
 قسم علوم الصحة الرياضية 
 محضر اجتماع 

 م1026/ 1025( للعام الجامعي 8مجلس قسم علوم الصحة الرياضية رقم )
 م5/4/1026يوم 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: 
               حنفي قطب مها  /د.م.أ -3محمد درويش  نظمى  /د.أ -2مجدي زكريا محمود  أ.م.د/ -1

          نادر محمد توفيق /د.م -6 إيهاب محمد محمود إسماعيل /د.م.أ -5  إبراهيم نبيه اشرف /د.م.أ -4

 وتغيب عن الحضور كل من:
    أ.م.د/ محمد إبراهيم الدسوقي  -3ريحاب حسن محمود عزت   /د..أ -1 الغمري سهام السيد  /د.أ-1

  أ.م.د/ احمد محمود عبد الهادي -4

 أوال:ً التصديق علي محضر الجلسة السابقة.
 

 ثانيا:ً عرض المكاتبات الواردة.

اثنان من اعضاء هيئة التدريس  ترشيح الخطاب الوارد من عميد الكلية بشان الموضوع األول:

 24/4/2116يوم االحد الموافق  "proposal writing gerlis"لحضور ورشة عمل بعنوان : 

 .ترشيح السادة م.د/ احمد سمير زغلول ،  م/مصطفى عبد العزيز محمدالقرار:

 اعضاء هيئة التدريس لحضور  ترشيحالخطاب الوارد من عميد الكلية بشان  :الثانىالموضوع 

المتاحة من خالل قواعد البيانات العالمية         بية على استخدام مصادر المعلومات دورة تدري

 11/4/2116الموافق  االثنينيوم 

 ، م / حسام عمرو حلمي أ.م.د/ أيمن فاروق مكاوى.السادة أ.م.د/ محمد حامد محمد ، القرار:ترشيح

 

 االسم م االسم م

 أ.م.د/احمد سمير احمد علي 15 الدين سيد نصر احمد  /أ.د 2

 نيفين فكري فؤاد /د.م.أ 26 أحمد علي حسن  /د.أ 1

 عبد العزيز سعيد عبد العزيز المال/د.م.أ 21 أ.د/ حمدي عبد الرحيم محمد. 3

 عبد الظاهر محمود محمد /د.م.أ 28 ا.د/ ياسر سعيد شافعي 4

 ائل محمد توفيقو  /د.م.أ 21 عبد الفتاح أبو العال احمد  /د.أ 5

 فهمي. محمد محمد حامد /د.م.أ 10 محمد قدري بكرى /د.أ 6

 ./ أيمن فاروق مكاوىد.م.أ 12 حسام الدين محمد شرارة  /د.أ 1

 د/ عالء سيد نبيه.م.أ 11 زكية أحمد فتحي /د.أ 8

 النجار توفيق محمد /د.م.أ 13 سليم أ.د/ ليلى صالح الدين 1

 ريهام عز الدين الكيالني /د.م 14 أ.د/ محمد السيد االمين 20

 محمود نجيب حسب النبي /د.م 15 أ.د/ أمال الصادق محمد 22

 حمدي محمد السيد األمين /د.م 16 عزة فؤاد الشورى /د.أ 12

   يس الدروي محسن /د.م.أ 13

 سكرتارية  محمدأحمد قدري  /د.م.أ 14

 السيدة/ سامية إبراهيم أحمد   



البرنامج التنفيذى بين حكومة مصر  الخطاب الوارد من عميد الكلية بشان :الثالث الموضوع

قطب كمرشح اساسى  وأ.م.د/   وترشيح أ.م.د/ مها حنفى 2115/2116العربية وتونس لالعوام 

 إيهاب محمد محمود إسماعيل كمرشح احتياطى.

 اإلحاطة.القرار: 

 الدراسات العليا. : شئونثالثاً 
للموافقةةة علةةي  مةةا جةةاء بقةةرار لجنةةه المناقشةةة والحكةةم فةةى البحةة  المقةةدم مةةن  الموضوووع االول :

الدارس/محمةد فةايز فريةةد عبةد المحسةن للحصةةول علةى درجةة الماجسةةتير بعنةوان ج تة ثير برنةةامج 
لفسةةيولوجية للتةدريبات الدائريةةة والتمرينةةات الهوائيةةة علةةى دهةةون الجسةةم وبعةة  عناصةةر اللياقةةة ا

م  تحةةت 11/3/2116والبدنيةةة للطةةالب الجةةامعيين ذوى السةةمنة المفرطةةةج يةةوم السةةبت بتةةاري  
 أشراف أ.د/ أحمد نصر الدين سيد ، أ.م.د/ وائل محمد توفيق مشرفا.   

 القرار: الموافقة. 

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

الدارس/ محمد محمةود عبةد الفتةاح شةتا للحصةول علةى درجةة الماجسةتير بعنةوان ج تة ثير برنةامج 

ت هيلى بدنى للناشئين الرياضيين على حاالت التمزق من الدرجة االولى لوتر اكيلسج يةوم السةبت         

 م  تحت أشراف أ.د/ محمد قدرى بكرى مشرفا.   31/1/2116بتاري  

 القرار: الموافقة. 

للموافقة علي تشكيل لجنة المناقشة  أشرف نبيه إبراهيم.د/.مالطلب المقدم من أ الموضوع الثالث:

فاعلية برنامج بعنوان ج طارق محسن عبد هللا محمدمن الدارس/  ةدكتوراه المقدمالوالحكم لرسالة 

ذائية باستخدام االنشطة الترويحية لتنمية الوعى الغذائى لذوى اإلعاقة الذهنية )قابلى للثقافة الغ

 -أن تشكل اللجنة علي النحو التالي : ىعلالتعلم(ج 

 مشرفا                 أشرف نبيه إبراهيم.د/.مأ (1    

 مشرفا                    باسم محمد تهامى.د/ م( 2    

 مناقشا             العزيز سعيد المالعبد ( أ.م.د/ 3    

بكليةةة التربيةةة  علةةوم الصةةحة ورئةةيس قسةةم مسةةاعد  )أسةةتاذأحمةةد عبةةد السةةام عطيطةةو  ( أ.د/ 4    

 مشرفا   (          جامعة الوادىالرياضية 

 القرار: الموافقة

لبات االطار المقدم من الدارس/ إسالم عز الدين أحمد عبد الواحد  ضمن متط :الرابعالموضوع 
ير برنامج تاهيلى الستعادة الحصول على درجة دكتوراه فى التربية البدنية والرياضة بعنوانج ت ث

ة الوظيفية عقب استبدال الغضروف العنقىج أشراف: أ.م. د / احمد محمود عبد الهادى و أ.م.د الكفاء
 / نيفين فكرى فؤاد.
 القرار:   الموافقة

 :اً: أعضاء هيئة التدريسرابع
عر  التقرير اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين )لجنة  الموضوع األول:

التدريب الرياضى(  حول االنتاج العلمى أ.م.د/ نيفين فكرى فواد  بش ن الموافقة على الترقى الى 
 وظيفة استاذ دكتور فسيولوجيا الرياضة.

 القرار: الموافقة.
الطلب المقدم من م/ مصطفى محمد عبد العزيز بش ن الموافقة على الترقى الى الموضوع الثانى :

 وظيفة  مدرس مساعد بقسم علوم الصحة الرياضية. 
 القرار: الموافقة. 



محمد بش ن الموافقة علي  عبد الفتاح أبو العال احمد  /د.أالطلب المقدم من الموضوع الثالث : 
المحاضرات العلمية لالتحاد القطرى للسباحة خالل الفترة سفر سيادته إلي دولة قطر القاء بع  

 .5/6/2116إلي   25/5من     
 .الموافقةالقرار: 
 : ما يستجد من أعمالخامسا  

للموافقة علي تشكيل لجنة المناقشة والحكم  أحمد علي حسن الطلب المقدم من أ.د/ الموضوع األول:

ت ثير برنامج تثقيفي بعنوان ج حسين أحمد حسين المتوليمن الدارس/  ةدكتوراه المقدماللرسالة 

أن تشكل اللجنة  ىعلحركي على بع  المتغيرات الصحية لدى المتبدئين فى رياضة الجمباز ج 

 -علي النحو التالي :

 مناقشا                صفاء صفاء الدين الخربوطلىد/.أ (1    

 مشرفا                    أحمد على حسن           .د/ أ( 2    

 مشرفا             محسن يس الدروى            ( أ.م.د/ 3    

 مناقشا            عالء سيد نبيه                  د/ م.( أ.4    

 القرار: الموافقة
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


