
 التربية الرياضية  / كلية                 

 رئيس قسم املواد الصحيةمكتب                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          

 

  انًٕاد انصغٛت يضهظ / لغى  صخًبعإيغضش 

   6116/6112 انعبو انضبيعٙ 11 سلى انضهغت

 و 16.31 َٓبٚت االصخًبع ص 11.31  بذء االصخًبع و6112/ 4/6 انخبسٚخ 

  انصغٛتانًٕاد لغى  يكبٌ انإلصخًبع
 

 ٕس:نغضـــــا

( 11عمذث انضهغت سلى ) العاشرة والثلث صباحآفٙ حًبو انغبعت  و  6112 / 6 / 4  انًٕافك سبتال َّ فٙ ٕٚوإ

 سئٛظ انمغى  ٔبغضٕس كم يٍ:  –عبذانغهٛى ٕٚعف عبذانعهٛى دكخٕس/ يغبعذ  أعخبربشئبعت 

 

  ٔاعخزس عٍ انغضٕس :

"  انضهغت بزكش "بغى اهلل انشعًٍ انشعٛىسئٛظ انمغى   –عبذانغهٛى ٕٚعف عبذانعهٛى دكخٕس/ / أعخبر يغبعذ  فخخظ انغٛذإ  : فخخبطإلا

 انٕاسدة بضذٔل األعًبل.عٛبدحّ نعشض ٔيُبلشت انًٕضٕعبث  َخممإرى  انمغى ٔانخشعٛب ببنغبدة أعضبء يضهظ

   أٔاًل: انًصـــبدلبث 

 بشؤٌ انخصذٚك عهٗ يغضش انضهغت انغببمت  1/1

 حًج انًصبدلت انمشاس: 

 ربًَٛب: يٕضٕعبث اإلعبطت

  ػزض يب ٔرد نهقسى يٍ يكبرجبد 6/1

  رى ػزض انًكبرجبد انٕاردح نهقسى ٔرى اإلؼالع ػهيٓبٔ ، رى االؽبؼخانمشاس: 

  انذراسبد انؼهيب  شئٌٕ  ربنزب :

 16thانطهب انًمذو يٍ أ.د/ عًذٖ عبذِ عبذانٕاعذ عبصى بخصٕص انذعٕة انًمذيّ نغٛبدحّ نغضٕس يؤحًش 3/1

International conference and Exhibition on Obesity & Weight 

Management  during November 13 -14, 2017 at Atlanta, USA 

 كًخغذد فٗ انًؤحًش ) يشفك انذعٕة ( .
 .  انقزار: انًٕافقخ ػهٗ سفز سيبدرّ

حؤرٛش بشَبيش حؤْٛهٗ عهٗ يغخٕٖ االحضاٌ انغشكٗ يُظ دسصت انًبصغخٛش نهببعذ / فٛصم يغًذ انغٛذ انشبرنٗ بعُٕاٌ "  3/6

 بعذ االصببّ بُضٚف حغج انعُكبٕحٛت ) دساعت عبنّ (
 انقزار:انًٕافقخ ػهٗ يب إَزٓذ انيّ نغُّ انًُبقشخ ٔانؾكى ثبنزٕصيّ ثًُؼ انجبؽش درعخ انًبعسزيز فٗ انززثيخ انزيبظيخ .

انشئٛظ عهٗ انببعزّ / عٓب اعًذ انششٚف انًذسط انًغبعذ ببنمغى نشعبنّ  انطهب انًمذو يٍ / أ.د/ عًذٖ عبذِ عبصى انًششف 3/3

فٗ اَمبص انٕصٌ ببعخخذاو  (Leptein gene, adiopnectin gene, pparg gene)  انذكخٕساة بعُٕاٌ" دٔس انضُٛبث االٚضٛت

 بشَبيش ؼزائٗ ٔسٚبضٗ يمخشط.

  "The role of metabolic genes ( leptein gene ,adiopnectin gene, pparg gene) in weight loss by 

 انٕظٛفت االعى و

 أعخبر بٕٛنٕصٛب انشٚبضت انًخفشغ  عبصىأ.د / عًذ٘ عبذِ  1

 أعخبر يغبعذ ٔلبئى بعًم سئٛظ لغى انًٕاد انصغٛت ببنمغى  ٛى عبذانعهأ.و.د / عبذانغهٛى ٕٚعف  6

 يذسط بمغى انًٕاد انصغٛت  و.د/ انغٛذ صالط انغٛذ أعًذ  3

 انٕظٛفت االعى و

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



using nutritional and athletic programs " 

نذعًٓب فٗ حكبنٛف انمٛبعبث انخبصت ببنبغذ عٛذ آَب حغًهج حكبنٛف ششاء انبشًٚش انخبص ببسبع صُٛبث انخبصت بخغهٛم عُٛبث   

 اسبعٌٕ انف صُٛٓب . 41111ؼزائٗ يًب كهفٓب يببنػ كبٛشة حفٕق  انذو انخبصت ببنعُّٛ ٔكزنك حكبنٛف انكٕنٛغخشٔل ٔاعذاد بشَبيش
 ٔيشفك انفٕاحٛش انذانّ عهٗ أصت انصشف .

انًٕافقخ ػهٗ يب رقذو ٔرفغ االيز انٗ نغُّ انذراسبد انؼهيب ٔانجؾٕس نًخبؼجّ أ.د/ َبئت رئيس انغبيؼخ نشئٌٕ  انقزار: 

 . انجؾٕسانذراسبد انؼهيب ٔانجؾٕس الدراعخ فٗ نغُّ دػى 

نزسبنّ انذكزٕراِ ثؼُٕاٌ " ثزَبيظ رٕعيّ ؽزكٗ ٔارشبد قٕايٗ   رشكيم نغُّ انًُبقشخ ٔانؾكى نهجبؽضخ / نيشا يؾًٕد ؽسٍ انؾٕفٗ 3/4

 نهؾذ ٔانٕقبيّ يٍ اَزشبر انزشْٕبد انقٕاييّ فٗ يزؽهّ يب قجم انًذرسخ "

  -السادة : تشكيل لجنت المناقشت والحكم من  ٔحى انًٕافمت . انمشاس:

 صبيعت يذُّٚ انغبداث  اعخبر يخفشغ بمغى عهٕو انصغت يششفب أ.د/ عًذٖ عبذِ عبصى

 صبيعت طُطب  اعخبر بمغى عهٕو انصغت يششفب أ.د/ يغعٕد كًبل ؼشابّ
 اعخبر انصغت انشٚبضٛت لغى عهٕو انصغت انشٚبضٛت صبيعت عهٕاٌ يُبلشب أ.د/ اعًذ عهٗ عغٍ

  لبئى بعًم سئٛظ لغى انًٕاد انصغٛت صبيعت يذُّٚ انغبداث يُبلشب عبذانعهٛىأ.و.د/ عبذانغهٛى ٕٚعف 
رشكيم نغُّ انًُبقشخ نهجبؽضّ / ؽُبٌ شٕقٗ ػجذانًُؼى ػجذانجبقٗ انًؼيذح ثبنقسى نزسبنّ انًبعسزيز ثؼُٕاٌ " رأصيز ثزَبيظ رذريجٗ  3/5

 ( سُّ . 66-45انقهت نذٖ انسيذاد نهًزؽهّ انسُيّ يٍ ) ْٕائٗ ػهٗ خفط يسزٕٖ دُْيبد انذو ٔيؼبيم االصبثّ ثأيزاض 

  -تشكيل لجنت المناقشت والحكم من السادة : انمشاس: انًٕافمت . ٔحى 

 صبيعت يذُّٚ انغبداث  اعخبر يخفشغ بمغى عهٕو انصغت يُبلشب أ.د/ عًذٖ عبذِ عبصى
 عهٕو انصغت انشٚبضٛت صبيعت عهٕاٌانشٚبضٛت لغى   اعخبر فغٕٛنٕصٛب يُبلشب أ.د/ اعًذ َصش انذٍٚ عٛذ

  لبئى بعًم سئٛظ لغى انًٕاد انصغٛت صبيعت يذُّٚ انغبداث يششفب أ.و.د/ عبذانغهٛى ٕٚعف عبذانعهٛى
رشكيم نغُّ انًُبقشخ ٔانؾكى نهجبؽضّ / يزيى ػبدل فٕسٖ كزرهٗ نزسبنّ انًبعسزيز ثؼُٕاٌ " رأصيز انزًزيُبد انزأْيهيّ نزقٕيى ثؼط  3/6

 انزشْٕبد انقٕاييّ نفئٍ سيُذرٔو ٔػالقزٓب ثبنسؼبد انزُفسيخ "

  -حشكٛم نضُت انًُبلشت ٔانغكى يٍ انغبدة : انمشاس: انًٕافمت . ٔحى 

 صبيعت يذُّٚ انغبداث  اعخبر يخفشغ بمغى عهٕو انصغت يُبلشب أ.د/ عًذٖ عبذِ عبصى
 لغى عهٕو انصغت انشٚبضٛت صبيعت عهٕاٌ انشٚبضٛت انًخفشغ   اعخبر فغٕٛنٕصٛب يُبلشب أ.د/ نٛهٗ صالط انذٍٚ عهٛى

  لبئى بعًم سئٛظ لغى انًٕاد انصغٛت صبيعت يذُّٚ انغبداث يششفب أ.و.د/ عبذانغهٛى ٕٚعف عبذانعهٛى
 

انٕظيفيخ داخم يُؼ درعخ انًبعسزيز نهجبؽش / يؾًذ يًذٔػ يؾًٕد انٓغيٍ ثؼُٕاٌ " رأصيز ثزَبيظ يقززػ ثبسزخذاو انزذريجبد  3/7

 ٔخبرط انٕسػ انًبئٗ نزأْيم اصبثّ انزٕاء انزثبغ انخبرعٗ نًفصم انكبؽم نذٖ انزيبظييٍ "

 انقزار: انًٕافقخ ػهٗ يب اَزٓذ انيّ نغُّ انًُبقشخ ٔانؾكى ثبنزٕصيّ ثًُؼ انجبؽش درعخ انًبعسزيز فٗ انززثيخ انزيبظيخ .

 شئٌٕ انبٛئت ٔخذيت انًضخًع .: سابعآ 

 ؼجقب نقٕاػذ يزكش انخذيخ انؼبيخ ثبنكيهخ ٔانعٕاثػ انًُظًخ نذنك .االصبثبد انزيبظيخ نؽالة انكهيّ االػالٌ ػٍ دٔرح فٗ  4/1

 انقزار: انًٕافقخ يغ انزُسيق يغ ٔكبنّ انكهيخ نشئٌٕ انجيئخ ٔيزكش انخذيخ انؼبيخ نالػالٌ ػُٓب .

4/2 
ثذػٕح  4606اغسؽس  47- 44انُذٔح ؽٕل فبػهيبد انًؤرًز انذٖ ؽعزح أ.د/ ؽًذٖ ػجذِ ػبصى فٗ نزٕاَيب خالل انفززح يٍ  

  . يٍ رئيس انًغهس انذٔنٗ نجؾٕس انُشبغ انجذَٗ ٔانهيبقخ . ثؾعٕر كم اػعبء انقسى

ٔرؾذيذ يٕظٕع شٓزٖ القبيخ َذٔح الػعبء انقسى ػهٗ اٌ ركٌٕ انُذٔح انقبديّ ػٍ ٔرٕعيّ انشكز نسيبدرّ انًٕافقخ  :  انقزار

 " ٔيزٕالْب أ.د/ ؽًذٖ ػجذِ ػبصى " اسزخذاو انُبَٕ ركُٕنٕعٗ فٗ ػهٕو انصؾخ انزيبظيخ 

 يغبءآ 16.15خخخًج انضهغت فٙ حًبو انغبعت إٔيب نى ٚغخضذ يٍ أعًبل 

 سئٛظ يضهظ انمغى                                                                    انًضهظعش أيٍٛ             

 عبذانغهٛى ٕٚعف عبذانعهٛى  /.و.د أ                                                انغٛذ صالط انغٛذ أعًذ       /و.د 

 
SQ0000000F101206 سلى:ًَٕرس   

 و62/9/6116(  1/1اإلصذاس ) 


