
 قسم علوم الصحة الرياضية 
 محضر اجتماع 

 م5102/ 5102( للعام الجامعي 7مجلس قسم علوم الصحة الرياضية رقم )
 م0/3/5102يوم الثالثاء الموافق : 

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: 
 د أيمن.م.أ -4مجدي زكريا محمود  /د.م.أ -3 عزة فؤاد الشورى /د.أ -2أ.د/ محمد السيد االمين   - -1

    .فاروق مكاوي

 وتغيب عن الحضور كل من:
 حمدي محمد السيد األمين.   /د.م.أ-3 أحمد قدري محمد /د.م.أ -2أ.د/ زينب عبد الحميد العالم. - -1

 السابقة.أوال:ً التصديق علي محضر الجلسة 
 ثانيا:ً عرض المكاتبات الواردة.

علمى التعاون الالخطاب الوارد من وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا بشأن  الموضوع األول:

 .تكنولوجى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بارجواى الو

 اإلحاطة.القرار: 

  ثالثاً: شئون التعليم والطالب.

من السادة  ئون التعليم والطالب بشأن االفادةالخطاب الوارد من وكيل الكلية لش الموضوع األول:

المتفوقين والمتعثرين والمبدعين فى الدراسة بالمقررات  بئة التدريس باسماء الطالاعضاء هي

 الدراسية الخاصة بالقسم .

 .ولم يتقدم اى من االساتذة باسماء الطالب اإلحاطةالقرار: 

 

 االسم م االسم م

 حنفي قطب مها  /د.م.أ 02 الدين سيد نصر احمد  /أ.د 0

 أ.م.د/احمد سمير احمد علي 07 أحمد علي حسن  /د.أ 5

 نيفين فكري فؤاد /د.م.أ 01 أ.د/ حمدي عبد الرحيم محمد. 3

 عبد العزيز سعيد عبد العزيز المال/د.م.أ 01 ا.د/ ياسر سعيد شافعي 4

 عبد الظاهر محمود محمد /د.م.أ 51 الغمري سهام السيد  /د.أ 2

 ائل محمد توفيق                  و  /د.م.أ 50   ريحاب حسن محمود عزت  /د..أ 2

 أ.م.د/ احمد محمود عبد الهادي 55 عبد الفتاح أبو العال احمد  /د.أ 7

 محمد محمود إسماعيلإيهاب  /د.م.أ 53          محمد درويش  نظمى  /د.أ 1

 فهمي. محمد محمد حامد /د.م.أ 54 محمد قدري بكرى /د.أ 1

    إبراهيم نبيه اشرف /د.م.أ 52 حسام الدين محمد شرارة  /د.أ 01

 د/ عالء سيد نبيه.م.أ 52 زكية أحمد فتحي /د.أ 00

 النجار توفيق محمد /د.م.أ 57 أ.د/ ليلى صالح الدين سليم 12

 ريهام عز الدين الكيالني /د.م 51 الصادق محمدأ.د/ أمال  13

    محمود نجيب حسب النبي /د.م 51 يس الدروي محسن /د.م.أ 14

 نادر محمد توفيق /د.م 31   .م..د/ محمد إبراهيم الدسوقي 11

 سكرتارية   

 السيدة/ سامية إبراهيم أحمد   



 الدراسات العليا.رابعاً: شئون 

للموافقةةة علةةي  مةةا جةةاء بقةةرار لجنةةه المناقشةةة والحكةةم فةةى البحةة  المقةةدم مةةن  الموضوووع االول:

تةةأثير التةةدريب باألثقةةال الةةدارس/محمود محمةةد فةةرو للحصةةول علةةى درجةةة الماجسةةتير بعنةةوان   

وجن على بعض المتغيرات البيوكيميائيةة لةدى الممارسةين األصةحاء  يةوم االحةد         بإستخدام األوكول

 م  تحت أشراف أ.د/ مدحت صالح سيد ،أ.م. د/ وائل محمد توفيق مشرفا.   22/2/2112بتاريخ 

 القرار: الموافقة. 

ل لجنة الطلب المقدم من أ.د/محمد قدرى عبد هللا بكرى للموافقة علي تشكي الموضوع الثانى:

من الدارس/ محمد يوسف إسماعيل  بعنوان  تأثير برنامج  ةدكتوراه المقدمالالمناقشة والحكم لرسالة 

تأهيلى بدنى بمصاحبة التدليك العالجى على مصابى األنزالق الغضروفى العنقى من الدرجة 

 -األولى  عل أن تشكل اللجنة علي النحو التالي :

 (أ.د/  محمد قدرى عبد هللا بكرى                           مشرفا  1    

( أ.د/ صفاء صفاء الدين عبةاس الخربةوطلى سأسةتاذ تربيةة القةوام ورئةيس قسةم العلةوم الحيويةة 2    

 والصحية بكلية التربية الرياضية للبنين باالسكندرية (         مناقشا  

 مناقشا                                ( أ.م.د/ محسن يس الدورى   3    

 مشرفا     ( أ.د/ ريحاب حسن محمود عزت                       4    

 القرار: الموافقة

أ.د/محمد قدرى عبد هللا بكرى للموافقة علي تشكيل لجنة  الطلب المقدم من :الثالثالموضوع 

من الدارس/عمر احمد محمد عبد المعبود  بعنوان  ةماجستير المقدمالالمناقشة والحكم لرسالة 

نقباضات الثابتة متغيرة األيقاع لمصابى التمزق الجزئى للعضالت  فاعلية برنامج تأهيلى مقترح باإل

 -الضامة  علي أن تشكل اللجنة علي النحو التالي :

 قدرى عبد هللا بكرى          مشرفا  (أ.د/  محمد 1    

 مناقشا    اسط صديق عبد الجواد   ( أ.د / عبد الب2    

 مشرفا      ( أ.د/ ريحاب حسن محمود عزت     3    

 مناقشا        عبد الهادى      محمود (أ.م.د/ أحمد4    

 القرار: الموافقة

الطلب المقدم من أ.د/محمد قدرى عبد هللا بكرى للموافقة علي تشكيل لجنة  :الرابعالموضوع 

من الدارس/ محمد أحمد الولى  بعنوان  تأثير إستخدام  ةماجستير المقدمالالمناقشة والحكم لرسالة 

التدليك والتمرينات التأهلية على بعض المتغيرات االنثروبومترية والبدنية بعد عمليات شفط الدهون  

 -علي أن تشكل اللجنة علي النحو التالي :

 مشرفا     (أ.د/  محمد قدرى عبد هللا بكرى        1    

 مشرفا     ( أ.د/ ريحاب حسن محمود عزت       2    

 مناقشا         مها حنفى قطب              ( أ.م.د/ 3    

 مناقشا        عصام جمال حسن ابو النجا ( أ.م.د/ 4    

 القرار: الموافقة



أحمد على حسن  للموافقة علي تشكيل لجنة المناقشة  الطلب المقدم من أ.د/ : الخامسالموضوع 

من الدارس/ فتحى محمد محمد مفتاح  بعنوان  الكفاءة الصحية  ةماجستير المقدمالوالحكم لرسالة 

وعالقتها بدرجة ونوع االصابة الرياضية لدى العبى كرة القدم بالجمهورية اليمنية  علي أن تشكل 

 -اللجنة علي النحو التالي :

 مشرفا                                        ( أ.د/أحمد على حسن 1    

أسةةتاذ ورئةيس قسةةم التربيةة الصةةحية بكليةة التربيةةة الرياضةةية     س ناصةر مصةةطفى السةويفى( أ.د/ 2  

 مناقشا                    المنيا(

 مشرفا            ( أ.د/ ريحاب حسن محمود عزت               3     

 مناقشا                                        مها حنفى قطب( أ.د/ 4  

 القرار: الموافقة

الطلب المقدم من أ.م.د/ إيهاب محمد محمود إسماعيل للموافقة علي تشكيل  : السادسالموضوع 

من الدارس/ أحمد عبد الرحمن يحى على بعنوان  ةماجستير المقدماللجنة المناقشة والحكم لرسالة 

على بعض المتغيرات الفسيولوجية  3 فاعلية برنامج للتدريبات الهوائية والمكمل الغذائى أوميجا 

 -( سنة   علي أن تشكل اللجنة علي النحو التالي :11-41لدى الرجال س

 مناقشا       (أ.د/ أحمد نصر الدين سيد               1    

 مناقشا     ( أ.د / مسعود كمال غرابة                 2    

 مشرفا    ( أ.م.د/ إيهاب محمد محمود إسماعيل     3    

 مشرفا        (أ.م.د/  أشرف نبيه إبراهيم محمد      4    

 القرار: الموافقة

حصول على االطار المقدم من الدارس/ على السيد على احمد  ضمن متطلبات ال الموضوع السابع:
ى مصحوب باالرشادات تأثير برنامج هوائدرجة الماجستير فى التربية البدنية والرياضة بعنوان  

الغذائية على بعض متغيرات الكفاءة الصحية لدى مرضى ضغط الدم  أشراف: أ.م. د / عبد العزيز 
 سعيد المال و أ.م.د / أشرف نبيه ابراهيم. 

 القرار:   الموافقة

 :هيئة التدريس: أعضاء خامساً 

الطلب المقدم من أ.م.د/احمد سمير أحمد على  للموافقة علي  االنتداب لجامعة  الموضوع االول :

 بواقع يوم واحد فى االسبوع. 2111/2112مصر للعلوم والتكنولوجيا خالل الفصل الدراسى الثانى 

 القرار: الموافقة

 سادسا: ما يستجد من أعمال

 

اإلقتراح المقدم من أ.د / محمد قدري بكري بخصوص التوصية باقتصارفتح  الموضوع االول :

 فرص التأهل للدكتوراة مرة واحدة سنويا بدال من مرتين.

 القرار : الموافقة 

 



بخصوص اقتصار فتح مقررات الفصل الدراسي األول لمرحلة الماجسنير   الموضوع الثاني :

تضخم الجدول بمواد الفصلين معا خالل الفصل على الفصل الدراسي األول فقط تجنبا لعدم 

 الدراسي الثاني 

 القرار : الموافقة 

الطلب المقدم من أ.م.د/ أحمد سمير أحمد علي  بشأن سفر سيادته إلي دولة   الموضوع الثاني :

 ن بعثة فريق كرة الماء رجال الذىضم 2/4/2112حتي  22/3/2112صربيا في الفترة من 

 االهلي لإلشتراك في معسكر تدريبي كأخصائي للتأهيل الحركي واإلصابات.

 القرار : الموافقة 

عن  الطلب المقدم من أ.م.د/ أحمد سمير أحمد علي  بشأن  اعتذارسيادته  الموضوع الثالث :

 للمملكة العربية السعودية لتأخر صدور التأشيرة . السفر

 الثانية عشر ظهرا .وقد انتهى االجتماع في تمام الساعة 

 

 أمين سر المجلس                                                   رئيس مجلس القسم        

 

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


