
 

                         

 

     
 جامعة مدينة السادات     
                     الرتبية الرياضية  / ليةك     

 الرياضية ةعلوم الصحرئيس قسم مكتب                                                      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 : ورالحضـــــ
 

( 32عقدت الجلسة رقم )العاشرة صباحآ في تمام الساعة  م  2018 / 11 /6  الموافق الثالثاء نه في يومإ

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

 الحضور :عتذر عن إو

 الوظيفة االسم م

 أستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرع بالقسم أ.د/محدي عبده عبدالواحد عاصم  1
 : فتتاحإلا

 بذكر  هالجلسرئيس القسم   – عبداحلليم يوسف عبدالعليمدكتور/ ال األستاذ / فتتح السيدإ  

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

 الواردة بجدول األعمال.

 أوآل : الـمـصـادقـــات   

 الجلسة السابقة محضر  بشأن التصديق على 1/1

 السابق. جتماعاإلالتصديق على محضر  القرار:

 ثانياً: موضوعات اإلحاطة

 للقسم عرض ما ورد للقسم من مكاتبات 2/1

 . تم عرض المكاتبات الواردة للقسم وتم اإلطالع عليهاالقرار: 

 

 

 

   علوم الصحة الرياضيةمجلس / قسم  جتماعإمحضر 

   م 2018 / 2017 العام الجامعي 32 رقم الجلسة

 م 12 نهاية االجتماع ص 10  بدء االجتماع م11/2018 / 6 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 الرياضية بالكليةقسم بمدرس   حممود فتحي اهلواري م.د/  2

 علوم الصحة الرياضية بالكليةقسم بمدرس   ليزا حممود احلويفم.د/  3



 .  الدراسات العليا والبحوثشئون  : ثالثآ  
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وهم علي النحو  دكتوراه  ( –عرض التقارير السنوية الخاصة بالباحثين في مراحل ) ماجستير بشأن 

 -التالي :

 مالحظات الدرجة اإلسم م
 تقرير السنة الرابعة ماجستير راشد حسينحنان حسين  1

 تقرير السنة الثانية ماجستير محمود محمد ربيع السيد 2

 تقرير السنة األولي ماجستير بدر ناصف بدر عشماوي 3

 تقرير السنة األولي ماجستير محمود صبحي رجب سيد أحمد سليمة 4

 األوليتقرير السنة  ماجستير محمد حسين فهمي عبدالظاهر 5

 تقرير السنة األولي ماجستير آية حسن أحمد حسن 6

 تقرير السنة األولي دكتوراه عبدالرحمن بسيوني عبدالرازق غانم 7

 تقرير السنة األولي دكتوراه كريم إبراهيم محمود غريب 8

 تقرير السنة األولي دكتوراه هالة عبدالسالم حمزة هيكل 9
 

 . السنوية الخاصة بالباحثين  / الموافقة علي ما جاء من عرض التقارير القرار

بخصوص اإلعتذار عن   الطلب المقدم من األستاذ الدكتور / حمدي عبده عبدالواحد عاصمبشأن  3/2

 . نوفمبر نظرآ لظروف صحية 15 – 13حضور مؤتمر سنغافورة خالل الفترة من 

  / قبول اإلعتذار عن حضور المؤتمر . القرار

 لدراسات العليا بابشأن ما ورد بالدراسات العليا بأعداد الطالب المسجلين بالقسم للمراحل المختلفة  3/3

 دكتوراه ( –ماجستري  –) دبلومه 

 -القرار / الموافقة علي إعتماد هذا العدد وهي كالتالي : 

 العدد املرحلة م
 2 الدبلومة         1

 12 أولي املاجستري 2

 10 ثانية 3

 7 أولي الدكتوراة 4

 7 ثانية 5
 

 ( ما يستجد من أعمال )آ : رابع 

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

 

 رئيس مجلس القسم                                                  المجلسسر أمين                  
 أ.د / عبدالحليم يوسف عبدالعليم                                      الهواري فتحي محمودم.د /       
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