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   2018/2019 العام الجامعي 7 رقم الجلسة 

 م 12 نهاية االجتماع ص 10  بدء االجتماع م2019/ 3/  6 التاريخ 

   علوم الصحة الرياضية قسم  جتماع مكان اإل
 

 

 : الحضـــــور

         عقدت الجلسة  العاشرة صباحا  في تمام الساعة  م  2019 / 3 / 6  الموافق ربعاءاأل نه في يومإ

 : من القسم  وبحضور كلا مجلس رئيس    –عبدالحليم يوسف عبدالعليم دكتور/ الستاذ األبرئاسة 

 عن الحضور : عتذرإو

 الوظيفة  االسم  م

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

              القســم الجلســة بــذكرمجلــس رئــيس   –عبــدالحليم يوســف عبــدالعليم دكتور/ األستاذ ال فتتح السيدإ  : فتتاح إلا

ســياعته لعــرن ومةاق ــة  نتقــ إثــم  القســم " والترنيــب بالســاعض ءعضــاء مجلــس "بسم هللا الــرنمن الــرنيم

 . الموضوعات الوارعض بجدول األعمال

    ءوالا: المصـــاعقات 

 ب أن التصديق على محضر الجلسة السابقة   1/ 1

ــاعقة   القرار ــم المصــ ( باسىىىىاب ا                  5/1 ىىىىح ح ىىىىا ) الب ىىىى     علىىىىض  االىىىىر السابىىىىا  ال ىىىىاب تمــ

             عبىىى  ال ىىىاار دىىىض   ىىىرر:  ىىى رك وراىىىير / ل ىىى ا الاىىىيدض بىىى ل   ىىى   ىىى رك وراىىىير/ سىىىالض

 "الفرقة الرابعة" ب ات  الارب ه ال ا ه للالئاه ال  يبه

 

 ثانياا: موضوعات اإلناطة

 

  عرن ما ورع للقسم من مكاتبات  1/ 2

 

 . وتم عرض المكاتبات الواردة للقسم وتم اإلطالع عليها ،تم االحاطة  القرار 

 

 الوظيفة االسم م

  قسمال  مجلس ءستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس ء.ع / عبدالحليم يوسف عبدالعليم   1

 ءستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ بالقسم  ء.ع / نمدي عبده عاصم 2

 مدرس بالقسم   ع/ ليزا محموع الحوفى  3

 مدرس بالقسم   " آمين سرا المجلس "     الهوارى  ع/ محموع فتحى 4



دا)                        دي الجا عةلايسه  حطب  ا   اإلنجل  ية باللغة الرياض ة ال اةعرض البرنا ج الخاص ب  م عليم  2/ 2

 بالبرنا ج الب ارح الاالي : يرييكلبرحله البكال اإلنجل  ية باللغةبرا ج خاصه 
BS of Physical Education and Exercise Science and Human Development (PEXSHD) English Program. 

لعرض البرنا ج الخاص ب  م عليم ال اة الرياض ة باللغة اإلنجل  ية حطب  ا  لايسه الجا عة  رفع االمر الى مجلس الكلية القرار 

 دي دا) برا ج خاصه باللغة اإلنجل  ية  لبرحله البكاليرييك .

 اسم البرنا ج الب ارح : 

BS of Physical Education and Exercise Science and Human Development (PEXSHD) 

English Program. 

Education and Exercise Science and Human Development 

               Undergraduate programs offered by the College of Physical Education University                  
     of Sadat City are 

   Major in Physical Education — consists of a common core of courses with one of Four options: teacher 

education (option A), which leads to a teacher certification to teach physical education in grades 

kindergarten; to the secondary  (option B), which The student is allowed to study physical education and 

related sub-discipline in Sports health sciences and rehabilitation to find work in the field of sports 

injuries, sports nutrition, physical rehabilitation, programs of special categories of ( Heart patients- 

Diabetics – Obesity) , and special programs of the handicapped (physically- mentally) and  finding a job in 

the field of physical fitness; ( option C )which The student is allowed to study physical education and 

related sub-discipline in Athletic Coaching —for these students wishing In finding a job in the field of 

athletic coaching.( option D) which The student is allowed to study physical education and related sub-

discipline in Sports Management for these students wishing In finding a job in the field of Management of 

sports teams in various activities - Management of sports facilities . 

B.S. IN Physical  Education and Human Development 

Required 130 credits from 4-year institution including: 

I. The University General Requirements.( 12 credits )                    

II. The College Requirements Major curriculum (56 credits). 

III. Prerequisite core curriculum courses, 54 hours.  

IV. Required electives, 8 hours. 
  

   الساعض ءعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة :: موضوعات      اا لث ثا  

الطلب الب  م    الب رك الب اع  بال  م / عب الرحب  ب ى ينض عبى الرا ل للافىرل للبكىارره دىض بطيلىه  1/ 3

 م 26/3/2019/ الض 14/3كره الطائره لالن يه  لل   ات خال  الف ره    لادري  ا ل

 البياد ه  ح ردح ال ر الض  جلس الكل ه .  القرار 

 العليا . شئون  الدراسات  :    رابعاا   

الخطاب الوارع من الجامعة فى الدراسات العليا بخصوص الحصــول علــى بيــان نالــه للســاعه الم ــرفين والمةاق ــين مــن   4/1

خارج الجامعة  إلتمام اجراءات التسجي  واعتماع ت كيلت المةاق ة مما يترتب عليه عفع مبلــم مــالى و وهــو مــا يرفضــه 

ين من تحمله ورفضهم الم اركه فى االشراف او المةاق ه مما يةتج عةه فى اغلــب الساعه الم رفين الخارجيين والمةاق 

 االنيان تعطي  البانث وتحم  البانث هذه المبالم النهاء اجراءته .

يمكةها انهاء هذا الموقف بدخولهم على قواعد البيانات للتاكد من صحه الوصف   مع العلم ان الجامعه

 المهةى للساعه الم ار اليهم . 

 ردح ال ر الض  جلس الكل ه .   القرار 

 مساءآ  12ختتمم الجلسة في تمام الساعة إفيستجد من ءعمال  ما يرع و لم 

 رئيس مجلس القسم                                                                         المجلس  ا سرءمين            

 

 ء. ع / عبدالحليم يوسف عبدالعليم                                                              محموع فتحى الهوارى ع /      
SQ0000000F101206 رقم: نموذج   

 م 27/9/2016(   0/ 1اإلصدار ) 


