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 قسم علوم الصحة الرياضية                                                
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  الرياضيةة  علوم الصحمجلس / قسم  جتماعإ محضر 

    2020/2021 العام الجامعي 1 رقم الجلسة

 م 12 نهاية االجتماع ص 10  بدء االجتماع  م2020/ 9/  1 التاريخ  

 علوم الصحة الرياضية  قسم  جتماعمكان اإل

 :  الحضـــــور

ستاذ األبرئاسة  عقدت الجلسة العاشرة صباحا  في تمام الساعة  م2020/ 9/  1  الموافق الثالثاء  يومنه في إ

   -ن :م القسم  وبحضور كلا مجلس رئيس   –عبدالحليم يوسف عبدالعليم دكتور/ ال
 
 
 

 

 عتذر عن الحضور :إو

 الوظيفة  االسم م

1     
 

              القسـم الجلسـة بـذكرمجلـس  رئـيس     –عبـدالحليم يوسـف عبـدالعليم  دكتور/  األستاذ الـ  فتتح السيدإ    :  فتتاحإلا

والترمـا  بالسـا ا الممضـمين لعضـوية مجلـس القسـم وتوجيـه الاـكر للسـا ا "    "بسم هللا الـرممن الـرميم

سيا ته لعرض  نتقلإثم    أعضاء هيئة التدريس الذين أمضوا عضويتهم بمجلس القسم للعام الجامعى الممقضى  

 . ومماقاة الموضوعات الوار ا بجدول األعمال

    أوالا: المصـــا قات 

 باأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 تمت المصا قة  القرار: 

 ثانياا: موضوعات اإلماطة
 

  عرض ما ور  للقسم من مكاتبات 2/1

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

ا: لثثا  شئون أعضاء هيئة التدريس  ا

أمين لسر  أممد  السيد  رئيس القسم بخصوص تكليف   / السيد صلحالدكتور  األستاذ  الطلب المقدم من 3/1

 مجلس القسم 

 .الموافقه  القرار

 

 الوظيفة  االسم م

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

 أستاذ فسيولوجيا الرياضة   أ.  / سعيد فاروق عبدالقا ر  2

 أستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ بالقسم  أ.  / ممدي عبده عاصم  3

 مدرس بالقسم   " آمين سر المجلس "              أممد  السيد  / السيد صلح  4

 مدرس بالقسم     / سالى عبدالستار محفوظ  5

 مدرس بالقسم     / عبدالرممن بسيونى غانم   6



إلي قسم نظريات وتطبيقات المنازالت   بالنقلالمدرس بالقسم  كريم إبراهيم غريبالطلب المقدم من السيد /  3/2

 والرياضات المائية .  

 أن يتخذ اإلجراءات المنظمة لعملية النقل .   الموافقة علي القرار

ا   شئون  الدراسات العليا . :  رابعا

4 /1   

 وبياناته كاآلتي :  بخصوص تسجيل بحث لإلنتاج العلمي  السيد صلح السيد أممدالطلب المقدم من السيد/ 
 

 مكان وجهة المار  تاريخ قبول المار  نوعه  عموان البحث م

1 

 راسة تحليلية لعلقة نااط هرمون " 

الكورتيزول مع التعبير الجيمي لألنماط  

 "   الجسمية لدي العبي كرا اليد

 م 2020-8-10 زوجي

كلية التربية الرياضية 

جامعة   –مصر  –بالهرم 

المجلة العلمية  –ملوان 

للتربية البدنية وعلوم  

  الرياضة . 
 .  البحث  الموافقة علي تسجيل القرار

 فى التربية الرياضية لموضوع    الماجستيردرجة بمنحها  فاطمة ها ى عيد العازمىالباحثة / الطلب المقدم من  2/ 4

دراسة تقويمية للخدمات الصحية المرتبطة بممارسة النشاط الرياضى بالمراكز الصحية لكبار السن بدولة  

.  الكويت   

مع رفع األمر   فى التربية الرياضية  الماجستيردرجة  فاطمة ها ى عيد العازمىالباحثة / منح الموافقة على  القرار

 للدراسات العليا بالكلية 

تأثير برنامج بعنوان )  أممد مصطفي محمد سليمانالباحث / تسجيل موضوع بحث الدكتوراه الخاص ب 3/ 4

تأهيلي مركي مقترح لتحسين الحالة الحياتية اليومية لمرضي الالل المصفي الطولي الماتج عن الجلطة 

 (  الدماغية ) راسة مالة(

   -اإلشراف كاآلتي :علي التسجيل علي أن يكون الموافقة  القرار

 أستاذ فسيولوجيا الرياضة بقسم علوم الصحة الرياضية .       . أ. / سعيد فاروق عبدالقا ر -1

 ية .مدرس بقسم علوم الصحة الرياض         .م. / ليزا محمو  الحوفي  -2

تأثير برنامج بعنوان )  أسامة ملمي فرمات عفيفيالباحث / تسجيل موضوع بحث الدكتوراه  الخاص ب 4/ 4

 ( التومدتأهيلي مقترح علي تحسين اإل راك الحس مركي ألطفال 

   -اإلشراف كاآلتي : علي التسجيل علي أن يكونالموافقة  القرار

 قسم علوم الصحة الرياضية . ورئيس أستاذ فسيولوجيا الرياضة    أ. / عبدالحليم يوسف عبدالعليم .  -1

 ية . مدرس بقسم علوم الصحة الرياض      غانم . نيعبدالرممن بسيوم. /  -2

موضوع بحث   تسجيلمد و بخصوص مصطفي زين العابدين محمو  خضر الطلب المقدم من الباحث /  5/ 4

برنامج تأهيلي مركي مقترح لتحسين الكفاءا الوظيفية للممطقة القطمية  بعنوان )  الخاص به  الماجستير

 ( م أسفل الظهرلمصابين بآآلاللرياضيين 

   -الموافقة علي المد والتسجيل علي أن يكون اإلشراف كاآلتي : القرار

 أستاذ فسيولوجيا الرياضة بقسم علوم الصحة الرياضية .      .أ. / سعيد فاروق عبدالقا ر  -1

 ية .مدرس بقسم علوم الصحة الرياض     م. / محمو  فتحي الهواري . -2



 والطل  موضوعات التعليم :  خامسآ

 م 2020/2021توزيع الخطه الدراسيه لمقررات الفصل الدراسى األول للعام الجامعى   1/ 5

 على النحو التالى :  م2021/ 2020للعام الجامعى  توزع مقررات الفصل الدراسى األول للعام الجامعى   

 أوالا الفرق الدراسية ) البمين ( -

 
ا ث -  ) بمات (الفرق الدراسية انيا

 

 اا   .مساء 12ختتمت الجلسة في تمام الساعة و لم ير  ما يستجد من أعمال فإ
             

 رئيس مجلس القسم                                                                   المجلسسر أمين           
 

 أ.   / عبدالحليم يوسف عبدالعليم                                      السيد صلح السيد أممد             /   
  

SQ0000000F101206 رقم: نموذج    

 م 2016/ 9/ 27(   1/0اإلصدار )  

 


