
                        

 

 

 التربية الرياضية  / كلية 

 رئيس قسم املواد الصحيةمكتب     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           

  المواد الصحية مجلس / قسم  جتماعإمحضر 

   2018/2019 العام الجامعي 2 رقم الجلسة

 م 12 نهاية االجتماع ص 10  دء االجتماعب م2018/ 10 / 2 التاريخ 

 علوم الصحه الرياضيه قسم  جتماعمكان اإل

 : ورلحضـــــا
 

(  2عقدت الجلسة رقم )العاشرة صباحآ في تمام الساعة  م  2018 / 10 / 2  الموافقثالثاء ال نه في يومإ

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

 

 عتذر عن الحضور :إو

 الوظيفة االسم م

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

بسم هللا الجلسة بذكر "رئيس القسم   –عبدالحليم يوسف عبدالعليم دكتور/ ال األستا  فتتح السيدإ  : فتتا إلا

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

 الواردة بجدول األعمال.

   أوالً: المصـــادقات 

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 تمت المصادقة القرار: 

 ثانياً: موضوعات اإلحاطة

 للقسم عرض ما ورد للقسم من مكاتبات 2/1

 . ناقشة ما يهم القسم منها وم وتم عرض المكاتبات الواردة للقسم وتم اإلطالع عليها ، تم االحاطة: القرار

 . أعضاء هيئة التدريس  شئون :  ثالثآ 

المدرس المساعد/ والء احمد طاحون الفاكس الوارد من مكتب أ.د/ عميد الكليه بخصوص طلب نقل  3/1

 الى كليه التربية الرياضيه جامعه المنوفيه

 الوظيفة االسم م

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

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

 مدرس بقسم علوم الصحة الرياضيه   د/ ليزا محمود الحوفى  3

 مدرس بقسم علوم الصحة الرياضيه   د/ محمود فتحى الهوارى  4



اجازه وضع وجوبيه وتم االنتهاء من وضع الخطه الدراسيه نظرا لوجود زميالتان فى القسم فى  لرفضا القرار :

  2018/2019للفصل الدراسى االول للعام الدراسى 

 الدراسات العليا والبحوث رابعا :

عن موضوع البحث  2013مد فتره القيد للباحثه / حنان حسين راشد المسجله لدرجه الماجستير لدوره  4/1

بعنوان " تأثير استخدام كل من التمرينات العالجيه والعالج المائى على الكفاءه الوظيفيه 

 لمفاصل الجسم لدى مرضى الروماتويد من الدرجه االولى " 

 عاصم لجنه االشراف : ا.د/ حمدى عبده

 أ.د/ عبدالحليم يوسف عبدالعليم   

     للظروف الصحيه التى مرت بها  2019/ 30/9الى  2018/ 30/9الموافقه على المد لمده عام من :  القرار

 الباحثه             

 خامسا العالقات الثقافيه 

بخصوص تهنئه أ.د/ حمدى عبده عاصم االستاذ   Research Gateالرساله الوارده من موقع  5/1

اطالع على ابحاثه المنشوره باللغه االنجليزيه  على  1000المتفرغ بالقسم للوصول الى رقم 

 الموقع 

 القرار : تقديم التهنئه ورفع االمر الى العالقات الثقافيه 

باالعتذار عن السفر والمشاركه فى  االستاذ المتفرغ بالقسم  الطلب المقدم من أ.د/ حمدى عبده عاصم 5/2

لتعارضه مع امتحانات التاهيلى للدكتوراه  2018اكتوبر  18-14ره من مؤتمر دبى خالل الفت

 .2018اكتوبر 14يوم 

 : الموافقه مع رفع االمر الى العالقات الثقافيه  القرار

خالل ورش العمل والمحاضرات فى االستاذ المتفرغ بالقسم تقرير مشاركه أ.د/ حمدى عبده عاصم   3/ 5

 اوكرانيا .

 : اعتماد التقرير وتحديد موعد لعمل سيمنار بالقسم القرار

  

 

 

 مساءآ 12ختتمت الجلسة في تمام الساعة إعلي جدول األعمال وما لم يستجد من أعمال 

 رئيس مجلس القسم                                                                    المجلسسر أمين            

 عبدالحليم يوسف عبدالعليم  /د  .أ                                                      محمود فتحى الهوارى /د    
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