
                         

 
                                          

                            

 

 التربية الرياضية   /  ليةك      

  ةعلوم الصحرئيس قسم مكتب   الرياضية 
ــ ــــ   ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ

 

ــ   : ورالحضـــ
 

(  25عقدت الجلسة رقم )العاشرة صباحآ في تمام الساعة  م  2018 /  4 / 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  ................................................................... . .................................................................. 

 : فتتاحل ا

 بذكر   هالجلسرئيس القسم    –عبدالحليم يوسف عبدالعليم دكتور/ ال األستاذ /  فتتح السيدإ  

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

 الموضوعات الواردة بجدول األعمال.

   أوالً: المصـــادقات 

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة   1/ 1

 السابق.  جتماعالالتصديق على محضر   القرار:

 ثانياً: موضوعات الحاطة 

 للقسم  عرض ما ورد للقسم من مكاتبات  1/ 2

 .  تم عرض المكاتبات الواردة للقسم وتم الطالع عليهاالقرار: 

 

 

 

 

   مجلس / قسم المواد الصحية   جتماعإمحضر  

   م 2018 / 2017 العام الجامعي  25 رقم الجلسة 

 م 12 نهاية االجتماع  ص 10  بدء االجتماع م2018/ 4 / 3 التاريخ  

 الصحة الرياضية قسم علوم جتماع مكان ال

 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

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

 مدرس بقسم المواد الصحية م.د/ سالي عبدالستار عامر محفوظ  4



 الدراسات العليا .   شئون :   ثالثآ 

 تشكيل لجان االختبارات الشفويه للدراسات العليا للفصل الدراسى الثانى .  1/ 3

 القرار :  

 الممتحن من الخارج الممتحنين من  الداخل المقرر المرحله

 دبلوم 

 الاصابات الرياضية 

قدمه فى م

االصابات  

ب  الأللع  الرياضية

 الفردية 

 أ.د / عبدالحليم يوسف 

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 د/ السيد صلاح السيد 

 د/ ليزا محمود الحوفى 

أ.د/ حسين محمد صادق  

 داود

استاذ متفرغ بقسم علوم  

 الصحة جامعة المنوفيه 

إستيراتيجية  

التعامل مع 

 الصابة  

 أ.د / عبدالحليم يوسف 

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 د/ السيد صلاح السيد 

 عامر   د/ سالى عبدالستار

حسين محمد صادق  أ.د/ 

 داود

استاذ متفرغ بقسم علوم  

 الصحة جامعة المنوفيه 

قدمه فى م

االصابات  

ب  الأللع  الرياضية

 الجماعية

 أ.د / عبدالحليم يوسف 

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 السيد  د/ السيد صلاح

 سها أحمد نبيل د/ 

أ.د/ حسين محمد صادق  

 داود

استاذ متفرغ بقسم علوم  

 الصحة جامعة المنوفيه 

قدمه فى م

االصابات  

  الرياضية

لأللعاب 

 المضرب

 أ.د / عبدالحليم يوسف 

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 محمود الهواري د/ 

 عامر   د/ سالى عبدالستار

أ.د/ حسين محمد صادق  

 داود

استاذ متفرغ بقسم علوم  

 الصحة جامعة المنوفيه 

ماجستيرالاصابات  

طرق ووسائل  الرياضيه والتاهيل 

 التأهيل الرياضي 

 أ.د / عبدالحليم يوسف 

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 محمود الهواري د/ 

 سها أحمد نبيل  د/ 

أ.د/ حسين محمد صادق  

 داود

استاذ متفرغ بقسم علوم  

 الصحة جامعة المنوفيه 

قراءات في 

الصابات  

 الرياضية  

 أ.د / عبدالحليم يوسف 

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 د/ السيد صلاح السيد 

 سالي عبدالستار عامر د/ 

أ.د/ حسين محمد صادق  

 داود

استاذ متفرغ بقسم علوم  

 الصحة جامعة المنوفيه 

في  تطبيقات 

مجال الصابات  

 الرياضية  

 أ.د / عبدالحليم يوسف 

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 السيد  د/ السيد صلاح

 سها أحمد نبيل  د/ 

أ.د/ حسين محمد صادق  

 داود

استاذ متفرغ بقسم علوم  

 الصحة جامعة المنوفيه 

 دكتوراه

 الاصابات والتاهيل 
قراءات متقدمه 

فى االصابات  

 الرياضيه 

 عبدالحليم يوسف أ.د /  

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 محمود الهواري  د/ 

 ليزا محمود الجوفي د/  

أ.د/ حسين محمد صادق  

 داود

استاذ متفرغ بقسم علوم  

 الصحة جامعة المنوفيه 

حلقات بحث  

في أساليب  

الوقاية من 

الصابات  

 الرياضية   

 .د / عبدالحليم يوسف 

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

صادق  أ.د/ حسين محمد 

 داود

استاذ متفرغ بقسم علوم  

 الصحة جامعة المنوفيه 

دكتوراة ذوى  

 الاحتياجات الخاصه 

تطبيقات  

اشتراطات و

رياضة ذوى  

االحتياجات  

الذهنية   الخاصة

(2) 

 .د / عبدالحليم يوسف 

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 عامر   د/ سالى عبدالستار

 د/ ليزا محمود الحوفى 

أ.د/ حسين محمد صادق  

 داود

استاذ متفرغ بقسم علوم  

 الصحة جامعة المنوفيه 



تطبيقات  

اطات اشترو

رياضة ذوى  

االحتياجات  

 (1البدنية )

 .د / عبدالحليم يوسف 

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 د/ السيد صلاح السيد 

 سها أحمد نبيل  د/ 

أ.د/ حسين محمد صادق  

 داود

  استاذ متفرغ بقسم علوم 

 الصحة جامعة المنوفيه 

 دكتوراه

 فسيولوجيا الرياضة 
فسيولوجيا إنتاج  

الطاقة وإستعادة  

 الشفاء  

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 أ.د/ عبدالحليم يوسف 

 د/ السيد صلاح السيد 

 محمود الهواري د/ 

أ.د/ حسين محمد صادق  

 داود

استاذ متفرغ بقسم علوم  

 الصحة جامعة المنوفيه 

القياسات  

المعملية 

فسيولوجيا 

 الرياضة  

 أ.د/ عبدالحليم يوسف 

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 د/ السيد صلاح السيد 

 سها أحمد نبيل د/ 

أ.د/ حسين محمد صادق  

 داود

استاذ متفرغ بقسم علوم  

 الصحة جامعة المنوفيه 
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    القرار :

 المصححين  ئله أسواضعى ال المقرر  المرحله 

 دبلوم 

 الاصابات الرياضية 

قدمه فى االصابات  م

لأللعاب    الرياضية

 الفردية 

 أ.د / عبدالحليم يوسف 

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 د/ ليزا محمود الحوفى 

 د/ ليزا محمود الحوفى 

 د/ السيد صلاح السيد 

 د/ سالى عبدالستار 

إستيراتيجية التعامل 

 مع الصابة 

 أ.د / عبدالحليم يوسف 

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 د/ السيد صلاح السيد 

 د/ السيد صلاح السيد 

 د/ سالى عبدالستار 

 الحوفى محمود د/ ليزا 

االصابات   قدمه فىم

لأللعاب    الرياضية

 الجماعية

 أ.د / عبدالحليم يوسف 

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 السيد  د/ السيد صلاح

 السيد  د/ السيد صلاح

 عامر   د/ سالى عبدالستار

 الحوفى محمود د/ ليزا 

قدمه فى م

االصابات  

لأللعاب    الرياضية

 المضرب

 أ.د / عبدالحليم يوسف 

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 عامر   سالى عبدالستارد/ 

 عامر   د/ سالى عبدالستار

 د/ السيد صلاح السيد 

 الحوفى محمود د/ ليزا 

ماجستير الاصابات  

 الرياضيه والتاهيل 
طرق ووسائل 

 التأهيل الرياضي 

 أ.د / عبدالحليم يوسف 

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 السيد  د/ السيد صلاح

 أ.د / عبدالحليم يوسف 

 عبده عاصم  أ.د/ حمدى 

 االسيد  د/ السيد صلاح

قراءات في 

 الصابات الرياضية  

 أ.د / عبدالحليم يوسف 

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 د/ السيد صلاح السيد 

 د/ السيد صلاح السيد 

 عامر   د/ سالى عبدالستار

 د/ ليزا محمود الحوفى 

 
تطبيقات في مجال 

 الصابات الرياضية  

 أ.د / عبدالحليم يوسف 

 حمدى عبده عاصم أ.د/ 

 السيد  د/ السيد صلاح

 أ.د / عبدالحليم يوسف 

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 السيد  د/ السيد صلاح

 

 .  شئون التعليم والطالبرابعآ :  

 بنات( . -تشكيل لجان االختبارات الشفويه لمقرر وظائف االعضاء للصف االول ) بنين   4/1

 تشكل اللجان على النحو التالى :   القرار :

 الفرقه
 المقرر

 

 بنبن

 بنات 

 الممتحنين

 الخارجي الداخلي



 الأولى 

دة
دي

ج
ة 

ح
الئ

ء  
ضا

ع
ال
 ا
ف

ائ
ظ

و
 

 

 

 

 بنين

 عبدالعليم  أ.د / عبدالحليم يوسف 

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 السيد  د/ السيد صلاح

 الهوارى فتحي د/ محمود 

 أحمد نصر الدين سيد  أ.د/ 

أستاذ فسيولوجيا الرياضة  

ورئيس قسم علوم الصحة  

 الرياضية جامعة حلوان  

دة
دي

ج
ة 

ح
الئ

ء  
ضا

ع
ال
 ا
ف

ائ
ظ

و
 

 

 

 بنات

 عبدالعليم  أ.د / عبدالحليم يوسف 

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 د/ سالى عبدالستار عامر 

 الحوفى محمود د/ ليزا 

 الشريف أحمد نبيل د/ سها 

 أحمد نصر الدين سيد  أ.د/ 

أستاذ فسيولوجيا الرياضة  

ورئيس قسم علوم الصحة  

 الرياضية جامعة حلوان 
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   :القرار 

 المصححين واضعى الاشئله  بنات \بنين المقرر الفرقة

 األولى 
 

 

 

 

 
دة

دي
ج

ة 
ح

الئ
ء   
ضا

ع
ال
 ا
ف

ائ
ظ

و
 

 بنين 
 عبدالعليم  أ.د / عبدالحليم يوسف

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 السيد  د/ السيد صلاح

 عبد العليم  أ.د / عبدالحليم يوسف

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 السيد  د/ السيد صلاح

 بنات 
 عبدالعليم  أ.د / عبدالحليم يوسف

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 عامر  د/ سالى عبدالستار

 عبدالعليم  عبدالحليم يوسفأ.د / 

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 السيد  د/ السيد صلاح

الالئحة  

 القديمه 

وظائف  

 االعضاء  

 

 بنين 
 عبدالعليم  أ.د / عبدالحليم يوسف

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 السيد  د/ السيد صلاح

 السيد  د/ السيد صلاح

 عامر  د/ سالى عبدالستار

 الحوفى محمود ليزا 

 بنات 
 عبدالعليم  عبدالحليم يوسفأ.د / 

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 عامر  د/ سالى عبدالستار

 السيد  د/ السيد صلاح

 عامر  د/ سالى عبدالستار

 الحوفى محمود ليزا 

صحه  

 شخصيه  

 بنين 
 عبدالعليم  أ.د / عبدالحليم يوسف 

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 السيد   د/ السيد صلاح

 عبدالعيم  أ.د / عبدالحليم يوسف 

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 الهوارى فتحي محمود د/ 

 بنات  

 عبدالعليم  أ.د / عبدالحليم يوسف 

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 الشريف أحمد نبيل ها د/ س

 السيد  د/ السيد صلاح

 عامر   د/ سالى عبدالستار

 الحوفى محمود ليزا 

بيولوجيا   الثانيه 

 الرياضه 
 بنين 

 عبدالعليم  أ.د / عبدالحليم يوسف 

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 الهوارى  فتحي محمود د/ 

 عبدالعليم  أ.د / عبدالحليم يوسف 

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 السيد  د/ السيد صلاح

تشريح  

 وظيفى  
 بنات 

 عبدالعليم  أ.د / عبدالحليم يوسف 

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 الشريف أحمد نبيل ها د/ س

 عبدالعليم  أ.د / عبدالحليم يوسف 

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 الشريف  أحمد نبيل  سها د/ 

 الرابعه  
تربيه  

 صحيه 
 بنات 

 عبدالعليم   .د / عبدالحليم يوسف

 أ.د/ حمدى عبده عاصم 

 الحوفى محمود د/ ليزا 

 عبدالعليم  أ.د / عبدالحليم يوسف 

 عامر   د/ سالى عبدالستار

 الحوفى محمود  د/ ليزا 
 

   شئون أعضاء هيئة التدريس : خامسآ 

الطلب المقدم من أ.م.د / محمود يوسف محمد يوسف لتجديد اجازته بدون مرتب مرافق للزوجه للعام  5/1

 م 2018/2019الدراسى 

 مع رفع االمر لشئون اعضاء هيئه التدريس التخاذ االجراءات القانونيه. الموافقه القرار :

الطلب المقدم من مدرس مساعد بالقسم / / سها احمد نبيل محمد حسن على الشريف لتعينها بدرجه  5/2

 مدرس بذات القسم بعد منحها درجه الدكتوراه الفلسفة فى التربيه الرياضيه .

يادتها فى الموافقه على تعيين س بعد مراجعه تقارير اللجنه الثالثيه المشكله لفحص رساله الدكتوراه  تقرر القرار :

 وظيفة مدرس بذات القسم ورفع االمر الى شئون اعضاء هيئه التدريس . 



الطلب المقدم من مدرس مساعد بالقسم / محمود فتحى محمد الهوارى  لتعينه بدرجه مدرس بذات القسم   5/3

 بعد منحه درجه الدكتوراه الفلسفة فى التربيه الرياضيه .

    الموافقه على تعيين سيادته فى  بعد مراجعه تقارير اللجنه الثالثيه المشكله لفحص رساله الدكتوراه  تقرر القرار :

 وظيفة مدرس بذات القسم ورفع االمر الى شئون اعضاء هيئه التدريس .        
 

 مساءآ  12ختتمت الجلسة في تمام الساعة إ

 

 رئيس مجلس القسم                                                               المجلس سر أمين             

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