدكتور /محمد 

 
النسخة النهائية بالمكاتبات الواردة: الخطاب الوارد من وحدة القياس و التقويم الطالبى بشان افادتهم 

ليكترونى لها و تفعيل بنوك االسئلة وارسال االالتصحيح  تحتاج إلىلبطاقات المالحظة والمواد التى 
 نسخة من المقررات التى تم اعداد بنوك االسئلة لها .

 
 علما واستيفاء المطلوب . القرار : اإلحاطة

 

 
: ما يستجد من أعمال ًً  سابعاً

 
 

 وقد انتهى االجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.
 

 رئيس مجلس القسم                                أمين سر المجلس                           
 
 
 (حمدي عبد الرحيم محمد)أ.د/                                      أ.م.د/ محمد حامد محمد فهمي(    ) 
 
 
 
 
 
 
 
 


