
 

 

 قسى عهىو انصحت انزياضيت

 6102  شهز يايى اجتًاع يجهس انقسى عٍ يحضز

 تى عقد يجهس انقسى  1026/ 3/5انًىافق  ثالثاءاناَّ فى يىو 

رئيس انقسى                                                                             عبدانعهيى   يىسف و.د/ عبدانذهيى برئاست أ. 

 وبذضىر :

 عضىا                                                            دًدي عبدِ عاصى أ.د/  -2

  عضىا انسيد صالح انسيد ادًد                                                                       و.د/ -1

 جدول االعًال :   

 

 :انتصديق عهى يذضر االجتًاع انسابق أوال

 اتباث: عرض يا ورد نهقسى يٍ يكثاَيا 

انطهب انًقدو يٍ االستاذ انًساعد بانقسى / يذًىد يىسف يذًد يىسف  نتجديد اجازتّ  :  ثانثا

  1022-1026نًرافقت انسوجت نهعاو اندراسى 

  1022-1026تشكيم نجاٌ انًًتذُيٍ وانتصذيخ نهفصم اندراسى انثاَى نهعاو اندراسى  :رابعا 

 يا يستجد يٍ اعًال       خايسا :

 دول االعًال :يُاقشت ج

 

 انتصديق عهى يذضر االجتًاع انسابق: أوال

 انتصديق عهى يذضر االجتًاع انسابق. انقزار:

 عرض يا ورد نهقسى يٍ يكاتباث :ثاَيا 

 نهقسى وتى االطالع عهيها. انىاردةتى عرض انًكاتباث  : انقزار

يىسف  نتجديد اجازتّ  انطهب انًقدو يٍ االستاذ انًساعد بانقسى / يذًىد يىسف يذًد : ثانثا 

 1022-1026نًرافقت انسوجت نهعاو اندراسى 

 انًىافقت عهى تجديد االجاسة نسيادته طبقا نهقىاعد وانهىائح انًُظًت نذنك بانجايعت. :انقزار 

  1022-1026تشكيم نجاٌ انًًتذُيٍ وانتصذيخ نهفصم اندراسى انثاَى نهعاو اندراسى  : رابعا :

 عهى انُحى انتانى :تشكم انهجاٌ انقرار : 

 

 عضو ثالث عضو ثانى عضو اول اسم المادة

بنين (–صحة شخصية )اولى  د/عبدالحليم يوسفأ.م    أ.د/ محمد جمال حمادة د.السيد صالح السيد 

بنات ( –صحة شخصية )اولى  يوسفعبدالحليم د/أ.م    أ.د/ محمد جمال حمادة د.السيد صالح السيد 

بنين ( –وظائف اعضاء )اولى  عاصم عبده أ.د/ حمدى   أ.د/ محمد جمال حمادة د.السيد صالح السيد 

بنات ( –وظائف اعضاء ) اولى  عاصمعبده أ.د/ حمدى     د.السيد صالح السيد 

بنين ( –بيولوجيا الرياضة ) ثانى  عاصم عبده  أ.د/ حمدى    د.السيد صالح السيد 

بنات ( –تشريح وظيفى ) ثانى  يوسف د/عبدالحليمأ.م     أ.د/ محمد جمال حمادة 

بنات ( –تربية صحية ) رابعة  د/عبدالحليم يوسفأ.م     أ.د/ محمد جمال حمادة 
 مواد تخلف من سنوات سابقة

بنين ( –صحة شخصية  ) اولى  د/عبدالحليم يوسفأ.م      
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 عضو ثالث عضو ثانى عضو اول اسم المادة

بنات ( –صحة شخصية ) اولى  د/عبدالحليم يوسفأ.م      

بنين ( –وظائف اعضاء ) اولى  عاصم عبده أ.د/ حمدى     

بنات ( –وظائف اعضاء ) اولى  عاصم عبده أ.د/ حمدى     

بنين ( –بيولوجيا الرياضة ) ثانى  عاصم عبده أ.د/ حمدى     

 

 يا يستجد يٍ اعًال       خايسا :

 اعًال جديدة عهى جدول االعًال .يٍ نى يرد يا يستجد                               

 

 .اقفم االجتًاعفى تًاو انساعت انثاَيت عشر  ًال ول االعجد وباَتهاء 

 

 .رئيس انقسى                                                                                 

 

 و.د/ عبدانذهيى يىسف عبدانعهيىأ.


