
 

 

         
  علوم الحركة الرياضيةقسم         

 

بتاريخ    ( 512) اجتماع مجلس القسم رقم 

21/1/1125 
 

برئاسة أ . د/ رئيس مجلس القسم وبحضور م   21/1/1125( بتاريخ 125اجتمع مجلس القسم رقم )

 السادة أعضاء المجلس اآلتي أسمائهم :
 ياسر سري   0حسين عيد   ،     د 0مصطفي كامل   ،   د 0محمد أمين    ،    د 0د   محمود فتحي    ،0د

 أحمد األمين 0د  عدلي بيومي  ، 0محمد فوزي   ، د 0أحمد السيوفي  ،  د 0ياسر عاشور  ، د 0د 

 -وتغيب عن المجلس كال من :

 حسن أنيس   0د   زكريا سعد  ، 0د  هاني المتناوي  ، 0د  حامد عبد الخالق  ،  0أحمد الدالي   ، د 0د

 إسالم ألبنا  0د

   

 

 )  وذلك لمناقشة الموضوعات اآلتية (
 

 2/5112/ 6  ( بتاريخ412:  المصادقة على المحضر السابق رقم )   ( 2الموضوع ) 

  التصديق علي المحضر السابق :  رالقرا

 

ات العليا والبحوث /بشأن التقارير العلمية :  الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للدراس  ( 1الموضوع ) 

 111بمرحلتي الماجستير والدكتوراه الدورية عن الدارسين بالدراسات العليا 

 احاطة  ر  :لقراا

 

 

تلقي سفارة جهورة مصر للعالقات الثقافية / بشأن  اإلدارة:  الخطاب الوارد من   ( 3الموضوع ) 

جامعة األردنية يفيد قيامها : بتنظيم المعرض والمؤتمر الدولي العربية بعمان / األردن  ، خطابا من ال

 1111 األردن  –عمان  5/3/1125 – 4وسيعقد في الفترة من   1125الثاني للتعليم العالي 

 احاطة ر  :قراال

 

 

االتفاقية المبرمة بين الجامعة  :  الخطاب الوارد من اإلدارة للعالقات الثقافية / بشأن  ( 4الموضوع ) 

 111وذلك أبدت رغبيها في تجديد االتفاقية للمبرمة للمرة الثالثة  ، وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

 احاطة ر  :قراال

 

 

 

 



 

 

:  الخطاب الوارد من وزارة التعليم العالي /  بشأن إبالغ الجهات المدرجة بخطة   ( 5الموضوع ) 

  1124/1125لثالث البعثات بتعديل بعض شروط إعالن البعثات للعام ا

 احاطة  ر  :لقراا

 

أستاذ مساعد بقسم علوم الحركة  –د / أحمد محمد عبد اللطيف 1م1:  طلب مقدم من  أ  ( 6الموضوع ) 

قسم التربية الرياضية بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس  إلي اإلعارةبشأن الموافقة علي الرياضية 

  م 1124/1125وذلك للعام الجامعي 

 الموافقة علي اإلعارةر  : راقال

 

 

بحث  إطاربشأن تسجيل  –عبيد أحمد يوسف  إسالم:  طلب مقدم من الدارس /   ( 7الموضوع ) 

       (     F ( األقزامالعالم لفئة  ألبطالالدكتوراه وعنوان الرسالة " التحليل البيوميكانيكي لمهارة دفع الجلة 

 -تكون من : اإلشرافكأساس لتطوير المستوي الرقمي لالعبين المحليين " لجنة 

 بقسم علوم الحركة      أستاذ  -د/ محمود فتحي محمود محمد  1أ -2

 بقسم علوم الصحة الرياضية  أستاذ   -د/ حمدي عبد الرحيم محمد    1أ  - 1

 الموافقة علي التسجيل  ر  :قراال

 

 بتحويل مقرر التعلم الحركي لتعلم الكتروني –د/ محمد فوزي 1م1ب مقدم من أطل :   ( 8الموضوع ) 

 الموافقة علي التحويل  ر  :قراال

   

 

بشأن عرض جداول القسم المجمعة لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وتوزيع :    ( 9الموضوع )

 ليمية نسخ منها علي السادة أعضاء هيئة التدريس لضمان سير العملية التع

 ر  : احاطةقراال

 

خطة دليل  إلدراج -أحمد الدالي  د/ 1م1د/ ياسر سري ، أ1م1:بشأن الطلب المقدم من أ (21الموضوع ) 

التدريب الميداني التي سبق أن كلفوا بها بمجلس القسم وتسليم نسخه منها لوحدة ضمان الجودة بالكلية 

 1العتمادها 

 ر  :  احاطة قراال

 

تقارير المراجعة الداخلية والخارجية لجميع البرامج للقسم  االنتهاء من بشأن  : (22الموضوع ) 

  1123/1124لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا للعام الجامعي 

 عدلي بيومي حسين باتخاذ الالزم كمراجع داخلي  1ر  :  تكليف دقراال

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

قديم نسخ ورقية من توصيف وتقرير تالقسم ب:  تكليف أعضاء هيئة التدريس ب  (21الموضوع ) 

وكذلك الورقة االمتحانية وتقديمها لجميع المقررات  المقررات لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا

 1 بملف الجودة بالقسم إلدراجها  1124/1125للعام الجامعي  األولعن الفصل الدراسي  وذلك

 
 

 -ما يستجد من أعمال :
 

أستاذ مساعد بقسم  –د/ أحمد عبد المنعم السيوفي 1م1بشأن الطلب المقدم من أ  :  (23الموضوع ) 

للزوجة  بالمملكة العربية السعودية وذلك كمرافق  أجازةعلوم الحركة الرياضية  بالموافقة علي طلب 

  لمدة عام من تاريخه مع عدم الممانعة في العمل بالمملكة العربية السعودية وفقا للوائح والقوانين

     األجازةر  :  الموافقة علي قراال

  

 

 

 

        

 رئيس قسم علوم الحركة الرياضية               أمين سر المجلس                             

 

 

 د/ محمد السيد حلمي          إسالم البنا                                            0د  
                                                                

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 


