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  المواد الصحيةقسم  جتماعمكان اإل
 

 ور:الحضـــــ

( برئاسة 13عقدت الجلسة رقم ) العاشرة صباحآفي تمام الساعة  م  2017 / 4 / 4  الموافق ثالثاءال نه في يومإ

 رئيس القسم  وبحضور كل من:  –عبدالحليم يوسف عبدالعليم دكتور/ مساعد  أستاذ

 

 عتذر عن الحضور :إو

" والترحيب  الجلسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيمرئيس القسم   –عبدالحليم يوسف عبدالعليم دكتور/ أستاذ مساعد  / فتتح السيدإ  : فتتاحإلا

 األعمال. سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول نتقلإثم  القسم بالسادة أعضاء مجلس

   أواًل: المصـــادقات 

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 تمت المصادقة القرار: 

 ثانيًا: موضوعات اإلحاطة

  عرض ما ورد للقسم من مكاتبات 2/1

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

 . أعضاء هيئة التدريس شئون :  ثالثآ 

التقرير الوارد من اللجنه العلمية الدائمة لترقى االساتذة واالساتذه المساعدين ) لجنه التدريب ( بشأن  3/1

بخصوص ترقى دكتور / عبدالحليم يوسف عبدالعليم  االستاذ المساعد بالقسم الى استاذ فسيولوجيا 

 الرياضة بذات القسم .

قرار اللجنه بأحقيه السيد أ.م.د/عبدالحليم يوسف عبدالعليم االستاذ المساعد بالقسم لشغل  الموافقة علىالقرار : 

 وظيفة  استاذ فسيولوجيا الرياضة بذات القسم والكلية والجامعة.

 .الدراسات العليا  شئونرابعآ : 

عن المشاركه فى المؤتمر الدولى   أ.د/ حمدى عبده عبدالواحد عاصمعتذار المقدم من اإلبشأن  4/1

 Rome, Italy. in2017, 23-22Global Diabetes Conference March  th16"  خالل الفترة

بمدينه روما ) ايطاليا ( لمرورة بظروف صحيه تمنعة من السفر وتم مخاطبة  2017مارس  23-22من 

 ادارة المؤتمر باالعتذار

 : قبول االعتذار .القرار

 الوظيفة االسم م

 أستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ  أ.د / حمدي عبده عاصم 1

 أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم المواد الصحية بالقسم  يم عبدالعلأ.م.د / عبدالحليم يوسف  2

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

 الوظيفة االسم م

1 -------------------------------------- -------------------------------------------- 



على  المسجل لدرجة  رامز ربيع عبدالتواببشأن إعتماد تقارير لجنه المناقشة والحكم للباحث  /  4/2

الماجستير بعنوان " تأثير برنامج تأهيلى بدنى مقترح آلصابه  التهاب اوتار العضالت الدوارة بمفصل 

 الكتف لالعبى القوس والسهم "

الموافقة على ما ورد بقرار لجنه المناقشة والحكم  بقبول الرساله ومنح الباحث درجة الماجستير فى  القرار :

 التربية الرياضية .

المعيد بالقسم والمسجل   أحمد صبرى عوض يادمبشأن إعتماد تقارير لجنه المناقشة والحكم للباحث /   4/3

جيه والبدنيه لطالب المرحله االعداديه للمدارس لدرجة الماجستير بعنوان " تقييم اللياقة الفسيولو

 الرياضية بمحافظة المنوفية "

الموافقة على ما ورد بقرار لجنه المناقشة والحكم  بقبول الرساله ومنح الباحث درجة الماجستير فى القرار : 

 التربية الرياضية ، طبع الرساله على نفقه الجامعة وتبادلها مع الجامعات االخرى .

والمسجل لدرجة الماجستير   عمر محمود محمد غنيمعتماد تقارير لجنه المناقشة والحكم للباحث /  بشأن إ 4/4

بعنوان " تأقير برنامج تاهيلى مقترح لتحسين بعض االنشطة الحياتيه اليوميه لمرضى الشلل المخى 

CP   (Cerebral plasy  "  ) 

المناقشة والحكم  بقبول الرساله ومنح الباحث درجة الماجستير فى الموافقة على ما ورد بقرار لجنه القرار : 

 التربية الرياضية .

 

 

 

 

 

 مساءآ 12ختتمت الجلسة في تمام الساعة إوما لم يستجد من أعمال 
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