
 

                        

 قسم علوم الصحة الرياضية          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الرياضية ة  علوم الصحمجلس / قسم  جتماعإمحضر  

   2019/2020 العام الجامعي م2020/ 8/  5 التاريخ 

 ظهرا 12 نهاية االجتماع صباحا10  بدء االجتماع

 علوم الصحة الرياضية  قسم  جتماع مكان اإل
 

= 

 : الحضـــــور
            عبدالحليم يوسف عبدالعليمدكتور/ األستاذ العقدت الجلسة برئاسة العاشرة صباحاً في تمام الساعة م  2020/  8/  5  الموافق  ربعاء ال  نه في يوم إ

 :  من  القسم  وبحضور كلا مجلس رئيس   –

 

               القسم الجلسة بذكرمجلس رئيس   –عبدالحليم يوسف عبدالعليم دكتور/ األستاذ ال فتتح السيدإ  : فتتاحإلا

سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات  نتقلإثم  القسم " والترحيب بالسادة أعضاء مجلس "بسم هللا الرحمن الرحيم

 . الواردة بجدول األعمال
 

 الدراسات العلياأوالا: 

                                      لرســــالة الماجســـــتير     الطلــــم المقــــدم مـــــن لجنــــة اإلجــــران بشـــــحن تشــــكي  لجنــــة المناقشـــــة والحكــــم  1/ 1

للباحث / محمود صبحى رجم سليم  بعنوان ) برنامج وقائى للعضلة الضامة وتحثيره على الحد مــن إصــابتها لناجــ ى 

 الكوميتية فى رياضة الكاراتية (

   القرار:

 

 ) مشرفا(جامعة مدينة السادات  –أ.د / عبدالحليم يوسف عبدالعليم أستاذ فسيولوجيا الرياضة بكلية التربية الرياضية 

 ) مناقشا (جامعة المنصورة  –أد / محمد محمود أمين زيادة أستاذ اإلصابات الرياضية بكلية التربية الرياضية 

 ) مناقشا (جامعة مدينة السادات  –بكلية التربية الرياضية المتفرغ يولوجيا الرياضة بأستاذ أ.د / حمدى عبده عاصم 

نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية أ.م.د / عمرو محمد جعفر أستاذ مساعد بقسم 

 ) مشرفا ( جامعة مدينة السادات 

الطلم المقدم من لجنة اإلجران بشحن تشكي  لجنة المناقشة والحكم للباحثة / هالة عبد السلم هيكــ     2/ 1

تأثير برنامج تدريبى مقترح على بعض النحرافات القوامية والمتغيرات الفسييولويية والبدنيية بعنوان )

 ( تالميذ المرحلة البتدائيةلدى (   VDR)  وتعبير يين

   القرار:

 

 ) مشرفا(جامعة مدينة السادات  –بكلية التربية الرياضية المتفرغ يولوجيا الرياضة بأستاذ أ.د / حمدى عبده عاصم 

 ) مشرفا( زقازيق جامعة ال – متفرغ بقسم وظائف األعضاء بكلية الطم أستاذ  حسين أحمد حشمت أد / 

 ) مشرفا(جامعة مدينة السادات  –ة التربية الرياضية أ.د / عبدالحليم يوسف عبدالعليم أستاذ فسيولوجيا الرياضة بكلي
 مناقشا ( ) جامعة بنها  –أد / محمد سعد إسماعي   أستاذ الصحة الرياضية ووكي  كلية التربية الرياضية للدراسات العليا والبحوث

أسيتاذ فسييولوييا الرياضية بالقسيم  عبــدالعليم األستاذ الــدكتور / عبــد الحلــيم يوســفالطلب المقدم من  3/ 1

 المقيدة بمرحلة المايستيرإليراء مد عام أول للباحثة آية حسن أحمد حسن 

 الموافقة مع رفع األمر إلدارة الدراسات العليا بالكلية إلتخاذ ما يلزم وفقاا للوائح المنظمة فى هذا الشحن .   القرار:

   أسييتاذ بيولوييييا الرياضيية المتفيير  بالقسييم حمــدى عبــده عاصــماألســتاذ الــدكتور / الطليب المقييدم ميين  4/ 1

 ثالي أستاذ فسيولوييا الرياضة بالقسم إليراء مد عيام  عبدالعليم األستاذ الدكتور / عبد الحليم يوسفو

 المقيدة بمرحلة المايستير حنان حسين راشدللباحثة 

   القرار:

 

 إلدارة الدراسات العليا بالكلية إلتخاذ ما يلزم وفقاا للوائح المنظمة فى هذا الشحن .الموافقة مع رفع األمر 

 الوظيفة االسم م

  قسمال  مجلس أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس أ.د / عبدالحليم يوسف عبدالعليم   1

 المتفرغ بالقسم أستاذ بيولوجيا الرياضة  أ.د / حمدي عبده عاصم 2

 مدرس بالقسم   " آمين سرا المجلس "     د/ محمود فتحى الهوارى  4



 -الغاء قيد الباحثين االتى أسماؤهم بعد : 5/ 1

 رقية أحمد عزت                                                       دبلوم -1

 دبلوم            وليد رضا عبد اللطيف                                    -2

 أنس محمد إبراهيم التركى                                         دبلوم -3

 فايزة ماهر عمارة                                                   دبلوم -4

 

ة لمدة فصــلين بناءاا على الخطاب الوارد من ادارة الدراسات العليا بالكلية وذلك إلنقطاعهم عن تسجي  ساعات الرسال

 ( فقرة ) و( من اللئحة الداخلية للكلية . 6دراسيين بدون عذر مقبول وذلك لما تنص عليه المادة ) 

   القرار:

 

 الموافقة مع رفع األمر إلدارة الدراسات العليا بالكلية إلتخاذ ما يلزم وفقاا للوائح المنظمة فى هذا الشحن

 شئون أعضاء هيئة التدريس : ثانياا 

بقسيم نررييات وتطبيقيات المنيا لت سيتاذ األ أحمــد إبــراهيم عــزب /الطلب المقدم من األستاذ الدكتور   1/ 2

 للنقل للقسم  والرياضات المائية

   القرار:

 

 . فى هذا الشحن اللوائح المنظمة  و الموافقة ، مع إتخاذ اإلجراءات القانونية

ــم                         2/2 ــدرس بالقســ ــوارى المــ ــد الهــ ــى محمــ ــود فتحــ ــدكتور / محمــ ــيد الــ ــاك بالســ ــث الخــ ــجي  البحــ تســ

بعنوان ) تحسين اللياقة القلبية التنفسية باســتخدام التــدريم المتقــاشع لناجــ ات الكــرة الطــائرة ( والمنشــور 

 م 2020ت بشهر يوليو مدينة الساداجامعة  –بمجلة كلية التربية الرياضية 

   القرار:

 

 . الموافقة على تسجي  البحث  

            

 رئيس مجلس القسم                                                                         المجلس  ا سرأمين     

 

 أ. د / عبدالحليم يوسف عبدالعليم                                                              محمود فتحى الهوارى د /      
SQ0000000F101206 رقم: نموذج   

 م 27/9/2016(   0/ 1اإلصدار ) 


