
 

                         

 

 جامعة مدينة السادات     
                     الرتبية الرياضية  / ليةك     

 الرياضية ةعلوم الصحرئيس قسم مكتب                                                      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 : ورالحضـــــ
 

( 28عقدت الجلسة رقم )العاشرة صباحآ في تمام الساعة  م  2018 / 7 / 3  الموافق الثالثاء نه في يومإ

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

 عتذر عن الحضور :إو

 الوظيفة االسم م

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

 : فتتاحإلا

 بذكر  هالجلسرئيس القسم   –عبدالحليم يوسف عبدالعليم دكتور/ ال األستاذ / فتتح السيدإ  

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

 الواردة بجدول األعمال.

  أوالً: المصـــادقات 

 الجلسة السابقة  محضربشأن التصديق على  1/1

 السابق. جتماعاإلالتصديق على محضر  القرار:

 ثانياً: موضوعات اإلحاطة

 للقسم عرض ما ورد للقسم من مكاتبات 2/1

 . عليها تم عرض المكاتبات الواردة للقسم وتم اإلطالعالقرار: 

 

 

 

   علوم الصحة الرياضيةمجلس / قسم  جتماعإمحضر 

   م 2018 / 2017 العام الجامعي 28 رقم الجلسة

 م 12 االجتماعنهاية  ص 10  بدء االجتماع م2018/ 6 / 12 التاريخ 

 قسم علوم الصحة الرياضية                                 جتماعمكان اإل

 الوظيفة االسم م

  علوم الصحة الرياضيةأستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم  أ.د / عبداحلليم يوسف عبدالعليم 1

 علوم الصحة الرياضيةقسم ب أستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ  أ.د / محدي عبده عاصم 2

 بالكلية علوم الصحة الرياضيةقسم ب مدرس  م.د/ السيد صالح السيد أمحد 3

 بالكلية علوم الصحة الرياضيةقسم ب مدرس  م.د/ سايل عبدالستار عامر حمفوظ 4



 

 

 الدراسات العليا .شئون :  ثالثآ 

 German Medical College in Ukraine من محدى عبده عاصم الوارده لالستاذ الدكتور/ ةالدعو بشأن 3/1

خصائيين العالج الطبيعى للمشاركه فى ورش العمل والسمينارات حول التاهيل البدنى والعالج الطبيعى أل

 فى اوكرانيا ) كييف ( . 2018اغسطس  22-15الفتره من والتاهيل البدنى خالل 

 

 الموافقة  القرار :

 بخصوص حضور المؤتمر كمتحدث  محدي عبده عاصمبشأن الدعوة الواردة لألستاذ الدكتور /  3/2

2and World Obesity Congress October 15-16,2018 Tokyo, Japan 

 الموافقة القرار :

بخصوص  حضورمؤتمر كمحاضر فى   محدى عبده عاصم الوارده لالستاذ الدكتور /ة الدعوبشأن  3/3

 . 2018نوفمبر  15-13سنغافوره خالل الفتره من 
2018), which will be held -2018(WCFN-Annual World Congress of Food and Nutritionth7

during November 13-15, 2018 in Singapore. 

 الموافقةالقرار : 

 

 ( ما يستجد من أعمال )رابعآ :  

 . مساءآ 12ختتمت الجلسة في تمام الساعة إف علي جدول األعمال من أعمال يستجدوما لم يرد إلينا ما 

 

 رئيس مجلس القسم                                                             المجلسسر أمين 
 أ.د / عبدالحليم يوسف عبدالعليم                                    م.د / السيد صالح السيد أحمد          
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