
                         

 

                                                              

 التربية الرياضية  / ليةك
 الرياضية ةعلوم الصحرئيس قسم مكتب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                          

 

 : ورالحضـــــ
 

( 24عقدت الجلسة رقم )العاشرة صباحآ في تمام الساعة  م  2018 / 3 / 6  الموافق ثالثاءال نه في يومإ

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

 

 عتذر عن الحضور :إو

 الوظيفة االسم م
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الجلسة بذكر "بسم هللا رئيس القسم   –عبدالحليم يوسف عبدالعليم دكتور/ ال األستاذ / فتتح السيدإ  : فتتاحإلا

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

 األعمال.الواردة بجدول 

  أوالً: المصـــادقات 

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 .السابق  جتماعاإلالتصديق على محضر تم  القرار:

 ثانياً: موضوعات اإلحاطة

 للقسم عرض ما ورد للقسم من مكاتبات 2/1

 . تم عرض المكاتبات الواردة للقسم وتم اإلطالع عليهاالقرار: 

 

 

 

 

  مجلس / قسم المواد الصحية  جتماعإمحضر 

   م 2018 / 2017 العام الجامعي 24 رقم الجلسة

 م 12 نهاية االجتماع ص 10  بدء االجتماع م2018 / 3 /  6  التاريخ 

 قسم علوم الصحة الرياضية جتماعمكان اإل

 الوظيفة االسم م
 أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم المواد الصحية  أ.د / عبدالحليم يوسف عبدالعليم 1

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

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

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



 

 

 الدراسات العليا . شئون :  ثالثآ 

 Seventeenth Global Diabetesاعتذار أ.د/ حمدى عبده عاصم عن المشاركه فى مؤتمر 3/1

Conference & Nursing Care ( Diabetes Global-2018) During March 08-09,2018 

at Paris , France.                                                                 . لظروف صحية طارئه 

 قبول االعتذار ورفع االمر الى لجنه العالقات الثقافيه . القرار : 

اعتماد قرار لجنه المناقشة والحكم للحصول على درجه دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضيه   3/2

  / سها احمد نبيل محمد حسن شريف  بعنوان "  للباحثه

(  فى PPARY Gene , Adiponectin Gene , Leptin Geneدور الجينات األيضية )

" باعتماد التعديالت المطروحه وقبول إنقاص الوزن باستخدام برنامج غذائي ورياضي مقترح

طبع الرساله على نفقه الرساله ومنح الباحثه درجه دكتوراه الفسفه فى التربيه الرياضية و

 الدوله وتبادلها مع الجامعات المناظره .

عتماد التعديالت التى اقرتها لجنه المناقشة والحكم واعتماد التوصيه بمنح الباحثه درجه دكتوراه إ القرار : 

 الفلسفة فى التربية الرياضيه وطبع الرساله على نفقه الدوله وتبادلها مع الجامعات المناظره .
اعتماد قرار لجنه المناقشة والحكم للحصول على درجه دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضيه   3/3

ميكانيكية إصابة العمود الفقري القطني للباحث / محمود فتحى محمد الهوارى بعنوان " 

" بقبول الرساله ومنح  كأساس لبرنامج تأهيلي وقائي لالعب مركز الدائرة في كرة اليد

دكتوراه الفسفه فى التربيه الرياضية وطبع الرساله على نفقه الدوله وتبادلها  الباحث درجه

 مع الجامعات المناظره .

عتماد التوصيه بمنح الباحث درجه دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضيه وطبع الرساله على إ القرار : 

 نفقه الدوله وتبادلها مع الجامعات المناظره .

 

الثالثيه لفحص رساله الدكتوراه للمدرس المساعد بالقسم / سها احمد نبيل تشكيل اللجنه  3/4

 محمد حسن شريف   للتعيين فى وظيفة مدرس بذات القسم .

 تشكل اللجنه على النحو التالى :  القرار :
 الوظيفة الإسم م

 أستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ بالقسم . ا.د/ حمدى عبده عاصم      1

 أستاذ وعميد الكليه . محمد طلعت ابو المعاطى               /ا.د 2

 أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس القسم . أ.د/ عبدالحليم يوسف عبدالعليم             3
 

تشكيل اللجنه الثالثيه لفحص رساله الدكتوراه للمدرس المساعد بالقسم / محمود فتحى محمد  3/5

 وظيفة مدرس بذات القسم الهوارى للتعيين فى

 تشكل اللجنه على النحو التالى :  القرار :

 الوظيفة الإسم م

 أستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ بالقسم . ا.د/ حمدى عبده عاصم      1

 أستاذ وعميد الكليه . ا.د/ محمد طلعت ابو المعاطى               2

 أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس القسم . أ.د/ عبدالحليم يوسف عبدالعليم             3
 

  للدراسات العليا 2017/2018مقررات الفصل الدراسى الثانى للعام عرض  3/6

 ( دكتوراه – ماجستير –) دبلوم 

 نى على النحو التالى :اتوزع المقررات للفصل الدراسى الث : القرار

 

 

 

 القائم بالتدريس إسم المقرر م البرنامج الدراسية المراحل



 

 مرحله الدبلوم:اولا 

 

 1-  
صابات الرياضيه لاللعاب مقدمه فى اإل

 .الفرديه

 أ.د/ حمدي عاصم

م.د/ سالي 

 عبدالستار

2-  
 صابه .ستراتيجيه التعامل مع اإلإ

 أ.د/ حمدي عاصم

 م.د/ السيد صالح

3-  
لعاب صابات الرياضيه لألمقدمه فى اإل

 الجماعيه

أ.د /عبدالحليم 

 يوسف

 م.د/ السيد صالح

4-  
أللعاب ضيه ايمقدمه فى االصابات الر

 المضرب .

أ.د /عبدالحليم 

 يوسف

 م.د/ ليزا الحوفي

الاصابات الرياضيه  مرحله الماجستير:ثانيا

 والتاهيل الرياضى
1-  

 طرق ووسائل التأهيل الرياضي .

أ.د /عبدالحليم 

 يوسف

 أ.د/ حمدي عاصم

2-  
 صابات الرياضيه.قراءات فى اإل

أ.د /عبدالحليم 

 يوسف

 أ.د/ حمدي عاصم

3-  
 .الرياضية صابات إلا مجال فى تطبيقات

 أ.د/ حمدي عاصم

أ.د /عبدالحليم 

 يوسف

  -1 ) فسيولوجيا الرياضه ( الدكتوراة :مرحلهثالثا
 . إنتاج الطاقة وإستعادة الشفاء فسيولوجيا 

أ.د /عبدالحليم 

 يوسف

 حمدي عاصم أ.د/

2-  
 القياسات المعملية فسيولوجيا الرياضة .

 أ.د/ حمدي عاصم

أ.د /عبدالحليم 

 يوسف

3-  
 يقاع الحيوى فى الرياضه.اإل

 أ.د/ حمدي عاصم

أ.د /عبدالحليم 

 يوسف

  -1 ) الاصابات الرياضيه (
 متقدمه فى االصابات الرياضيه. اتقراء

أ.د /عبدالحليم 

 يوسف

 أ.د/ حمدي عاصم

2-  
أساليب الوقاية من حلقات بحث فى 

 . الرياضية  صاباتإلا

أ.د /عبدالحليم 

 يوسف

 أ.د/ حمدي عاصم

3-  
 ةعوامل االمن والسالمه فى المنشأ

 الرياضيه.

أ.د /عبدالحليم 

 يوسف

 أ.د/ حمدي عاصم

ذوى الاحتياجات 

 الخاصة

 

1-  
تطبيقات واشتراطات رياضة ذوى 

 ( .2) االحتياجات الخاصة الذهنيه

 أ.د/ حمدي عاصم

أ.د /عبدالحليم 

 يوسف

2-  
تطبيقات إشتراطات رياضة ذوي 

 (1اإلحتياجات البدنية )

أ.د /عبدالحليم 

 يوسف

 أ.د/ حمدي عاصم

3-  
حلقات بحث فى البرامج الصحيه الرياضيه 

 (1) لذوى االحتياجات الخاصه

أ.د /عبدالحليم 

 يوسف

 أ.د/ حمدي عاصم

3/7 
المسجلين بالقسم بعض الباحثين الفردية للمشرفين علي عرض التقارير السنوية الخاصة 

 .لدرجتي الماجستير والدكتوراه 

 .للباحثين المسجلين بالقسم الموافقة علي ما جاء بالتقارير  القرار : 

 

 



 

 

 رابعآ : شئون التعليم والطالب .

بإستثناء بعض الطالب المشتركين في العرض الخاص بشأن الطلب المقدم من رئيس القسم  4/1

 .بعيد الجامعة 
 القرار : الموافقة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مساءآ وأقفل اإلجتماع . 12ختتمت الجلسة في تمام الساعة وما لم يرد ما يستجد من أعمال فإ

 

 

 

 مجلس القسمرئيس                                                          المجلسسر أمين 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

SQ0000000F101206 رقم:نموذج   

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 

 


