
                         

 

                                         
                           

 التربية الرياضية  / كلية

 الرياضية ةعلوم الصحرئيس قسم مكتب  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

 

 : ورالحضـــــ
 

( 20عقدت الجلسة رقم )العاشرة صباحآ في تمام الساعة  م  2017 / 11 / 1  الموافق األربعاء نه في يومإ

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

 

 عتذر عن الحضور :إو

 الوظيفة االسم م

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

الجلسة بذكر "بسم اهلل 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.

 أواًل: المصـــادقات   

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 الدراسيةتوصيفات المقررات  عتمادإدراج موضوع إالسابق مع  جتماعاإلالتصديق على محضر  القرار:

 من المحضر السابق. لسقوطه

 ثانيًا: موضوعات اإلحاطة

 للقسم عرض ما ورد للقسم من مكاتبات 2/1

 . تم عرض المكاتبات الواردة للقسم وتم اإلطالع عليها القرار: 

 

 

  مجلس / قسم المواد الصحية  جتماعإمحضر 

   م 2018 / 2017 العام الجامعي 20 رقم الجلسة

 م 12 نهاية االجتماع ص 10  بدء االجتماع م2017/ 11 / 1 التاريخ 

  الرياضيةعلوم الصحة قسم  جتماعمكان اإل

 الوظيفة االسم م

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

 أستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ بالقسم أ.د / حمدي عبده عاصم 2

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

 مدرس بقسم المواد الصحية م.د/ سالي عبدالستار عامر محفوظ 4



 الدراسات العليا . شئون :  ثالثآ 

 لرسالة الماجستير حسن علي عفيفي علي للباحث /  تشكيل لجنة المناقشة والحكم بشأن  3/1

الركبة بعد إعادة بناء االرباط برنامج تدريبي للحس العضلي العميق علي وظائف تأثير " بعنوان 

 " الصليبي األمامي 

 من السادة : المناقشة والحكمالقرار : تشكل لجنه 

 الوظــــــيفة االســــــم م

 اصمبدالواحد عأ.د / محدي عبده ع 1
               قسم علوم الصحة الرياضيةبأستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ   

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

 أ.د/ عبداحلليم يوسف عبدالعليم  2
  - الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية  أستاذ فسيولوجيا

 (مشرفآ )          جامعة مدينة السادات .  -كلية التربية الرياضية 

 أ.م.د / عبدالعزيز سعيد املال  3
كلية التربية  –أستاذ مساعد بقسم علوم الصحة الرياضية 

 ) مناقشآ ( كلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان  –الرياضية 

 
 

 

 

 .رابعآ : ما يستجد من أعمال 

 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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