
 

                         

 

 الرتبية الرياضية  / ليةك     
 الرياضية ةعلوم الصحرئيس قسم مكتب  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 : ورالحضـــــ
 

( برئاسة 26عقدت الجلسة رقم )العاشرة صباحآ في تمام الساعة  م  2018 / 5 / 5  الموافق السبت نه في يومإ

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

 عتذر عن الحضور :إو

 الوظيفة االسم م

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

 : فتتاحإلا

 بذكر  هالجلسرئيس القسم   –عبدالحليم يوسف عبدالعليم دكتور/ ال األستاذ / فتتح السيدإ  

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

 الواردة بجدول األعمال.

  أوالً: المصـــادقات 

 الجلسة السابقة  محضربشأن التصديق على  1/1

 السابق. جتماعاإلالتصديق على محضر  القرار:

 ثانياً: موضوعات اإلحاطة

 للقسم للقسم من مكاتباتعرض ما ورد  2/1

 . تم عرض المكاتبات الواردة للقسم وتم اإلطالع عليهاالقرار: 

 الدراسات العليا .شئون :  ثالثآ 

المدرس المساعد بالقسم بعنوان "  هاله عبدالسالم محزهتسجيل موضوع رساله الدكتوراه للباحثه /  3/1

تأثير برنامج تدريبى مقترح على بعض االنحرافات القواميه والمتغيرات الفسيولوجيه والبدميه 

 ( لدى تالميذ المرحله االبتدائيه "   VDRوتعبير جين ) 

  مجلس / قسم المواد الصحية  جتماعإمحضر 

   م 2018 / 2017 العام الجامعي 26 رقم الجلسة

 م 12 نهاية االجتماع ص 10  بدء االجتماع م2018/ 5 / 5 التاريخ 

 الصحة الرياضيةقسم علوم                                  جتماعمكان اإل

 الوظيفة االسم م

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

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

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

 مدرس بقسم المواد الصحية سايل عبدالستار عامر حمفوظم.د/  4



 تشكل لجنه االشراف من الساده : القرار : 

 يفةــــــالوظ مــــــاإلس م

 أستاذ وظائف األعضاء المتفرغ بكليه طب جامعة الزقازيق امحد  حشمتأ.د/ حسني  1

 أستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ بقسم علوم الصحة الرياضية أ.د / محدي عبده عبدالواحد عاصم 2

 مدرس بقسم علوم الصحة الرياضيه د/ ليزا حممود احلوفى 3

 
بعنوان " برنامج وقائى  صبحى رجب سليم حممودتسجيل موضوع رساله الماجستير للباحث /  3/2

 " صابتها لناشئى الكوميتيه فى رياضه الكراتيهإللعضله الضامه وتأثيره على الحد من 

 تشكل لجنه االشراف من الساده : القرار :

 الوظــــــيفة االســــــم م

 الصحة الرياضيهستاذ فسيولوجيا الرياضه ورئيس قسم علوم أ أ.د/ عبداحلليم يوسف عبدالعليم 1

 ستاذ مساعد بقسم المنازالت و الرياضات المائيهأ جعفر و حممد أ.م.د/ عمر 2

 مدرس بقسم علوم الصحة الرياضيه أمحد د/ السيد صالح السيد 3

 
 

 

 المسجله بالقسم بعنوان    إميان جالل قطب عبداهللشراف للباحثه / تعديل لجنه اإل 3/3

 تأهيلى مائى مقترح على تحسين الكفاءه الوظيفيه والبدنيه للسيدات كبار السن "" تأثيراستخدام برنامج 

 إشــــــراف :  

 جامعة المنوفيه                                                        ستاذ متفرغ بقسم علوم الصحة الرياضيهإ        أ.د/ حسني حممد صادق داوود

 شراف على النحو التاىل :ليصبح التعديل فى جلنه اإل

 ستاذ فسيولوجيا الرياضه ورئيس قسم علوم الصحة الرياضيه إ       أ.د/ عبداحلليم يوسف عبدالعليم

 وذلك النتقال أ.د/ حسين محمد صادق داوود الى جامعة المنوفيه .

 القرار :

 الموافقه على التعديل .            

 المسجله بالقسم بعنوان     إميان جالل قطب عبداهللتشكيل لجنه المناقشه والحكم  للباحثه /  ¾

 " تأثيراستخدام برنامج تأهيلى مائى مقترح على تحسين الكفاءه الوظيفيه والبدنيه للسيدات كبار السن "

 تشكل لجنه المناقشة والحكم من الساده : القرار :

 استاذ ورئيس قسم علوم الصحة الرياضيه ج حلوان مناقشا محد على حسنأ أ.د

 استاذ بيولوجيا الرياضه المتفرغ بقسم علوم الصحة الرياضيه مناقشا محدى عبده عبدالواحد عاصم أ.د

 استاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحه الرياضيه مشرفا عبداحلليم يوسف عبدالعليم أ.د

 
 

 

 



 

 ( ما يستجد من أعمال) 

  .آ : شئون أعضاء هيئة التدريس رابع

جازته بدون مرتب مرافق للزوجه للعام ألتجديد  سعيد فاروق عبد القادر .د / الطلب المقدم من أ 4/1

 بالمملكة العربية السعودية . م2018/2019الدراسى 

 القانونيه.جراءات تخاذ اإلعضاء هيئه التدريس إلأمر لشئون الموافقه مع رفع األ القرار :

 

 

 

 مساءآ 12ختتمت الجلسة في تمام الساعة إ

 

 رئيس مجلس القسم                                                             المجلسسر أمين             

 عبدالحليم يوسف عبدالعليم  /د  .أ                                         السيد صالح السيد أحمد       /م.د    
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 م27/9/2016(  1/0 اإلصدار )


