
                         

 

                                         
 التربية الرياضية  / كلية

 الرياضية ةعلوم الصحرئيس قسم مكتب  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

 

 : ورالحضـــــ
 

( 19 عقدت الجلسة رقم )العاشرة صباحآ في تمام الساعة  م  2017 / 10 / 3  الموافق الثالثاء نه في يومإ

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

 

 عتذر عن الحضور :إو

 الوظيفة االسم م

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

"بسم اهلل الجلسة بذكر 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.

 أواًل: المصـــادقات   

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 الدراسيةتوصيفات المقررات  عتمادإدراج موضوع إالسابق مع  جتماعاإلالتصديق على محضر  القرار:

 من المحضر السابق. لسقوطه

 ثانيًا: موضوعات اإلحاطة

 للقسم عرض ما ورد للقسم من مكاتبات 2/1

 . تم عرض المكاتبات الواردة للقسم وتم اإلطالع عليها القرار: 

 

 

  مجلس / قسم المواد الصحية  جتماعإمحضر 

   م 2018 / 2017 العام الجامعي 19 رقم الجلسة

 م 12 نهاية االجتماع ص 10  بدء االجتماع م2017/ 10/  3 التاريخ 

  الرياضيةعلوم الصحة قسم  جتماعمكان اإل

 الوظيفة االسم م

 أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم المواد الصحية  أ.د / عبدالحليم يوسف عبدالعليم  1

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

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

 مدرس بقسم المواد الصحية سالي عبدالستار عامر محفوظم.د/  4



 الدراسات العليا . شئون :  ثالثآ 

 عبدالرازق غانم بسيونيعبدالرحمن للباحث /  هتسجيل موضوع رساله الدكتورابشأن  3/1

لتواء الكاحل إصابه إ تأهيلالهيبريميا ( مع تدريبات المقاومه على  - سكيمياستخدام ) اإلإتأثير " بعنوان 

 " ( 34CD+)  الجذعية( والخاليا FGF)-b األساسي الليفيبدالله عامل النمو 

 القرار : تشكل لجنه االشراف من السادة :

 الوظــــــيفة االســــــم م

 . استاذ متفرغ بقسم وظائف األعضاء بكلية الطب جامعة الزقازيق أ.د / حسني امحد حشمت 1

               الرياضيةقسم علوم الصحة بأستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ    اصمبدالواحد عأ.د / محدي عبده ع 2

 . جامعة مدينة السادات  -كلية التربية الرياضية  -

         كلية التربية الرياضية  –الرياضية مدرس بقسم علوم الصحة  السيد صالح السيد امحد / د 3

 جامعة مدينة السادات .  –

 
 بدر ناصف بدر عشماوىتسجيل موضوع رساله الماجستير للباحث / بشأن  3/2

 ."" تأثير برنامج تأهيلى للحد من االلم اسفل الظهر لدى كبار السن  بعنوان 

 تشكل لجنه االشراف على النحو التالى:  القرار :

 الوظــــــيفة االســــــم م

    أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية أ.د / عبداحلليم يوسف عبدالعليم 1

 جامعة مدينة السادات .  –  بكلية التربية الرياضية  –

      كلية التربية الرياضية –مدرس بقسم علوم الصحة الرياضية  ساىل عبد الستار عامر حمفوظ / د 2

 جامعة مدينة السادات .  –

 2017/2018التخصصات المطروحة من القسم فى مرحله الدبلوم والماجستير للعام الدراسى بشأن  3/3

. 

 التخصصات المطروحة من القسم على النحو التالى :        لقرار :ا

 

  
   

 

 هيل الرياضى .أصابات الرياضية والتدبلوم اإل -1 مرحله الدبلوم

 .ماجستير فسيولوجيا الرياضة  -1 مرحله املاجستري

 .هيل الرياضى أصابات الرياضيه والتماجستير اإل -2

 

 

 

 



 

 

المقررات الدراسيه المطروحه للتخصصات المتاحة بالقسم للفصل الدراسى االول للعام بشأن  3/4

 هلمرحلتى الدبلوم والماجستير والدكتورا 2017/2018الدراسى 

 القرار :

 الالئحه الجديده :

 القائم بالتدريس اسم املقرر نوع املقرر املرحلة
صابات فى اإلقراءت متقدمه  جبارىإ ( االصابات الرياضيه)  الدبلوم

 الرياضيه
 أ.د/ حمدى عاصم

 أ.د/ عبدالحليم يوسف فسيولوجيا االصابات الرياضيه

قراءات متقدمه فى التدليك  ختيارىإ
 الرياضى

 د/ السيد صالح

 د/سالى عبدالستار االسعافات االوليه

ماجستري فسيولوجيا )اجستريامل
 (الرياضة

االسس الفسيولوجية لرياضة  جبارىاإل
 ةاملنافس

 أ.د/ عبدالحليم يوسف

فسيولوجيا النمو البدنى 
 واحلركى

 أ.د/ حمدى عاصم

 انتداب برامج تأهيل االصابات جبارىاإل االصابات الرياضيه والتاهيل الرياضى

 انتداب اعداد اخصائى اصابات املالعب

قراءات متقدمه فى فسيولوجيا  جبارىإ ( فسيولوجيا الرياضة)   الدكتوراه
 الرياضة

 أ.د/ حمدى عاصم

 أ.د/ عبدالحليم يوسف تطبيقات فسيوجليا الرياضة

طرق البحث فى فسيولوجيا  ختيارىإ
 الرياضة

 أ.د/ حمدى عاصم

صابات املالعب والتاهيل إ)  هالدكتورا
 ( الرياضى

تقدمه فى االصابات قراءات م جبارىإ
 هيل الرياضىأالرياضيه والت

 انتداب

فى االصابات  هيلأتكنولوجيا الت
 الرياضيه

 انتداب

التطورات فى العالج اجليىن  ختيارىإ
 صابات الرياضيهلإل

 انتداب

 

 وتبقى مقررات اللالئحة القديمه على ما هى عليه

 

 

 

 

 

 

 



تفويض أ.د / رئيس القسم فى الموافقة على قبول الطالب المتقدمين للقسم فى التخصصات  بشأن 3/5

 المطروحه  من القسم لمرحله الدراسات العليا .

 القرار :

تفويض أ.د/ رئيس القسم فى الموافقة على الطالب المتقدمين للقسم فى التخصصات المطروحة من القسم 

 لمرحله  الدراسات العليا

 الطلب المقدم من أ.م.د / محمود يوسف محمد يوسف  لرفع بحوثه الى لجنه الترقى لدرجة استاذ 3/6

 الموافقة على رفع البحوث الى اللجنه العلميه .   القرار :

 . التعليم والطالبشئون  :   رابعآ

4/1 
قترح السيد االستاذ الدكتور آليه التعامل فيما يخص نسبه الغياب لظروف إالطالب الوافدين  بشأن

 غترابهم على النحو التالى :إ

ستثناء الطالب الوافدين من نسب الحضور ولذلك لظروف االغتراب والسفرعلى ان يتم التعويض إ

 من خالل المحاضرات المكثفة وواجبات دراسيه اضافية وامتحانات تعويضيه .

 الموافقة علي المقترح وعرضه علي مجلس الكلة . القرار :
 

 

 مساءآ 12ختتمت الجلسة في تمام الساعة إوما لم يستجد من أعمال 

 

 رئيس مجلس القسم                                                             المجلسسر أمين             

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