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 قسم علوم الصحة الرياضية                      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الرياضية ة  علوم الصحمجلس / قسم  جتماعإمحضر  
   2019/2020 العام الجامعي 10 رقم الجلسة 

 ص 11 نهاية االجتماع ص 10  بدء االجتماع م2020/ 6 /1 التاريخ 

 علوم الصحة الرياضية  قسم  جتماع مكان اإل
 

 

 : الحضـــــور

     برئاسة ةعقدت الجلس العاشرة صباحا  في تمام الساعة  م 2020 / 6 / 1  الموافق ثنيناأل نه في يومإ

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

 : من كلا مشاركة وب

 

 عتذر عن الحضور :إو

 الوظيفة  االسم  م

1     
 

              بــذكرالقســم الجلســة مجلــس رئــيس   –عبــدالحليم يوســف عبــدالعليم دكتور/ األستاذ ال فتتح السيدإ  : فتتاح إلا

ســيادته لعــر   نتقلإثم عيد الفطر المبارك ب القسم السادة أعضاء مجلستهنئة " و "بسم هللا الرحمن الرحيم

 . ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال

    أوالا: المصـــادقات 

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة   1/ 1

 تمت المصادقة  القرار: 

 ثانياا: موضوعات اإلحاطة
 

  عر  ما ورد للقسم من مكاتبات  1/ 2

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

 شئون أعضاء هيئة التدريس  اا:  لثثا

اجازة بدون مرتب لمرافقة الزوجة للحصول على سعيد فاروق عبد القادر  الدكتور / األستاذ   الطلب المقدم من 1/ 3

 بالمملكة العربية السعودية 

الموافقه على طلبه ، وعلى شئون أعضاء هيئة التدريس بالكلية إتخاذ اإلجراءات القانونية واإلدارية الالزمة  القرار 

 نحو الطلب

 الوظيفة االسم م

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

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

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

 مدرس بالقسم   د/ سها أحمد نبيل   4



نه بدرجة مدرس  يالمدرس المساعد بالقسم بخصوص تعيكريم إبراهيم محمود غريب الطلب المقدم من م.م /  2/ 3

 بالقسم بعد منحه  درجة دكتوراه الفلسفة  فى التربية الرياضية لموضوع :

 باحةوهرمون النمو لدى ناشئ الس 3تأثير برنامج تدريبى  متنوع الشدة على تغيير ايقاعات القلب والجاالكتين 

الموافقة على التعيين بدرجة مدرس بالقسم مع رفع األمر للشئون أعضاء هيئة التدريس بالكلية إلتخاذ   القرار 

، ويفيد القسم بأنه ملتزم في عمله وسلوكه وحسن أداء   اإلجراءات القانونية واإلدارية الالزمة نحو الطلب

 واجباته الوظيفية منذ تعيينه بالكلية .

 شئون  الدراسات العليا . :   رابعاا 

التربية الرياضية  فى ماجستيرال فى درجةشريف شعراوى محمد شعراوى   تسجيل البحث المقدم من الباحث / 4/1

. تأثير تنمية التوازن العضلى على إصابات الطرف السفلى لناشئات الجمباز الفنى  لموضوع :   

                         -الموافقة على التسجيل البحث وتشكيل لجنة االشراف على النحو التالى : القرار 

 مشرفا                     علوم الصحة الرياضية بالكلية     قسم فسيولوجيا الرياضة ورئيس مجلس أستاذ         عبدالحليم يوسف عبدالعليم أ.د / 

 مشرفا                      بالكلية   الرياضية والعرو   التمرينات الجمبازو وتطبيقات نظريات مساعد بقسم  أستاذ         ياسر على قطب  د / م.أ.

 مشرفا                                                 علوم الصحة الرياضية بالكليةمدرس بقسم                    غانم   عبدالرحمن بسيونى.د /م

 

 

 صباحاا   .  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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