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  المواد الصحية مجلس / قسم  جتماعإمحضر 

   2016/2017 العام الجامعي 15 رقم الجلسة

 م 12 نهاية االجتماع ص 10  بدء االجتماع م2017/ 6 / 8 التاريخ 

  المواد الصحيةقسم  جتماعمكان اإل
 

 : ورالحضـــــ

( 15عقدت الجلسة رقم )العاشرة صباحآ في تمام الساعة  م  2017 / 6 / 8  الموافق خميسال نه في يومإ

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

 

 عتذر عن الحضور :إو

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

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

   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

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

 الدراسات العليا . شئون :  ثالثآ 

 بشأن شكيل لجان الممتحنين لمقررات  للدراسات العليا بالقسم 3/1

 يتم تشكيل  الجان على النحو التالى:: القرار

 ثالثال المصحح ثانىال المصحح أستاذ المادة المستوي سم المادةإ
 ----------------- أ.د/ حمدى عاصم أ.د/ عبدالحليم يوسف دبلوم تربية صحية

 ----------------- أ.د/ عبدالحليم يوسف أ.د/ حمدى عاصم اولى ماجستير الرياضةفسيولوجيا 

 ----------------- أ.د/ حمدى عاضم أ.د/ عبدالحليم يوسف ثانيه ماجستير تربية صحية

 ------------------ أ.د/ عبدالحليم يوسف أ.د/ حمدى عاصم اولى دكتوراة بيولوجيا النشاط الرياضى

قراءات متقدمة بيولوجيا 

 النشاط الرياضى
 ----------------- أ.د/ عبدالحليم يوسف عاصمأ.د/ حمدى  ثانيه دكتوراة

 
 

 الوظيفة االسم م

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

 بالقسمأستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ  أ.د / حمدي عبده عاصم 2

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

 الوظيفة االسم م

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



 يه الخاصة بالمدرس المساعد / ليزا محمود الحوفىرض ما ورد بتقارير اللجنه الثالثبشأن ع 3/2

الموافقة على ما ورد بالتقرير بان البحث يخدم القسم العلمى الذى تنتمى اليه الباحثه ويرقى الى درجة : القرار

 مدرس بذات القسم .

تأثير التمرينات عن الرساله بعنوان "  مريم عادل فوزى كرتلىبشأن منح درجة الماجستير للباحثه /  3/3

" بناء على  التأهيلية لتقويم بعض التشوهات القوامية لفئة الداون سيندروم وعالقتها بالسعات التنفسية

 تقرير لجنه المناقشة والحكم .

 الموافقة على ماورد بقرار لجنه المناقشة والحكم بمنح الباحثه / درجة الماجستير فى التربية الرياضية القرار :

 : أعضاء هيئة التدريسرابعآ : شئون 

الطلب المقدم من المعيده / حنان شوقي عبدالمنعم  للتعين فى وظيفة مدرس مساعد بذات القسم بعد بشأن  4/1

 منحة درجة الماجستير.

 الموافقة على تعيين المعيده فى وظيفة مدرس مساعد بالقسم . القرار :

الطلب المقدم من م.م/ ليزا محمود الحوفى للتعيين فى درجة مدرس بذات القسم بعد منحها درجة بشأن  4/2

 الدكتوراة .

الموافقة على تعيين م.م/ ليزا محمود الحوفى بوظيفة مدرس بذات القسم بعد منحها درجة الدكتوراة   القرار :

وورود تقرير اللجنه الثالثيه  بان البحث يخدم القسم العلمى الذى ينتمى اليه الباحثه ويرقى الى درجة مدرس بذات 

 القسم .

لممكلة العربية السعوديه لتجديد با( ه زوجمرافق ) للسنة األولي الطلب المقدم من أ.د/ سعيد فاروق عبد القادر بشأن  4/3

 2018-2017جازته للعام الدراسى أ

 الموافقة ورفع االمر الى شئون اعضاء التدريس لتطبيق القواعد المنظمه لذلكالقرار : 

بالمملكة العربية السعوديه للعام الدراسى  ( هزوجمرافق أ.م.د/ محمود يوسف )  الطلب المقدم منبشأن  4/4

2017-2018 

 الموافقة ورفع االمر الى شئون اعضاء التدريس لتطبيق القواعد المنظمه لذلك . القرار :

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

 رئيس مجلس القسم                                                                    المجلسسر أمين             

 عبدالحليم يوسف عبدالعليم  /د  .أ                                                السيد صالح السيد أحمد       /م.د    
SQ0000000F101206 رقم:نموذج   

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 


