
                         

 

                                                              
 

 التربية الرياضية  / ليةك

 الرياضية ةعلوم الصحرئيس قسم مكتب  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

 : ورالحضـــــ
 

( 23عقدت الجلسة رقم )العاشرة صباحآ في تمام الساعة  م  2018 / 2 / 10  الموافق السبت نه في يومإ

 رئيس القسم  وبحضور كل من:  –عبدالحليم يوسف عبدالعليم دكتور/ ال ستاذاألبرئاسة 

 

 عتذر عن الحضور :إو

 الوظيفة االسم م
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الجلسة بذكر "بسم هللا رئيس القسم   –عبدالحليم يوسف عبدالعليم دكتور/ ال األستاذ / فتتح السيدإ  : فتتاحإلا

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

 الواردة بجدول األعمال.

  أوالً: المصـــادقات 

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 .السابق  جتماعاإلالتصديق على محضر تم  القرار:

 ثانياً: موضوعات اإلحاطة

 للقسم عرض ما ورد للقسم من مكاتبات 2/1

 . تم عرض المكاتبات الواردة للقسم وتم اإلطالع عليهاالقرار: 

 

 

 

 

  مجلس / قسم المواد الصحية  جتماعإمحضر 

   م 2018 / 2017 العام الجامعي 23 رقم الجلسة

 م 12 نهاية االجتماع ص 10  بدء االجتماع م2018/ 2 / 10  التاريخ 

 قسم علوم الصحة الرياضية جتماعمكان اإل

 الوظيفة االسم م
أ.د / عبدالحليم يوسف  1

 عبدالعليم
 أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم المواد الصحية 

عبدالواحد أ.د / حمدي عبده  2

 عاصم
 أستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ بالقسم

 مدرس بقسم المواد الصحية  م.د/ السيد صالح السيد أحمد 3

م.د/ سالي عبدالستار عامر  4

 محفوظ
 مدرس بقسم المواد الصحية



 

 

 الدراسات العليا . شئون :  ثالثآ 

العادة النظر فى قيدها بالقسم حيث انه تم  ايمان جالل قطب عبدهللا/  الطلب المقدم من الباحثه 3/1

اثر برنامج تاهيل حركى مائى على تحسين الكفاءه " الغاء قيدها للموضع المسجل بعنوان 

البدنيه والوظيفيه واالرتقاء بمستوى االداء الوظيفى للجهاز الدورى والتنفسى 

 حيث انها كانت تمر بظروف مرضيه"  وبعض الصفات البدنيه لكبار السن

  

 القرار : الموافقه على اعادة قيدها.

 

 – ماجستير –) دبلوم  للدراسات العليا 2017/2018مقررات الفصل الدراسى الثانى للعام  3/2
 ( دكتوراه

 توزع المقررات للفصل الدراسى الثنى على النحو التالى : : القرار

 قررالم م البرنامج المراحل الدراسية
اوال مرحله 

 الدبلوم :

 

 استراتيجيه التعامل مع االصابه .  -1 المواد االجباريه

 مقدمه فى االصابات الرياضيه لاللعاب الجماعيه .  -2

 مقدمه فى االصابات الرياضيه لاللعاب الفرديه  -3 المواد االختياريه

 مقدمه فى االصابات الرايضيه لاللعاب الميدان والمضمار  -4

ثانيا مرحله 

 الماجستير

الرياضيه االصابات 

 والتاهيل الرياضى
 قراءات فى االصابات الرياضيه.  -1

 قراءات متقدمه فى اصابات االلعاب الجماعيه.  -2

 تطبيقات فى مجال االصابات الرياضيه.  -3

ثالثا : مرحله 

 الدكتوراة

) االصابات 

 الرياضيه (
 قراءه متقدمه فى االصابات الرياضيه.  -1

 لالصابات .حلقات بحث فى التاهيل البدنى   -2

 عوامل االمن والسالمه فى المنشأت الرياضيه.  -3

) فسيولوجيا 

 الرياضه (
 فسيولوجيا التعب .  -1

 دراسه متقدمه فى الطب البديل  -2

 االيقاع الحيوى فى الرياضه.  -3

) ذوى االحتياجات 

 الخاصة (

 

تطبيقات واشتراطات رياضة ذوى االحتياجات الخاصة   -1

 الذهنيه

بحث فى البرامج الصحيه الرياضيه لذوى  حلقات  -2

 االحتياجات الخاصه

 تطبيقات فى تاهيل اصابات ذوى االحتياجات الخاصه  -3
 

 

3/3 
 بخصوص موضوع تحديد منسقى برامج الدراسات العليا  بشأن

 

 تكليف كآل من : القرار : 

 منسق مرحله الماجستير والدكتوراه  حمدى عبده عاصم أ.د

 منسق مرحلة الدبلوم  صالح السيد أحمدالسيد  م.د

 
 

 اختيار المرشد االكاديميى للدراسات العليا : بشأن 3/4



 كآل من :  القرار : تكليف

 

 

 

 

 مرشد اكاديمى لمرحله الدكتوراه والماجستير حمدى عبده عاصم أ.د

 مرشد االكايميى لمرحله الدبلوم . السيد صالح السيد أحمد م.د

 تحديد اعداد الطالب لفتح ممقرر دراسى للفصل الدراسى الثانى .بشأن  3/5

 القرار : يفتح المقرر باى عدد للطالب

 

 وأقفل اإلجتماع . مساءآ 12ختتمت الجلسة في تمام الساعة وما لم يرد ما يستجد من أعمال فإ
 

 رئيس مجلس القسم                                                             المجلسسر أمين             

 أ. د / عبدالحليم يوسف عبدالعليم                                          م.د / السيد صالح السيد أحمد         
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