
 

                        
 

                  

 قسم علوم الصحة الرياضية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  الرياضيةة علوم الصحمجلس / قسم  جتماعإمحضر 

   2018/2019 العام الجامعي 5 رقم الجلسة

 م 12 نهاية االجتماع ص 10  بدء االجتماع م2019/ 1/  1 التاريخ 

 علوم الصحة الرياضية قسم  جتماعمكان اإل
 

 

 : الحضـــــور

        عقدت الجلسة  العاشرة صباحًافي تمام الساعة  م  2019 / 1 / 1  الموافقالثالثاء  نه في يومإ

 : من القسم  وبحضور كاًلمجلس رئيس   –عبدالحليم يوسف عبدالعليم دكتور/ الستا  األبرئاسة 

 عتذر عن الحضور :إو

 الوظيفة االسم م

11 ............................................................................. ................................................................... 
 

              القسححم الجلسححة بححذكرمجلححس رئححيس   –عبححدالحليم يوسححف عبححدالعليم دكتور/ األسححتا  الحح فتححتا السححيدإ  : فتتححا إلا

لعححرو ومقاق ححة  سححياعته  نتقحح إثححم  القسححم " والترايححب بالسححاعض ءعضححاء مجلححس  "بسححم اا الححرامن الححرايم 

 . الموضوعات الوارعض بجدول األعمال

   ءواًل: المصـــاعقات 

 ب أن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 تمت المصاعقة القرار: 

 

 ثانيًا: موضوعات اإلااطة

 

  عرو ما ورع للقسم من مكاتبات 2/1

 

 . وتم عرض المكاتبات الواردة للقسم وتم اإلطالع عليها ،تم االحاطة القرار: 

 

 

 الوظيفة االسم م

  قسمال مجلس فسيولوجيا الرياضة ورئيسءستا   ء.ع / عبدالحليم يوسف عبدالعليم  1

 ءستا  بيولوجيا الرياضة المتفرغ بالقسم ء.ع / امدي عبده عاصم 2

 مدرس بالقسم   ع/ ليزا محموع الحوفى  3

 مدرس بالقسم   " آمين سرا المجلس "    ع/ محموع فتحى الهوارى  4



 لعالقات الثقافية ًا: موضوعات الثثا

 ناصفتًا بين كاًل من :ترشيح القسم لجائزة أحسن رسالة علمية ) دكتوراه ( ُم 3/1

 هـادتـالمدرس بالقسم عن رسالة الدكتوراه الخاصة بسي    محموع فتحى محمد الهوارى/  ع -
 " ميكانيكية إصابة العموع الفقرى القطقى كأساس لبرنامج تأهيلى وقائى لالعب مركز الدائرض في كرض اليد "  
 

 اـادتهـالمدرس بالقسم عن رسالة الدكتوراه الخاصة بسي             ع / سها نبي  ءامد شريف -
في إنقاص الوزن باستخدام       (  , Leptine Gene , Adiponectin Gene  Pparyعور الجيقات األيضية ) 

 برنامج غذائى ورياضى مقتر  .

 الموافقة على الترشيح مع رفع األمر للعالقات الثقافية بالكلية ، وكذلك مجلس الكلية القرار

 المدرس المساعد بالقسم لجائزة أحسن باحث   عبد الرامن بسيونى غانمترشيح القسم للباحث /  3/1

 الترشيح مع رفع األمر للعالقات الثقافية بالكلية ، وكذلك مجلس الكلية الموافقة على القرار

 شئون  الدراسات العليا .:  رابعًا

 المـــدرس المســاعد بالقســم والء ءامد طااون:  للباحثة دكتوراه تشكيل لجنة اإلشراف على رسالة ال 4/1

غذائية على حاالت تكيس المبايض لدى السيدات بعنوان : تأثير برنامج للتمرينات الهوائية  وإرشادات 

 سنه . 35-25من 

 يتم تشكيل لجنة اإلشراف على النحو التالى :   القرار

 أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية     ء.ع / عبد الحليم يوسف عبد العليم

 جامعة المنوفية  –مدرس بكلية الطب              ع / ءيمـن الســيد سليمـــان

 مدرس بقسم علوم الصحة الرياضية              ع / سها نبي  ءامد شريف

  إبراهيم راوى راشد إبراهيمماجستير  للباحث : تشكيل لجنة اإلشراف على رسالة ال 4/2

لتهاب أوتار العضالت الدوارة لمفصل الكتفإتأثير برنامج تأهيلي مقترح على إصابة  بعنوان :  

. بروتين سى التفاعلى مرمى كرة القدم بداللة لحراس  

 

 يتم تشكيل لجنة اإلشراف على النحو التالى :   القرار

 أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية    ء.ع / عبد الحليم يوسف عبد العليم

 مدرس بقسم علوم الصحة الرياضية      ع / محموع فتحى محمد الهوارى

بخصوص منحه  درجه الماجستير فى التربية  محمد وايد عبد السالم عياب الطلب المقدم من الباحث / 4/3

الرياضية لموضوع " تأثير برنامج تدليك باستخدام النقاط االنعكاسية لتحسين الحالة الوظيفية لبعض 

 العبى المنازالت  والموقع من السادة األساتذة أعضاء لجنة اإلشراف على البحث .
 
  

 

 القرار

 

 األمر للدراسات العليا بالكلية  الموافقة على منح الباحث درجة الماجستير فى التربية الرياضية مع رفع 

 

 



الدكتوراه ( للمقررات  –الماجستير  -0تشكيل لجنة  الممتحنين لمراحل الدراسات العليا  ) الدبلوم  4/4

 الدراسية الخاصة بالقسم . 

للمراحل المختلفة بالدراسات العليا للفصل الدراسى  لجقة الممتحقين )  شفوي (الموافقة على تشكيل   القرار

 -األول على النحو التالى :

 لجقة ال فهى لجقة المصححين اسم المقرر نوع المقرر المرالة
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قراءت متقدمه فى االصابات  اجبارى

 الرياضيه

 عاصمء.ع/ امدى 

 ء.ع/ عبدالحليم يوسف

 ع/ محموع فتحى الهوارى

 ء.ع/ عبدالحليم يوسف

 ء.ع / ليلى صال 

 ء.ع/ امدى عاصم

 اسين عاوعع/ ء.

 ء.ع/ عبدالحليم يوسف فسيولوجيا االصابات الرياضيه

 ء.ع/ امدى عاصم

 ع/ السيد صال  السيد

 ء.ع/ عبدالحليم يوسف

 ء.ع / ليلى صال 

 ء.ع/ امدى عاصم

 اسين عاوعع/ ء.

قراءات متقدمه فى التدليك  االختيارى

 الرياضى

 ء.ع/ عبدالحليم يوسف

 ء.ع/ امدى عاصم

 ع/ محموع فتحى الهوارى

 اسين عاوعع/ ء.

 ء.ع / ليلى صال 

 ء.ع/ امدى عاصم

 ء.ع/ عبدالحليم يوسف

 ء.ع/ عبدالحليم يوسف االسعافات االوليه

 ء.ع/ امدى عاصم

 الهوارىع/ محموع فتحى 

 اسين عاوعع/ ء.

 ء.ع / ليلى صال 

 ء.ع/ امدى عاصم

 ء.ع/ عبدالحليم يوسف
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االسس الفسيولوجية لرياضة  االجبارى

 المنافسه

 ء.ع/ عبدالحليم يوسف

 ء.ع/ امدى عاصم

 السيد صال  السيد

 ء.ع/ عبدالحليم يوسف

 ء.ع / ليلى صال 

 ء.ع/ امدى عاصم

 اسين عاوعع/ ء.

فسيولوجيا النمو البدنى 

 والحركى

 ء.ع/ امدى عاصم

 ء.ع/ عبدالحليم يوسف

 ع/ ليزا محموع الحوفى

 ء.ع/ عبدالحليم يوسف

 ء.ع / ليلى صال 

 ء.ع/ امدى عاصم

 اسين عاوعع/ ء.
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 يوسفء.ع/ عبدالحليم  برامج تأهيل االصابات االجبارى

 ا.ع/ امدى عاصم

 ء.ع/ عبدالحليم يوسف

 ء.ع / ليلى صال 

 ء.ع/ امدى عاصم

 اسين عاوعع/ ء.

اعداد اخصائى اصابات 

 المالعب

 ء.ع/ عبدالحليم يوسف

 ا.ع/ امدى عاصم

 ء.ع/ عبدالحليم يوسف

 ء.ع / ليلى صال 

 ء.ع/ امدى عاصم

 اسين عاوعع/ ء.
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قراءات متقدمه فى فسيولوجيا  اجبارى  

 الرياضة

 ء.ع/ امدى عاصم

 ء.ع/ عبدالحليم يوسف

 ء.ع/ عبدالحليم يوسف

 ء.ع / ليلى صال 

 ء.ع/ امدى عاصم

 اسين عاوعع/ ء.

 ء.ع/ عبدالحليم يوسف تطبيقات فسيولجيا الرياضة

 ا.ع/ امدى عاصم

 ء.ع/ عبدالحليم يوسف

 ء.ع / ليلى صال 

 ء.ع/ امدى عاصم

 اسين عاوعع/ ء.



طرق البحث فى فسيولوجيا  اختيارى

 الرياضة

 ء.ع/ امدى عاصم

 ء.ع/ عبدالحليم يوسف

 ء.ع/ عبدالحليم يوسف

 ء.ع / ليلى صال 

 ء.ع/ امدى عاصم

 اسين عاوعع/ ء.
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قراءات متقدمه فى االصابات  اجبارى

 الرياضىالرياضيه والتاهيل 

 ء.ع/ امدى عاصم

 ء.ع/ عبدالحليم يوسف

 ء.ع/ عبدالحليم يوسف

 ء.ع / ليلى صال 

 ء.ع/ امدى عاصم

 اسين عاوعع/ ء.

تكنولوجيا التاهيل فى 

 االصابات الرياضيه

 ء.ع/ امدى عاصم

 ء.ع/ عبدالحليم يوسف

 ء.ع/ عبدالحليم يوسف

 ء.ع / ليلى صال 

 ء.ع/ امدى عاصم

 اسين عاوعع/ ء.

التطورات فى العالج الجيقى  اختيارى 

 لالصابات الرياضيه

 ء.ع/ امدى عاصم

 ء.ع/ عبدالحليم يوسف

 ء.ع/ عبدالحليم يوسف

 ء.ع / ليلى صال 

 ء.ع/ امدى عاصم

 اسين عاوعع/ ء.

                          

 

 

 

 مساءآ 12ختتمت الجلسة في تمام الساعة و لم يرع ما يستجد من ءعمال فإ

 

 

 

 رئيس مجلس القسم                                                                      المجلس ا سرءمين            

 

 ء. ع / عبدالحليم يوسف عبدالعليم                                                           محموع فتحى الهوارى ع /      
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 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 


