
 

 
  علوم الحركة الرياضيةقسم  

 

بتاريخ    ( 812) اجتماع مجلس القسم رقم 

3/5/1125 
 

برئاسة أ . د/ رئيس مجلس القسم م   3/5/1125( بتاريخ 128اجتمع مجلس القسم رقم )

 وبحضور السادة أعضاء المجلس اآلتي أسمائهم :

 ياسر عاشور     0حسين عيد  ،  د 0،   د محمد أمين    0محمود فتحي    ،   د0د

 زكريا سعد   0عدلي بيومي  ، د 0محمد فوزي   ، د 0أحمد الدالي   ،  د 0د

 أحمد األمين 0إسالم ألبنا  ، د 0د

  
 -وتغيب عن المجلس كال من :

 هاني المتناوي    0، دحامد عبد الخالق  0، د  ياسر سري 0، دمصطفي كامل  0د

 حسن أنيس   0د 

 )  وذلك لمناقشة الموضوعات اآلتية (
 

 2/4/1125( بتاريخ 122المصادقة على المحضر السابق رقم ):      أوال

 المصادقة علي المحضر السابق  القرار :
 

  ولـــح األولنوي ـسـللمؤتمر ال اإلعدادبشأن  –وزارة التعليم العالي :  الخطاب الوارد من    ثانيا

الذي سيتم عقده في  ( المعرفة وتنمية مجاالته االستثمارية ي بناء اقتصاد) دور التعليم العالي ف 
 111يونيو القادم 

 : احاطة   القرار
 

بشأن دعوة منسقي الجودة بالقسم  لالجتماع  –الخطاب الوارد من وحدة ضمان الجودة  ثالثا   : 
  صباحا  22الساعة  3/5/1125لمنسقي الجودة وذلك يوم االحدالدوري 

 ر  :احاطة راالق
 
 

ت ورش عمل نشر ثقافة توصيا بشأن –الخطاب الوارد من وحدة ضمان الجودة  :   رابعا
 د/ عميد الكلية بموافاة سيادتكم بنسخه منها 1الجودة والتي وجه أ

  :  احاطة  القرار
 

 مبتقيينموذج من االستمارة الخاصة  بشأن –:  الخطاب الوارد من وحدة ضمان الجودة    خامسا

 اللجان العلمية للترقية  إليأداء عضو هيئة التدريس عند التقدم 

 احاطة  :  القرار



 
 

 : بشأن اعتماد المعايير األكاديمية القياسية لقسم علوم الحركة الرياضية  سادسا

 :  الموافقة  القرار
 

 

 ةـــشـة للحكم والمناقنـجـيل لـبشأن تشك  - / عدلي حسين بيومي د1أ   :   طلب مقدم من  سابعا
عنوان رسالة الدكتوراه "التحليل البيوميكانيكي لمهارة  –محمد  إبراهيمللدارس / سامي صابر  

التكاشف المستقيمة ومهارتها التمهيدية كمؤشر للتدريب الموجه علي جهاز العقلة في جمباز 
 الرجال " علي أن تكون لجنة الحكم والمناقشة :

                  ت صااير علااي ) مناقشااا ( وعميااد سااابقا لكليااة التربيااة الرياضااية بنااين وبناااد/ عااادل عبااد الب1أ -2
 جامعة بور سعيد

 متفرغ بقسم علوم الحركة 1) مشرفا ( أ          د/ عدلي حسين بيومي1أ -1
 مساعد بقسم علوم الحركة 1) مشرفا ( أ  د/ أحمد محمد عبد اللطيف1م1أ -3
 مساعد بقسم علوم الحركة 1) مناقشا ( أ     عاشور  / ياسر السيد د1م1أ -4
 
 

 ما يستجد من أعمال  :
 

ة ـــــــبالموافقة علي منح درج – إمام ل:  طلب مقدم من الدارس / شادي هشام عبدا لعا  ثامنا

وعنوان البحث  " الفروق الكينماتيكية  14/3/1125ش يوم الثالثاء ــحيث ناقر ـيــتـسـاجـمـال

ال ــــــالجمباز الفني رج زةـــأجهلدورتين الهوائيتين الخلفيتين المفرودتين علي بعض لمهارة ا

 -تحت أشراف :  كأساس لوضع تدريبات بدنية نوعية "

 د / سعيد عبد الرشيد الخاطر       ) مناقشا (1أ -2

 د / عمرو حلمي محمد زايد         ) مشرفا (1أ -1

  ر   ) مناقشا ( د / ياسر السيد محمد عاشو1م1أ -3

 : الموافقة علي المنح  القرار

 

 

 

 

 

 

 رئيس قسم علوم الحركة الرياضية

 

 

 د/ محمد السيد حلمي1أ                                                             


