
 

                         

 

 جامعة مدينة السادات     
                     الرتبية الرياضية  / ليةك     

 الرياضية ةعلوم الصحرئيس قسم مكتب                                                      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 : ورالحضـــــ
 

( 27عقدت الجلسة رقم )العاشرة صباحآ في تمام الساعة  م  2018 / 6 / 12  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  

سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات  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 مكاتبات عرض ما ورد للقسم من 2/1

 . تم عرض المكاتبات الواردة للقسم وتم اإلطالع عليهاالقرار: 

 

 

 

   علوم الصحة الرياضيةمجلس / قسم  جتماعإمحضر 

   م 2018 / 2017 العام الجامعي 27 رقم الجلسة

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

 قسم علوم الصحة الرياضية                                 جتماعمكان اإل

 الوظيفة االسم م

  صحة الرياضيةعلوم الأستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم  أ.د / عبداحلليم يوسف عبدالعليم 1

 صحة الرياضيةعلوم القسم ب أستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ  أ.د / محدي عبده عاصم 2

 بالكلية صحة الرياضيةعلوم القسم ب مدرس  م.د/ السيد صالح السيد أمحد 3

 بالكلية صحة الرياضيةعلوم القسم ب مدرس  م.د/ سايل عبدالستار عامر حمفوظ 4



 

 

 الدراسات العليا .شئون :  ثالثآ 

وموضوعه "تأثير  مصطفى امحد حسن امساعيلعتماد تقرير لجنه المناقشه والحكم للباحث / بشأن إ 3/1

برنامج تأهيلى مقترح لتخفيف مظاهر تقدم العمر وزياده الوزن على المترددين على المرجز الصحى 

 سنه" بقبول الرساله ومنح درجه الماجستير . 45بالمدينه التعليميه بالسادس من اكتوبر فوق 

 

 الدارس درجه الماجستير.عتماد قرار لجنه المناقشه والحكم بقبول الرساله ومنح إالقرار : 

وموضوعه "تأثير برنامج حسني على عفيفى على اعتماد تقرير لجنه المناقشه والحكم للباحث / بشأن  3/2

تدريبى للحس العميق على وظائف الركبه بعد اعاده بناء الرياط الصليبى االمامى " بقبول الرساله ومنح 

 درجه الماجستير .

 المناقشه والحكم بقبول الرساله ومنح الدارس درجه الماجستير.القرار : اعتماد قرار لجنه 

 

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