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 جامعة مدينة السادات
 كلية الرتبية الرياضية

 قسم علوم الصحة الرياضية
 

 . قسم علوم الصحة الرياضية /   جملس جتماعإحمضر 
   م 2020/2021 العام الجامعي 8 رقم الجلسة

 م 12 نهاية االجتماع ص 11  بدء االجتماع  م2021/ 4/  3 التاريخ  

 قسم علوم الصحة الرياضية  جتماعمكان اإل
 :  الحضـــــور

  عقدت الجلسة   صباحآ  الحادية عشرفي تمام الساعة    م2021/ 4/  3   الموافق  السبت نه في يومإ 

عبدالقاددكتور/  الستاذ  األبرئاسة   فاروق  الرياضة     –  موسي رسعيد  فسيولوجيا  علوم   قسم  رئيسأستاذ 

 -ن :م وبحضور كلا ،  الصحة الرياضية

 عتذر عن الحضور :إو

 الوظيفة االسم م

1   

  بسم اهلل الرمحن الرحيم
الجلسـة بالتراـاب بالسـاد     –  اإلفتتاح :  إفتتح السـيد األسـتاذ الـدكتور/ سـعيد فـاروق عبـدالقادر موسـي 

 عضاء ثم انتقل سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الوارد  بجدول األعمال .األ

 أوالً: املصـــادقات 
 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  - 1/1

 .  اع المجلسمالجت  الجلسة السابقة اجتماعتصديق علي محضر تم ال  القرار

 ثانيًا: موضوعات اإلحاطة 
 ما أايط المجلس علما بإتفاقية التعاون مع دولة المكسيك فيما يخص التعاون العلمي والبحثي .بخصوص  - 2/1

 .    أحيط المجلس علمآ بما جاء من تعليمات  القرار

 

 

 

 الوظيفة االسم م

 أستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ بالقسم  أ.د / محدي عبده عاصم 1

 بالقسمأستاذ فسيولوجيا الرياضة  أ.د / عبداحلليم يوسف عبدالعليم  2

 مدرس بالقسم   " آمين سر المجلس "              د/ السيد صالح السيد أمحد  3

 مدرس بالقسم    د/ ساىل عبدالستار حمفوظ  4

 مدرس بالقسم    د/ عبدالرمحن بسيونى غامن  5
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 شئون أعضاء هيئة التدريس  :  ثالثآ

  أستاذتعينه فى درجة   يبخصوص الموافقة عل السيد أمحد د/ السيد صالحم.عرض الطلب المقدم من  - 3/1

 . بعد ورود تقرير اللجنة العلمية والمرفق مع الطلب بالقسم  مساعد

السيد الموافقة علي   القرار الصحة  في درج  م.د/ السيد صالح السيد أمحد  تعيين  بقسم علوم  أستاذ مساعد دكتور  ة 

ا بكلية  السادات الرياضية  مدينة  جامعة  الرياضية  العلمية  وذلك    لتربية  اللجنة  تقرير  توصي  بعد ورود  والتي 

لشغل  أستاذ    بأحقيته  الق وظيفة  بذات  علي  مساعد  حاز  بعدما  والجامعة  والكلية  ) سم  من    (98.78مجموع 

 .  علمآ بأنه ملتزم في عمله وسلوكة وحسن أداء واجباته الوظيفية منذ تعيينه بالكلية  ، نقطة ( 100)

تنظيم  إبشأن   3/2 قانون  مقترحات  تقديم  حول  المعاونة  والهيئة  التدريس  هيئة  أعضاء  السادة  رأى  ستطالع 

 الجامعات الجديد . 

السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة  شة والتداول فيما يخص مسودة القانون القديم وأخذ رأي  بعد المناق - القرار

 - :   ة المقترحات التالي إلي  س المجلخلص م المعاونة بالقس

ة كريمة وقدرة  فير حياالخاصة بأعضاء هيئة التدريس من أستاذ إلي معيد بالقسم لتو   الرواتب ول  جد شأن  ب -1

ج من  يتطلبه  بما  العلمي  البحث  عمل  علي  الجامعي  وإستطاعة  المجتمع  تخدم  بحثية  ومشرعات  ودة 

 . عام  والمجتمع بشكل  

 .   عضو هيئة التدريس وأسرته لتوفير الرعاية الصحية الشاملة عمل وضرورة    الرعاية الصحيةبشأن  -2

أدوار    -3 تفعيل  القانون  يشمل  أن  التدريسيجب  هيئة  أعضاء  يتم    نوادي  ما  مقابل  الخدمات  كافة  لتوفير  

 إستقطاعة من مرتبات أعضاء هيئة التدريس . 

 بما يدعم عمل األقسام والكليات . دمة األقسام والكليات  لخالعلمية اتهم ربخب األساتذه المتفرغينتفعيل دور  -4
 

 شئون  الدراسات العليا .:  رابعآ
قيد   4/1 /  الغاء  دورة    نرية عبدالرؤوف العيسويالطالبة  بالقسم  الرياضية  التربية  في  ماجستير  بدرجة  المقيدة 

الجامعي  2020الخريف   للعام  للدراسات 2021/ 2020م  الكلية  وكيل  أ.د/  لسيادة  بطلب  تقدمت  أنها  حيث   ، م 
العليا والبحوث بإلغاء قيدها من قسم الدراسات العليا ، حيث أنها لم تتمكن من إستكمال الدراسة لظروف خاصة  

           بها .

قيد   القرار إلغاء  علي  ب  المقيدة  نرية عبدالرؤوف العيسوي  /   الطالبةالموافقة  الرياضية  التربية  في  ماجستير  قسم  بدرجة 

 م 2020/2021م للعام الجامعي  2020دورة الخريف  علوم الصحة الرياضية بالكلية 

 .  التعليم والطالب شئون  :  خامسآ 
الجامعي  بخصوص   5/1 للعام  الثاني  الدراسي  للفصل  البكالوريوس  بمرالة  الخاصة  الدراسية  الجداول  عرض 

 م . 2020/2021

،  م  2021/ 2020الخاصة بمرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  تم عرض الجداول الدراسية   القرار
   بالقسمت للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  وتمت الموافقة علي ما جاء بها من تعليما
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 سابعآ : ما يستجد من أعمال 

 االعمال لم يتم عرض اي موضوعات مستجده على جدول 

 مساءاا   . 12في تمام الساعة وعليه تم ختام الجلسة 

 املشرف على قسم علوم الصحة الرياضية                                               اجمللسسر أمني                          

 

 أ. د / سعيد فاروق عبدالقادر                                   السيد صالح السيد أمحد د /م. 
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