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  المواد الصحية مجلس / قسم  جتماعإمحضر 

   2016/2017 العام الجامعي 14 رقم الجلسة

 م 12 نهاية االجتماع ص 10  بدء االجتماع م2017/ 5 / 6 التاريخ 

  المواد الصحيةقسم  جتماعمكان اإل
 

 ور:الحضـــــ

( 14عقدت الجلسة رقم )العاشرة صباحآ في تمام الساعة  م  2017 / 5 / 6  الموافق السبت 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 

الطلب المقدم من المعيد / أحمد صبرى يادم المعيد بالقسم للتعيين فى وظيفة مدرس مساعد بعد بشأن  3/1

 حصوله على درجة الماجستير.

 : الموافقة على تعينه فى وظيفة مدرس مساعد بالقسم .القرار

حنان  شوقى عبدالمنعم    المعيده بالقسم والمسجله بشأن إعتماد تقارير لجنه المناقشة والحكم للباحثه /  3/2

لدرجة الماجستير بعنوان " تأثير برنامج تدريبى هوائى على خفض مستوى دهنيات الدم ومعامل 

 سنه" 60-45االصابه بامراض القلب لدى السيدات للمرحله السنيه من 

 بمنح الباحثه درجة الماجستير فى التربية الرياضية.: الموافقة على ما ورد فى تقارير لجنه المناقشة والحكم القرار

 

 

 الوظيفة االسم م

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

 فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم المواد الصحية أستاذ  .د / عبدالحليم يوسف عبدالعليم أ 2

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

 الوظيفة االسم م

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



بشأن إعتماد تقارير لجنه المناقشة والحكم للباحثه / ليزا محمود حسن الحوفى المدرس المساعد بالقسم  3/3

والمسجله للحصول على درجة الدكتوراة بعنوان " برنامج توجيه حركى وارشاد قوامى للحد والوقايه من 

 التشوهات القواميه فى مرحله ما ثبل المدرسة "انتشار 

الموافقة على ما ورد بقرار لجنه المناقشة والحكم  بقبول الرساله ومنح الباحثه  درجة دكتوراة الفلسفة   القرار :

 فى التربية الرياضية .

حسن الحوفى المدرس ليزا محمود  للمدرس مساعد / بشأن تشكيل اللجنه الثالثيه لفحص رساله الدكتوراة  3/4

 المساعد بالقسم

 تشكل لجنه الفحص من السادة :القرار : 

 عميد الكليه أ.د/ محمد طلعت ابوالمعاطى  -1

 رئيس قسم المواد الصحيه أ.د/ عبدالحليم يوسف عبدالعليم  -2

  الصحيه استاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ بقسم المواد أ.د/ حمدى عبده عاصم  -3
 التعليم والطالب :رابعآ : شئون 

 2018-2017بشأن تشكيل لجان الممتحنين والتصحيح للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى  4/1

 تشكل اللجان على النحو التالى : القرار :

 عضو ثالث عضو ثانى عضو اول اسم المادة
 د.سالى عبدالستار  د.السيد صالح السيد أ. د/عبدالحليم يوسف بنين (–صحة شخصية )اولى 
 د.السيد صالح السيد حمدي عبده عاصمأ. د. يوسفأ. د/عبدالحليم  بنات ( –صحة شخصية )اولى 

 د.سالى عبدالستار  د.السيد صالح السيد أ.د/ حمدى عبده عاصم بنين ( –وظائف اعضاء )اولى 
 د. سالي عبدالستار  يوسفأ. د/عبدالحليم  أ.د/ حمدى  عبده عاصم بنات ( –وظائف اعضاء ) اولى 

 د.سالى عبدالستار  د.السيد صالح السيد أ.د/ حمدى  عبده عاصم بنين ( –بيولوجيا الرياضة ) ثانى 
 عاطف سيد أحمدد. د.السيد صالح السيد أ. د/عبدالحليم يوسف بنات ( –تشريح وظيفى ) ثانى 
 د.سالى عبدالستار  حمدى عبده عاصمأ.د/  أ. د/عبدالحليم يوسف بنات ( –تربية صحية ) رابعة 

 مواد تخلف من سنوات سابقة

 د. عاطف سيد أحمد  أ.د/ محمد عنبر بالل  أ. د/عبدالحليم يوسف بنين ( –صحة شخصية  ) اولى 

 د. عزة العمري   د.محمد أبودنيا أ. د/عبدالحليم يوسف بنات ( –صحة شخصية ) اولى 

 صقر يد. مرو أ.د/ محمد عنبر بالل د/ حمدى عبده عاصمأ. بنين ( –وظائف اعضاء ) اولى 

 د. مروي صقر  د.عاطف سيد أحمد أ.د/ حمدى عبده عاصم بنات ( –وظائف اعضاء ) اولى 

  د.محمد أبودنيا د. نبال بدر  أ.د/ حمدى عبده عاصم بنين ( –بيولوجيا الرياضة ) ثانى 
 

 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    
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