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  الرياضيةة علوم الصحمجلس / قسم  جتماعإمحضر 

   2018/2019 العام الجامعي 7 رقم الجلسة

 م 12 نهاية االجتماع ص 10  بدء االجتماع م3/2020/  1 التاريخ 

 علوم الصحة الرياضية قسم  جتماعمكان اإل
 

 

 : الحضـــــور

        عقدت الجلسة  العاشرة صباحا  في تمام الساعة  م  2020 / 3 / 1  الموافقالثالثاء  نه في يومإ

 : من القسم  وبحضور كلا مجلس رئيس   –عبدالحليم يوسف عبدالعليم دكتور/ الستا  األبرئاسة 

 عتذر عن الحضور :إو

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

لعححرو ومقاق ححة سححياعته  نتقحح إثححم  القسححم " والترايححب بالسححاعض ءعضححاء مجلححس "بسححم ا الححرامن الححرايم

 . الموضوعات الوارعض بجدول األعمال

   ءوالا: المصـــاعقات 

 ب أن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 تمت المصاعقة القرار: 

 

ا: موضوعات اإلااطة  ثانيا

 

  عرو ما ورع للقسم من مكاتبات 2/1

 

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

 

 

 الوظيفة االسم م

  قسمال مجلس فسيولوجيا الرياضة ورئيسءستا   ء.ع / عبدالحليم يوسف عبدالعليم  1

 ءستا  بيولوجيا الرياضة المتفرغ بالقسم ء.ع / امدي عبده عاصم 2

 مدرس بالقسم    سها ءامد نبي ع/  3

 مدرس بالقسم   " آمين سرا المجلس "    ع/ محموع فتحى الهوارى  4



ا: لثثا   ءعضاء هيئة التدريسموضوعات خاصة بالساعض ا

 وبيانه كالتالى المدرس بالقسم     ليزا محموع الحوفى/  الدكتورضجي  البحث الخاص بـست 3/1

 العقوان : 

Efffect of flexi-bar exercises on balance ,postureal function and 

Performance level of Poomase Taegeuk il jang in Taekwndo 

 تفاصي  الق ر :
International Scientific journal , ovidius university Annals , series Physical 

Education and Sport/Science , Movement and health . vol.XIX,ISSUE 2,2019. 

Romania 

 على تسجيل البحثالموافقة  القرار

ا   . موضوعات الجوعض :  رابعا

تجهيز قاعدة بيانات النشر العلمى للسادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم بما فى ذلك تسجيل عدد األبحاث  4/1

م وفقا  لنموذج المعد من وحدة ضمما  الجمودة والتيموير 2020م إلى 2016المنشورة خالل الفترة من 

 .المستمر بالكلية 

الموافقة مع إحاطة جميع السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم بضرورة تسجيل األبحاث الخاصة   القرار

 بسيادتهم بالقسم . 
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