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 قسم علوم الصحة الرياضية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الرياضيةة علوم الصحمجلس / قسم  جتماعإمحضر 
   2019/2020 العام الجامعي 11 رقم الجلسة

 ص 11 نهاية االجتماع ص 10  بدء االجتماع م2020/ 7/ 1 التاريخ 

 (  Teams) يعبر تقنية التواصل اإللكترون جتماعمكان اإل
 

 

 : الحضـــــور

    برئاسة ةعقدت الجلس العاشرة صباحًافي تمام الساعة  م 2020 / 7 / 1  الموافق ربعاءاأل نه في يومإ

 يعبر تقنية التواصل اإللكترونالقسم  مجلس رئيس   –عبدالحليم يوسف عبدالعليم دكتور/ الستا  األ

 : من كاًلمشاركة وب

 

 عتذر عن الحضور :إو

 الوظيفة االسم م

1     
 

              القسححم الجلسححة بححذكرمجلححس رئححيس   –عبححدالحليم يوسححف عبححدالعليم دكتور/ األسححتا  الحح فتححتا السححيدإ  : فتتححا إلا

 . سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال نتقلإ" ثم  "بسم اهلل الرحمن الرحيم

   أواًل: المصـــادقات 

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 تمت المصادقة القرار: 

 ثانيًا: موضوعات اإلحاطة
 

  ما ورد للقسم من مكاتبات عرض 2/1

 . وتم عرض المكاتبات الواردة للقسم وتم اإلطالع عليها ،تم االحاطة القرار: 

 شئون أعضاء هيئة التدريس ًا: لثثا

 مدفوعه رعايه الطفل اجازةللحصول على  المدرس بالقسم سها أحمد نبيل شريف الدكتور /  الطلب المقدم من 3/1

  المحدد قانونا االجر

 

، وعلى  طلبها مع رفع اسم سيادتها من الخطه الدراسيه لحين انتهاء اجازه سيادتها لرعايه الطفلالموافقه على  القرار

 شئون أعضاء هيئة التدريس بالكلية إتخاذ اإلجراءات القانونية واإلدارية الالزمة نحو الطلب

 

 الوظيفة االسم م

  قسمال مجلس أستا  فسيولوجيا الرياضة ورئيس أ.د / عبدالحليم يوسف عبدالعليم  1

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

 مدرس بالقسم   " آمين سر المجلس "            د/ محمود فتحى الهوارى  3



 شئون  الدراسات العليا .:  رابعًا

رسالة ل والحكم مناقشةاللتشكيل لجنة عبد الحليم يوسف عبد العليم  / دكتورال األستاذ الطلب المقدم من 4/1

 راشد  إبراهيمماجستير للباحث/ إبراهيم راوى ال

                اضكىأأأ  ب نأأأاتأ تأأأرق رح تلىأأأ ب  رأأأا  أأأأابة اضىتأأأاو رةتأأأال اض  أأأ   اضأأأ ةال  ض   أأأ    تأأأر   بعنووووان   

   ب الضة  ب ةت ن سا اضى ا را اضل م ك   ت تا ضح اس

 يتم تشكيل لجنة المناقشة والحكم على النحو التالى :  القرار

 مشرفا                          أستا  فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية  بالكلية       أ.د / عبد الحليم يوسف عبد العليم

               مناقشا                                أستا  بيولوجيا الرياضة المتفرغ بقسم علوم الصحة الرياضية بالكلية                  أ.د / حمدى عبده عاصم  
               مناقشا                               حلوان جامعة  -للبنين  كلية التربية الرياضية بالصحة الرياضية أستا               العزيز سعيد المالعبد أ.د / 

رسالة ل والحكم مناقشةاللتشكيل لجنة عبد الحليم يوسف عبد العليم  / دكتورال األستاذ الطلب المقدم من 4/2

 ماجستير للباحث/ بدر ناصف بدرال

   ضرح  تن آالم رس   اضظت  ض ى كبال اضسنب ناتأ ترق رح  تر   بعنوان   

 يتم تشكيل لجنة المناقشة والحكم على النحو التالى :  القرار

 مشرفا                          أستا  فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية  بالكلية       أ.د / عبد الحليم يوسف عبد العليم

               مناقشا                                أستا  بيولوجيا الرياضة المتفرغ بقسم علوم الصحة الرياضية بالكلية                  أ.د / حمدى عبده عاصم  
               مناقشا                    جامعة حلوان    -بكلية التربية الرياضية للبنين  والتأهيل البدنى الرياضية صابات اإلأستا         ريحاب حسن عزتأ.د / 

 .الطلبات المقدمة من السيد األستا  الدكتور / رئيس مجلس القسم المقترحات و:  خامسًا

 بخصوص تشكيل لجنة علمية لقسم . السيد األستا  الدكتور / رئيس مجلس القسممن الطلب المقدم  5/1

 -الموافقة على تشكيل لجنة علمية للقسم تتألف من : القرار

 أستا  فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية  بالكلية    / عبد الحليم يوسف عبد العليم دأ.

                           أستا  بيولوجيا الرياضة المتفرغ بقسم علوم الصحة الرياضية بالكلية                  أ.د / حمدى عبده عاصم  

إعتموواد التوصوويات الُمنبمقووة موون                   بخصوووص  األسووتاذ الوودكتور / رموويس مجلووس القسووم  موون السوويد  قوودم الطلووب الُم 5/2

  تحووووووو  عنووووووووان                                       zoomالملتقوووووووى العلموووووووى األول للقسوووووووم المنعقووووووود  أون اليووووووون  علوووووووى برنوووووووام         

 .  ا ( ) التحديات الصحية للرياضة والممارسة اآلمنة فى ظل جامحة كورون

 -:على النحو التالى  إعتماد التوصياتالموافقة على  القرار

 إعتماد التعليم االفتراضى عن بعد بإستخدام المعامل اإلفتراضية التخصصية  -
 .لما لذلك من أهمية لجهاز المناعة ضرورة تناول السوائل بدرجة كافية أثناء ممارسة النشاط الرياضى  -
 التنفس بشكل صحيا .االهتمام بالتدريب على ألية  -
 االهتمام بالتعرض اليومى للشمس بمدة تتراو  ربع ساعة . -
                            التخطيط للتدريب الرياضى بحمل ) منخفض إلى متوسط الشدة ( . -

 . محة الكلية الاالسترشادية لالمحة العرض  5/3

  مع آليات سوق العمل .الرفض لعدم مالممتها وتناسبها  القرار

فى لقسوم العلموى ل  موتتمر التشكيل لجان  بخصوص األستاذ الدكتور / رميس مجلس القسممن السيد قدم الطلب الُم 5/4

 .م 2020شهر أغسطس  

  . الموافقة  القرار

 

 صباحًا   . 11ختتمت الجلسة في تمام الساعة و لم يرد ما يستجد من أعمال فإ
 

 

 رئيس مجلس القسم                                                                      المجلس ا سرأمين            

 

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