
                         

 

                                                              

 الرتبية الرياضية  / ليةك
 الرياضية ةعلوم الصحرئيس قسم مكتب  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

 : ورالحضـــــ
 

( 22عقدت الجلسة رقم )العاشرة صباحآ في تمام الساعة  م  2018 / 1 / 8  الموافق اإلثنين نه في يومإ

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

 

 عتذر عن الحضور :إو

 الوظيفة االسم م

1 ............................................................. ..,..................................................................................... 
 

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

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

 الواردة بجدول األعمال.

  أوالً: المصـــادقات 

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 .السابق  جتماعاإلالتصديق على محضر تم  القرار:

 ثانياً: موضوعات اإلحاطة

 للقسم عرض ما ورد للقسم من مكاتبات 2/1

 . تم عرض المكاتبات الواردة للقسم وتم اإلطالع عليهاالقرار: 

 

 

 

 

 

  مجلس / قسم المواد الصحية  جتماعإمحضر 

   م 2018 / 2017 العام الجامعي 22 رقم الجلسة

 م 12 نهاية االجتماع ص 10  بدء االجتماع م2018/ 1 / 8  التاريخ 

 قسم علوم الصحة الرياضية جتماعمكان اإل

 الوظيفة االسم م

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

 أستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ بالقسم عاصمعبدالواحد أ.د / محدي عبده  2

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

 مدرس بقسم المواد الصحية م.د/ سايل عبدالستار عامر حمفوظ 4



 

 الدراسات العليا . شئون :  ثالثآ 

 حممود فتحي حممد اهلوارى / للباحثتشكيل لجنه المناقشة والحكم لرساله الدكتوراه بشأن  3/1

 بعنوان 

   “ ميكانيكية إصابة العمود الفقري القطني كأساس لربنامج تأهيلي وقائي لالعب مركز الدائرة يف كرة اليد   “ 

 من السادة : المناقشة والحكم: تشكل لجنه  القرار

 الوظــــــيفة االســــــم م
 ( ) مناقشآ  حلوانامعة تفرغ جمهيل الأصابات الرياضيه والتستاذ اإلأ أ.د/ حممد قدرى بكرى 1

               قسم علوم الصحة الرياضيةبأستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ  اصمبدالواحد عأ.د / محدي عبده ع 2

 (مناقشآ )            جامعة مدينة السادات .  -كلية التربية الرياضية   -

  الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية  أستاذ فسيولوجيا عبدالعليمأ.د/ عبداحلليم يوسف  3

 ( آشرف) م                جامعة مدينة السادات .  -كلية التربية الرياضية  -

 ( آشرف) م  استاذ مساعد بقسم طرق التدريس والتدريب وعلم الحركه م.د/ امحد طلحة حسني حسام الدين.أ 4
 

 يه حسن امحد حسنآ/  موضوع رساله الماجستير للباحثهتسجيل بشأن  3/2

 بعنوان

 " دراسة مقارنه القياسات البيولوجية واالجتماعيه الطفال متالزمة داون وقابلى التعلم لذوى االحتياجات اخلاصة"

 : يتم تشكيل لجنه االشراف من:   القرار

 الوظــــــيفة االســــــم م

 -كلية التربية الرياضية  -الرياضية  الصحهقسم علوم ستاذ ورئيس أ عبدالعليم.د/ عبداحلليم يوسف أ 1

 جامعة مدينة السادات

 –كلية التربية الرياضية  -الرياضية  الصحهبقسم علوم  مدرس عامر حمفوظ د/ ساىل عبدالستارم. 2

  جامعة مدينة السادات

 حسني فهمى عبدالظاهرحممد /  تسجيل موضوع رساله الماجستير للباحثبشأن  3/3
 بعنوان

 "كوسيله النتقاء العىب السباحه واملصارعه وكرة القدم  3ACTNدراسه مقارنه لتنوع جني " 

 : يتم تشكيل لجنه االشراف من:   القرار

 الوظــــــيفة االســــــم م

 الزقازيقجامعة عضاء بكليه طب ستاذ وظائف األأ حشمت امحد  أ.د/ حسني 1

               قسم علوم الصحة الرياضيةبأستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ  اصمبدالواحد عمحدي عبده عأ.د /  2

 جامعة مدينة السادات .  -كلية التربية الرياضية   -

 –كلية التربية الرياضية  – ستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائيهأ أ.د/ امحد عبداحلميد عمارة 3

 جامعة مدينة السادات
 

3/4 

 
 مؤتمرالللحضور كمتحدث فى  محدى عبده عاصم/  الدعوة المقدمه لالستاذ الدكتوربشأن 

   بعنوان

Seventeenth Global Diabetes Conference & Nursing Care 

 ( Diabetes Global -2018 During March 08-09,2018 at Paris , France .) 

                         مرفق اإليميل الخاص بالدعوة 

 الموافقه على الدعوه ورفعها إلى العالقات الثقافيه لسرعه إصدار الموافقة من الجامعه : القرار

 ) مرفق الخطاب (
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 للدراسات العليا.م  2018 - 2017بشأن تحديد المقررات االجباريه واالختياريه للفصل الدراسى القادم  

 التالى :المقررات المطروحة للفصل الدراسى الثانى على النحو :  القرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعليم والطالب رابعآ : شئون 

للالئحة الجديده  2017/2018بشأن إعتماد توصيف مقررات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى  4/1

. 

 إعتماد توصيف مقرر وظائف االعضاء للفصل الدراسى الثانى .     : القرار
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 بشأن توزيع مقررات الفصل الدراسى الثانى لمرحله البكالريوس .

 توزع المقررات للفصل الدراسى الثنى على النحو التالى : : القرار

 

 عضو هيئة التدريس عدد الساعات المقرر الصف الدراسى

الصف االول الئحه 

 )بنين /بنات ( جديده
 1 وظائف اعضاء بننب

1 
 أ.د/ محدى عبده عاصم
 د/ السيد صالح السيد

 1 وظائف أعضاء )بنات(
1 

 أ.د/ محدى عبده عاصم
 د/ ساىل عبدالستار

 المقررات طبقا للالئحة القديمه

 2 وظائف اعضاء االول بنين
2 

 ا.د/ محدى عاصم
 د/ السيد صالح السيد

 2 صيةخصحة ش
2 

 ا.د/ عبداحلليم يوسف
 د. السيد صالح السيد

 2 وظائف  أعضاء االول بنات
2 

 أ.د/ محدى عاصم
 د/ ساىل عبدالستار

 2 صيةخصحة ش
2 

 ا.د/ عبداحلليم يوسف
 د/ ليزا حممود احلوفى 

 2 بيولوجيا الرياضة الثانى بنين
2 

 أ.د/ محدى عاصم
 د/ السيد صالح السيد

 1 تشريح وظيفى الثانى بنات
1 

 ا.د/ عبداحلليم يوسف
 د/ ساىل عبدالستار

 2 تربية صحية الرابع
2 

 ا.د/ عبداحلليم يوسف
 د/ ليزا حممود احلوفى 

 

 العالقات الثقافية . خامسآ :

5/1 
بالقسم من  أ.د/ حمدى عبده عاصم  يوم السبت  م 2017بشأن الندوه الخاصة بمؤتمر دبى للمعرفه  

 م9/12/2017الموافق   

 توجيه الشكر على الندوه :  القرار

 

 

 وأقفل اإلجتماع . مساءآ 12ختتمت الجلسة في تمام الساعة إف وما لم يرد ما يستجد من أعمال
 

 رئيس مجلس القسم                                                             المجلسسر أمين             

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