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  المواد الصحية مجلس / قسم  جتماعإمحضر 

   2016/2017 العام الجامعي 16 رقم الجلسة

 م 12 نهاية االجتماع ص 10  بدء االجتماع م2017/ 7 / 4 التاريخ 

  المواد الصحيةقسم  جتماعمكان اإل
 

 : ورالحضـــــ

( 16عقدت الجلسة رقم )العاشرة صباحآ في تمام الساعة  م  2017 / 7 / 4  الموافق ثالثاءال نه في يومإ

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

 

 عتذر عن الحضور :إو

 الوظيفة االسم م

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

 

الجلسة بذكر "بسم اهلل رئيس القسم   –عبدالحليم يوسف عبدالعليم دكتور/ ال األستاذ / فتتح السيدإ  : فتتاحإلا

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

 الواردة بجدول األعمال.

   أواًل: المصـــادقات 

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 تمت المصادقة القرار: 

 ثانيًا: موضوعات اإلحاطة

 للقسم عرض ما ورد للقسم من مكاتبات 2/1

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

 الدراسات العليا . شئون :  ثالثآ 

تأثير  بعنوان "براهيم غريب إكريم  للمدرس المساعد /  الدكتوراه بشأن تسجيل موضوع رسالة 3/1

وهرمون النمو  3-الجاالكتين يقاعات القلب وإالشدة على تغير  تنوعبرنامج تدريبى م

(GH  )  ناشئين السباحة "لدى 

 لجنه االشراف من :تم تشكيل القرار : 

 استاذ متفرغ بقسم المواد الصحية  عبده عاصم حمدي /أ.د -1

 بقسم المواد الصحية مدرس السيد صالح السيد أحمد د/  -2

  مدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية ذكىمحمد د/ وسام  -3
 

 

 الوظيفة االسم م

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

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

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



 

 

 محمد السيد عبدالفتاح حبيب/  تشكيل لجنه المناقشة والحكم لرساله الماجستير  للباحثبشأن  3/2
بعنوان " الثقافة الصحيه وعالقتها بانتشار التشوهات القواميه لتالميذ المرحله االولى من التعليم 

 االساسى بادارة منشأة القناطر التعليميه بالجيزة "

 ل لجنه المناقشة والحكم من السادة :يتشكتم القرار : 

 الصحة الرياضية قسم علوم الصحة الرياضية ج حلوانستاذ أ مشرفا حمد على حسنأأ.د/  -1

 ستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ بالقسمأ مناقشا أ.د/ حمدى عبده عاصم  -2

 رئيس قسم المواد الصحية بالكلية مشرفا أ.د/ عبدالحليم يوسف عبدالعليم  -3

 حلوانقسم علوم الصحة الرياضية ج باستاذ القوام  مناقشا أ.د/ محسن يس الدروى  -4
 

مقارنه  بعنوان " دراسة حمد حسنأيه حسن آ تسجيل موضوع رساله الماجستير للباحثه / بشأن 3/3

حتياجات الخاصة زمة داون وقابلى التعلم لذوى اإلطفال متالجتماعيه ألالقياسات البيولوجية واإل

" 

 تم تشكيل لجنه االشراف من :القرار : 

 استاذ ورئيس قسم المواد الصحيه  أ.د/ عبدالحليم يوسف عبدالعليم -1

  مدرس بقسم المواد الصحيه  عامر د/ سالى عبدالستار  -2
 

 

 

 

 

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

 القسمرئيس مجلس                                                                     المجلسسر أمين             

 عبدالحليم يوسف عبدالعليم  /د  .أ                                                السيد صالح السيد أحمد       /م.د    
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