
         

        

 

 
  علوم الحركة الرياضيةقسم  

 

بتاريخ    ( 612) اجتماع مجلس القسم رقم 

3/3/1122 
 

برئاسة أ . د/ رئيس مجلس القسم م   3/3/1122( بتاريخ 126اجتمع مجلس القسم رقم )

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

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

 أحمد األمين 0إسالم ألبنا  ، د 0زكريا سعد  ، د 0د

 -وتغيب عن المجلس كال من :

 حسن أنيس   0هاني المتناوي  ،   د 0،   دحامد عبد الخالق   0أحمد الدالي   ، د 0د

 

  

 )  وذلك لمناقشة الموضوعات اآلتية (
 

 1/1122/ 21( بتاريخ122:  المصادقة على المحضر السابق رقم )     أوال

  التصديق علي المحضر السابق :  رالقرا

 

                  م التعامل المباشرمكتب الوزير  / بشأن عد –الخطاب الوارد من وزارة التعليم العالي :     ثانيا

            11فيما يتعلق بأنشطة برنامج المساعدات االقتصادية   األمريكيةمع السفارة 

 احاطة  :   القرار

 

بشأن رغبة جمعية  من اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية إدارة المنظمات: الخطاب الوارد   اثالث

من الشباب لحضور  1طالب ،  3دعوة وفد مصري مكون من  العلوم والتكنولوجيا ببكين في

والتي سوف تعقد خالل الفترة من     BYSCCلمسابقة االبتكار العلمي للشباب   32الدورة ال 

 م  32/3/1122 – 16

 احاطة :  القرار

 
م يحدد المجلس االعلي للجامعات  1122لسنة  21رقم :  قرار رئيس مجلس الوزراء   رابعا

في نهاية كل عام جامعي بناء علي اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأي مجالس الكليات 

 1المختلفة 

 احاطة :  القرار

 

 



 
الخطاب الوارد من مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث   :   خامسا

ستير مع مؤسسات التعليم العالي األوربية وبرامج للمنح الدراسية مع بشأن انشأ برامج ماج

 م  1122مارس  4الجامعات األوربية  علما بأن موعد التقدم للبرامج هو 

 احاطة :  القرار

 

 

:  الخطاب الوارد من مركز ضمان الجودة بالجامعة بخصوص تنظيم دورات تدريبية    سادسا 

 1 لإلعالنفي المجاالت المرفقة 

 احاطة :  رالقرا

 

 

بخصوص استراتيجية التعليم والتعلم :    الخطاب الوارد من مركز ضمان الجودة    سابعا 

م   1123/1124في ضوء نتائج العام الدراسي   1124/1122بالقسم للعام الجامعي 

 الخ1111

 ةاالستراتيجيالجودة وتسليم  إدارةتم الرد علي :   القرار 

 

 

 -ل  :ما يستجد من أعما
 

 

:   بشأن المقررات التي سيتم إعداد امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي   ا  ثامن

والمقترحة للتمكن من إعداد + ورقة اإلجابة باستخدام نظام التصحيح االلكتروني  1124/1122

 :االمتحانات في المواعيد المقرره  لها 

 د/ محمد فوزي 1م1علوم الصحة (  أشعبة مناهج و –) مادة التعلم الحركي 

 

 

     

 أمين سر المجلس                                   رئيس قسم علوم الحركة الرياضية 

 

 

 إسالم البنا                                                 د/ محمد السيد حلمي 0د
 


