
 التربية الرياضية  / كلية                        

 رئيس قسم املواد الصحيةمكتب                         
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              

  المواد الصحية مجلس / قسم  جتماعإمحضر 

   م2016/2017 العام الجامعي 18 رقم الجلسة

 م 12 نهاية االجتماع ص 10  بدء االجتماع م2017/ 9 / 5 التاريخ 

  المواد الصحية  قسم جتماعمكان اإل
 

 

 : ورالحضـــــ
 

( 18عقدت الجلسة رقم )العاشرة صباحآ في تمام الساعة  م  2017 / 9 / 5  الموافقثالثاء ال نه في يومإ

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

 

 عتذر عن الحضور :إو

 الوظيفة االسم م

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

الجلسة بذكر "بسم اهلل رئيس القسم   –عبدالحليم يوسف عبدالعليم دكتور/ ال األستاذ فتتح السيدإ  : فتتاحإلا

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

 الواردة بجدول األعمال.

   أواًل: المصـــادقات 

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 تمت المصادقة القرار: 

 ثانيًا: موضوعات اإلحاطة

 للقسم عرض ما ورد للقسم من مكاتبات 2/1

 . وتم عرض المكاتبات الواردة للقسم وتم اإلطالع عليها ، تم االحاطةالقرار: 

 . أعضاء هيئة التدريس  شئون :  ثالثآ 

 . م2017/2018الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي األول للعام بشأن  3/1

 تشكل الخطة الدراسية علي النحو التالي :القرار : 

 عددالساعات بالتدريسالقائم  المقرر الصف الدراسى م

1 
الصف االول 

 )بنين (

 التشريح الوصفى والوظيفى )الئحة جديدة(

 التشريح الوصفى والوظيفى )الئحة قديمة(

 أ.د/ حمدى عبده عاصم

 د/ السيد صالح

 م م / احمد يادم

 ساعات 2

 ساعات 4

 ساعات 6

 الوظيفة االسم م

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

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

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



 

الصف االول  2
 )بنات(

 جديدة(التشريح الوصفى والوظيفى )الئحة 

 التشريح الوصفى ) الالئحة القديمه (

 أ.د/ حمدى عبده عاصم

 د/ سالى عبدالستارم.

 حنان شوقي م /م.

 م.م / والء طاحون 

 ساعات  2

 ساعات  4

 ساعات  4

 ساعات  4

الصف الثانى  3
 التربية الصحية )بنين(

 أ.د/ عبدالحليم يوسف

 عبدالرحمن غانم م /.م

 م.م / أحمد يادم 

 ساعات  4

 ساعات  4

 ساعات 4

الصف الثانى  4
 فسيولوجيا الرياضة )بنات(

 أ.د/ حمدى عبده عاصم

 د/ سالى عبدالستار

 هاله هيكل م /م.

 م.م / والء طاحون

 ساعه  2

 ساعة  2

 ساعات  4

 ساعات 4

الصف الثالث  5
 صابات المالعب واالسعافات االوليةإ )بنين(

 أ.د/ حمدى عبده عاصم

 د/ السيد صالحم.

 محمود الهوارىم م / 

 م.م / كريم غريب 

 ساعه  2

 ساعه  2

 ساعه  4

 ساعات 4

الصف الثالث  6
 صابات المالعب واالسعافات االوليةإ )بنات(

 أ.د/ حمدى عبده عاصم

 د/ ليزا الحوفىم.

 م م / محمود الهوارى

 م.م / سها نبيل 

 ساعه  2

 ساعه  2

 ساعات  4

 ساعات 4

الصف الرابع  7
 القوام )بنين(

 أ.د/ عبدالحليم يوسف

 د/ ليزا الحوفى

 م م / عبدالرحمن غانم

 م.م / كريم غريب 

 ساعات  2

 ساعه  2

 ساعات  4

 ساعات 4

الصف الرابع  8
 القوام )بنات(

 أ.د/ عبدالحليم يوسف

 د/ ليزا الحوفى

 سها نبيل  م م /

 م.م / حنان شوقي 

 ساعات  2

 ساعه  2 

 ساعات 4 

 ساعات 4

بشأن رفع مذكرة للسيد /عميد الكلية  رئيس القسم األستاذ الدكتور/الطلب المقدم من السيد بشأن  3/2

 . م2017/2018للعام بتشكيل مجلس القسم الجديد 

  القرار: الموافقة علي رفع تشكيل مجلس القسم الجديد إلي السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية وهي كاألتي

 رئيس القسم أ.د / عبدالحليم يوسف عبدالعليم   -1 

 عضو أ.د / حمدي عبده عبدالواحد عاصم  -2

 عضو م.د / السيد صالح السيد أحمد  -3

 عضو م.د / سالي عبدالستار عامر   -4



 شئون  الدراسات العليا .: رابعآ  

 بشأن تسجيل أبحاثه محمد  الطلب المقدم من السيد األستاذ مساعد دكتور / محمود يوسفبشأن  4/1

 . وهي كاآلتي 
 

 جهة قبول النشر النوع عنوان البحث م
تاريخ 
قبول 
 النشر

1 
دراسة تحليلية إلصابات العبي كرة 

 اليد وفق مراكز اللعب
 زوجي

المجلة اسيوط لعلوم وفنون 

 التربية الرياضية
2014 

2 

ر  برنامجين تأهيلين للمصابين يتأث

بجذوع القدم على بعض المتغيرات  

كيميائية  والبيو البدنية

 والفسيولوجية

 فردى
المجلة اسيوط لعلوم وفنون 

 التربية الرياضية
2015 

3 

االصابات الرياضية  لالعبي  كرة 

الطائرة وعالقتها باللياقة البدنية 

 فترتى االعدادالخاصة خالل 

 والمنافسات

 فردى
المجلة اسيوط لعلوم وفنون 

 التربية الرياضية
2015 

4 
والتيارات تأثير التمرينات 

الكهربائية العالجية  على االم 

 الفقرات القطنية
 فردى

 -مجلة علوم الرياضة  دورية

محكمة كلية التربية  –علمية 

 الرياضية جامعة المنيا

2016 

5 

أثر برنامج تدريبي وقائي لتحسين 

معدل نسبة القوة العضلية لعضالت 

العاملة على مفصل الركبة  للحد من 

لدى ال عبى كرة  اإلصابات الرياضية

 السلة

 فردى
المجلة اسيوط لعلوم وفنون 

 التربية الرياضية
2017 

6 
عالقة متغيرات التدريب باإلصابات 

الرياضية واسباب حدوثها لالعبي 

 كرة اليد
 فردى

 -مجلة علوم الرياضة  دورية

محكمة كلية التربية  –علمية 

 الرياضية جامعة المنيا

2017 

7 
تأثير برنامج تأهيلي مقترح على 

الكفاءة الوظيفية لمفاصل الركبة 

 الروم تؤيدلمرضى 
 فردى

بدنية ية للتربية الالمجلة العلم

 جامعة -وعلوم الرياضة

 حلوان

2017 

 مع رفع األمر للجنه الثقافية .القرار : الموافقة علي تسجيل أبحاثه 
 

 

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

 

 رئيس مجلس القسم                                                                    المجلسسر أمين             

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