
 قسم علوم الصحة الرياضية 

 محضر اجتماع 

 م5106/ 5102( للعام الجامعي 6مجلس قسم علوم الصحة الرياضية رقم )

 م3/5/5106يوم األربعاءالموافق : 
اجتمع أعضاء مجلس القسم في تمام الساعة الحادية عشر برئاسة األستاذ الدكتور/ حمدي عبد الرحيم محمد، 

  -الحضور التالي:والسادة األعضاء وفق بيان 

 واعتذر عن الحضور كل من: 
         محمد درويش  نظمى  /د.أ -3عبد الفتاح أبو العال احمد  /د.أ  -2الدين سيد  نصر احمد  /أ.د -1
أ.د/ محمد السيد االمين               -6أ.د/ ليلى صالح الدين سليم -5حسام الدين محمد شرارة  /د.أ -4
ائل محمد توفيق                  و  /د.م.أ -9حنفي قطب. مها  /د.م.أ -8مجدي زكريا محمود  /د.م.أ -7

    فاروق مكاوي د أيمن.م.أ -11

 الحضور كل من:وتغيب عن 
  أ.م..د/ محمد إبراهيم الدسوقي -3أ.د/ زينب عبد الحميد العالم. -2  ريحاب حسن محمود عزت  /د..أ -1
 حمدي محمد السيد األمين.   /د.م -6   محمود نجيب حسب النبي /د.م -5   إبراهيم نبيه اشرف /د.م.أ -4

 أوال:ً التصديق علي محضر الجلسة السابقة. 

 المكاتبات الواردة. ثانيا:ً عرض

الخطاب الوارد من  أ.د/ ياسر صقر رئيس جامعة حلوان بضروة توخى الحذر  الموضوع األول:

فى التعامل اإلقتصادى والتجارى  مع الجهات الليبية  المختلفة فى كافة المجاالت  والتأكد من أنها 

 مع وزارة الخارجية.تحظى بالشرعية وانها تتبع حكومة الوفاق الوطنى ومراعاة التانسيق 

 اإلحاطة.القرار: 

الخطاب الوارد من وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا بشأن  مقترحات  الموضوع الثانى:

سيادتكم بما يمكن تقديمه من مساعدات علمية للجانب الليبى فى مجال اعادة تأهيل قدرات 

 .المؤسسات التعليمية 

 اإلحاطة.القرار: 

 

 

 

 االسم م االسم م

 نيفين فكري فؤاد /د.م.أ 05 أحمد علي حسن  /د.أ 0

 عبد العزيز سعيد عبد العزيز المال/د.م.أ 03 أ.د/ حمدي عبد الرحيم محمد. 5

 عبد الظاهر محمود محمد /د.م.أ 01 ا.د/ ياسر سعيد شافعي 3

 عبد الهادي أ.م.د/ احمد محمود 02 الغمري سهام السيد  /د.أ 1

 إيهاب محمد محمود إسماعيل /د.م.أ 06 محمد قدري بكرى /د.أ 2

 فهمي. محمد محمد حامد /د.م.أ 01 زكية أحمد فتحي /د.أ 6

 د/ عالء سيد نبيه.م.أ 01 أ.د/ أمال الصادق محمد 1

 النجار توفيق محمد /د.م.أ 01 عزة فؤاد الشورى /د.أ 1

 ريهام عز الدين الكيالني /د.م 51 يس الدروي محسن /د.م.أ 1

 نادر محمد توفيق /د.م 50 أحمد قدري محمد /د.م.أ 01

 سكرتارية  أ.م.د/احمد سمير احمد علي 00

 
 السيدة/ سامية إبراهيم أحمد  



  التعليم والطالب.ثالثاً: شئون 
الخطاب الوارد من وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن الشكر العضاء الموضوع األول:

هيئة التدريس بالقسم على المجهود المبذول فى انجاح العملية التعليمية للفصل الدراسى االول 
 الدراسية االربعة. وتم ارسال  الجدول الدراسى للفصل الدراسى الثانى للفرق 2115/2116للعام 

تحقيق التوازن فى توزيع المواد  ضرورةمحمد قدري بكرى الى  /د.واشار أالقرار:  اإلحاطة. 
 الدراسين الخاصة بشعبة االصابات.بين الفصلين الدراسين 

( 411األقتراح المقدم من أ.م.د/احمد سمير احمد علي والخاص بمقرر )ع.ص الموضوع الثانى:
ية( الذى يدرس لشعبة االدارة الرياضية من قبل قسم علوم الصحة نوالمسئولية القانو)المنشطات 

 2116-2115الرياضية  والذى يقوم سيادته بتدريسه بالفصل الدراسى االول للسنة الدراسية 
على ان يتم تدريس الجزء الخاص بالتشريعات والقوانين الخاصة بتحديد الجزاءات أو تجريم 

احد اعضاء هيئة التدريس بقسم االدارة الرياضية على ان تكون نسب التدريس   المنشطات من قبل
 لقسم علوم الصحة الرياضية. 1الى  3محتوى المقرر 

المقرروفقا لإلجراءات القانونية،ومخاطبة قسم  % من محتوى25% الى21تعديل القرار:  
   األدارة من خالل ادارة الكلية للمشاركة فى تدريس المادة.

 رابعاً: شئون الدراسات العليا. 
الخطاب الوارد من وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا بشأن ترشيح احد الموضوع األول:

 األساتذة للسفر للجزائر إللقاء محاضرات وندوات علمية 
ريحاب حسن محمود   /د.تم ترشيح أ عقب اإلعالن عن ذلك وفي ضوء أولوية التقدم القرار:

حنفي قطب كمرشح  مها /د.م.عبد الظاهر ، أ محمود محمد /د.اساسى ، أعزت كمرشح 
 إحتياطى.

الخطاب الوارد من وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا بشأن إعالن سفارة  الموضوع الثانى:
بروناى دار السالم بتقديم منح دراسية للحصول على درجات ماجستير الماجستير والدكتوراه 

  2117-2116للعام الدراسى 
   اإلحاطةالقرار:  

للموافقةةة علةةي  مةةا جةةاء بقةةرار لجنةةه المناقشةةة والحكةةم فةةى البحةة  المقةةدم مةةن  الموضوووع الثالوو :
تةةأثير  الدارس/محمةةد عبةةد الغنةةى محمةةد عبةةد الوهةةاب للحصةةول علةةى درجةةة الماجسةةتير بعنةةوان  
         السةةةبت إنقةةةاص الةةةوزن علةةةى بعةةةس مكونةةةات الجسةةةم والكفةةةاءة البدنيةةةة لالعبةةةى الجةةةودو  يةةةوم

م  تحةت أشةراف أ.د/ محسةن يةس الةدروى ، د/ عصةام أنةور عبةد اللطيةف 12/12/2115بتاريخ 
 مشرفا.   

 القرار: الموافقة. 
للموافقةةة علةةي  مةةا جةةاء بقةةرار لجنةةه المناقشةةة والحكةةم فةةى البحةة  المقةةدم مةةن  الموضوووع الرابووع:

تير بعنةةوان  تةةأثير برنةةام  الدارس/إسةةالم يوسةةف إسةةماعيل أحمةةد للحصةةول علةةى درجةةة الماجسةة
تأهيلى بدنى لمصابى خشونة مفصةل الركبةة لةبعس الرياضةيين المعتةزلين  يةوم الخمةيس بتةاريخ 

 م  تحت أشراف أ.د/ محمد قدرى بكرى، د/  نادر محمد توفيق   مشرفا.   14/1/2116
 القرار: الموافقة. 

  



 
موافقة علي تشكيل لجنه المناقشة         أحمد علي حسن لل /د.الطلب المقدم من أ الموضوع الخامس :

والحكم لرسالة ماجستير المقدم من الدارس/ محمد عبده صالح الدين محمد عوس بعنوان  تأثير 
برنام  تدريبى لتحسين الحالة الصحية للقدمين لدى ناشئى كرة القدم المبتدئين  علي أن تشكل اللجنة 

 -علي النحو التالي :
ء الةةدين الخربةةوطلى  رئةةيس قسةةم العلةةوم الصةةحية والحيوبةةة بكليةةة التربيةةة (أ.د/  صةةفاء صةةفا1    

 الرياضية باالسكندرية )مناقشاً(          
 ( أ.د / أحمد على حسن                         )مناقشاً(          2    
 ( أ.م.د/ محسن يس الدروى                    )مشرفاً(                      3    
 (م.د/ محمود نجيب محمود                     )مشرفاً(                      4    

 القرار: الموافقة
الطلب المقدم من أ.د/ محمد قدرى بكرى للموافقة علي تشكيل لجنه المناقشة          الموضوع السادس :

ن  فاعلية برنام  والحكم لرسالة ماجستير المقدم من الدارس/ منتصر خلف محمود محمد بعنوا
اخلى تمرينات مقترح داخل وخارج الوسط المائى لتأهيل المصابين بقطع جزئى فى الغضروف الد

 -لمفصل الركبة لبعس الرياضيين  علي أن تشكل اللجنة علي النحو التالي :
 (أ.د/  محمد قدرى بكرى                       )مشرفاً(                      1    
 –( أ.د / عبةةد المجيةةد عبةةد العةةاطى العشةةماوى  إسةةتاذ الطةةب الطبيعةةى والرومةةاتيزم والتأهيةةل 2    

 بطب جامعة األزهر  )مناقشاً(          
 محمد درويش                   )مناقشاً(           نظمى / د.( أ3    

 القرار: الموافقة
بكرى للموافقة علي تشكيل لجنه المناقشة          الطلب المقدم من أ.د/ محمد قدرى الموضوع السابع :

والحكم لرسالة ماجستير المقدم من الدارس/ محمد مصطفى محمد حسن طعيمه بعنوان  فاعلية 
التدليك االنعكاسى والعالجى والتمرينات العالجية على االم عضالت المنطقة القطنية لبعس 

 -ي :الرياضيين  علي أن تشكل اللجنة علي النحو التال
 (أ.د/  محمد قدرى بكرى                       )مشرفاً(                      1    
 )مناقشاً(            القاهرة( أ.د / زكريا موافى امام  إستاذ العالج الطبيعى بجامعة 2    
 عزة فؤاد الشورى                        )مناقشاً(    / د.( أ3    
 حسن محمود عزت.            )مشرفاً(   ريحاب / د.( أ4    
 القرار: الموافقة     

الطلب المقدم من أ.د/ ريحاب حسن عزت للموافقة علي تشكيل لجنه المناقشة الموضوع الثامن:
والحكم لرسالة ماجستير المقدم من الدارس/ مصطفى محمد أبو السعود بعنوان  تقييم الخدمات 

 -ياضة بمحافظة الفيوم  علي أن تشكل اللجنة علي النحو التالي :األسعافبة بمديرية الشباب والر
 " مشرفا    (أ.د/  ريحاب حسن عزت             1    
  مشرفا     ( أ.م.د / أحمد محمود عبد الهادى     2    
–(أ.د/  حسين درى أباظة أستاذ بقسم علوم الصحة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية 3 

 " مناقشا   جامعة بنها    
                       –( أ.م.د / ايمةةةةةةةةن مكةةةةةةةةاوى أسةةةةةةةةتاذ مسةةةةةةةةاعد بقسةةةةةةةةم علةةةةةةةةوم الصةةةةةةةةحة الرياضةةةةةةةةية 4    

 "جامعة حلوان    مناقشا
 القرار: الموافقة  

  



االطار المقدم من الدارس/ محمد طارق يوسف أبو سكينة  ضمن متطلبات  :التاسعالموضوع 
الحصول على درجة الماجستير فى التربية البدنية والرياضة بعنوان  درجة اإلصابة الرياضية 
وعالقتها باسباب العزو وفقا للفروق الفردية لدى ناشئ بعس األنشطة الرياضية . أشراف : أ.م. د / 

 هادي و أ.د / رشا محمد أشرف أحمد محمود عبد ال
 القرار:   الموافقة

االطار المقدم من الدارس/ عمرو فكري علي  ضمن متطلبات الحصول على : العاشرالموضوع 
درجة الماجستير فى التربية البدنية والرياضة بعنوان  الخصائص البيولوجية للمنتخبات القومية 

ديف ) دراسة تحليلية ( أشراف : أ.د / ليلى صالح للناشئين بدولتي مصر والنروي  في رياضة التج
استاذ األداء الرياضي بالمدرسة النرويجية   Prof / Eysten Enoksenالدين محمد سليم و 

 لعلوم الرياضة.
 القرار:   الموافقة

االطار المقدم من الدارس/ إبراهيم مصطفى إبراهيم أحمد ضمن متطلبات :الحادى عشرالموضوع 
رجة الماجستير فى التربية البدنية والرياضة بعنوان  تأثيرحبوب اللقاح على  تركيز الحصول على د

السيروتونين وبعس متغيرات الدم وعالقتهما بالتعب المركزى لدى الرياضيين  أشراف : أ.د/  
 .عبد العزيز سعيد عبد العزيز المال/د.م.أاحمد على حسن  و 

 القرار: الموافقة  
االطار المقدم من الدارس/ أحمد سالم سعيد عواد حسن  ضمن متطلبات :الثانى عشرالموضوع 

الحصول على درجة الماجستير فى التربية البدنية والرياضة بعنوان  دراسة مقارنة لمؤشر كتلة 
عبد العزيز  /د.م.الجسم وعالقته بهرمونى الليبتين والجريلين وبعس مكونات الجسم  أشراف : أ

 .رف نبيه إبراهيمسعيد المال  وأ.م.د/ أش
 القرار: الموافقة  

 :خامساً: أعضاء هيئة التدريس
أحمد قدرى محمد محمد موسى بشأن أعتذارسيادته عن /د.م.طلب المقدم من أ الموضوع األول:

 رئاسة شعبة الفسيولوجى نظرا لظروف خاصة لسيادته.

رئيسا لشعبة الفسيولوجى بدال  عبد الظاهر محمود محمد /د.القرار:  قبول األعتذار وتعين أ
 منه.   

عبد العزيز سعيد عبد العزيز المال بشأن الموافقة /د.م.طلب السفر المقدم من أ الموضوع الثانى:
 . 29/1/2116إلي  25/1/2116علي سفرسيادته إلي دولة االمارات المتحدة خالل الفترة من

 القرار :الموافقة.
/ احمد نصر الدين بشأن إنتداب سيادته بالتدريس بكلية طلب المقدم من أ.د الموضوع الثال :

التربية الرياضية بجامعة طنطا يوم واحد اسبوعياً خالل الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى          
 م.2116- 2115

 القرار :الموافقة.
االعارة محمد على ابو سريع محمد بشأن التجديد /د.م.طلب المقدم من أ الموضوع الرابع:

 )األتحاد القطرى للسباحة(  . ام اخر بدولة قطر للعمل باللجنة األولمبية القطريةلسيادته لع
 القرار :الموافقة.

 : ما يستجد من أعمالسابعاً 
 الموضوع األول:

الطلب المقدم من اللجنة البارلمبية المصرية بخصوص الموافة على سفر األستاذ الدكتور / حمدي 
عبد الرحيم ضمن البعثة المصرية أللعاب القوى للمشاركة في بطولة فزاع الدولية خالل الفترة 

  2116مارس  31 – 15من 
 القرار :الموافقة.

 



الموافقة  نبيه بخصوصسيد دكتور عآلء المساعد الطلب المقدم من األستاذ م  الموضوع الثانى:
علي سفر سيادته إلي دولة دبي لحضور بطولة كأس العالم لألندية للشباب المقامة في الفترة من 

 كمدير فني لكرة الماء بنادي الزهور الرياضي. 2/4/2116م إلي 29/3/2116
 القرار :الموافقة.
للموافقة علي  ما جاء بقرار لجنه المناقشة والحكم فى البح  المقدم من  الموضوع الثال :

الدارس/ عمر رفعت إبراهيم السيد للحصول على درجة الماجستير بعنوان  اإلصابات الشائعة 
لدي العبي كرة السلة بالكراسي المتحركة  تحت أشراف أ.د/ أشرف عيد مرعي      )مشرفاً(، 

 )مشرفا(.     د/ حمدي عبد الرحيم محمد 
 القرار :الموافقة.

 
 

 وقد انتهى االجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.
 
 أمين سر المجلس                                                   رئيس مجلس القسم        

 
 حمدي عبد الرحيم محمد()أ.د/                                      )أ.م.د/ محمد حامد محمد فهمي(     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


