
 

 

 

 

 
  علوم الحركة الرياضيةقسم  

 

بتاريخ   ( 222) اجتماع مجلس القسم رقم 

8/9/5202 
 

برئاسة أ . د/ رئيس مجلس القسم م  8/9/5312( بتاريخ031اجتمع مجلس القسم رقم )

 وبحضور السادة أعضاء المجلس اآلتي أسمائهم :
  د    د/ ياسر سرى   حسين عيد/  د/مصطفي كامل      د/ محمد أمين رمضاند/ محمود فتحي    

     د/ عدلي بيومي     د/ هاني المتناوي0د/ أحمد الدالي    د/ محمد فوزي       د/ ياسر عاشور

 د/ إسالم ألبنا         المتناويد/ هاني     د/ إسماعيل أبو زيد

      

 ين د/ أحمد محمد السيد األم0م  :   وأعتذر عن الحضور 

 د/ زكريا سعد  0م  :    وتغيب عن المجلس 

                                                                                               

 )  وذلك لمناقشة الموضوعات اآلتية (

 
 7/7/5312( بتاريخ033المصادقة على المحضر السابق رقم ):      أوال

 علي المحضر السابق : المصادقة  القرار

 

بشأن ترشيح  –: الخطاب الوارد من وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  ثانيا  

 م 5312/5312للعام الجامعي ( عضو هيئة تدريس للجان العلمية 1عدد )

 د/ ياسر محمد سري  لجنة المكتبة   :    -1

  البناعلي  إسالمد/  لجنة العالقات الثقافية  :    -5

  (، أعضاء) د/ محمد فوزي د/ محمد السيد حلمي  :ة المختبر العلمي لجن     -0

 محمود فتحي ، 0د لجنة حلقات بحث:    - 4

 ( لبناا إسالمد/ ياسر سري ، د/  د/محمد حلمي )أعضاء         

 ياسر محمد سري ، د/ محمد حلمي( 0، أعضاء )د  دد/ إسماعيل أبو زي لجنة الندوات:    - 2

 د/ عدلي حسين بيومي  التعليم االلكتروني  :لجنة     - 2

 

 

 

 

 



 

 

              بشأن ترشيح  –كيل الكلية للدراسات العليا والبحوث : الخطاب الوارد من و ثالثا  

 : التالي جنة اإلرشاد األكاديمي علي النحو(  عضو هيئة تدريس لل 0عدد )

 د الشكورد/ محمد فوزي عب  مرشد أكاديمي لمرحلة الدبلوم :  - 1

 

 لبنااد/ إسالم علي   مرشد لمرحلة الماجستير:  - 5

  

 د/ محمد السيد حلمي  مرشد أكاديمي لمرحلة الدكتوراه :  - 0

 

 

 اللجان من يمثل القسم في بشأن ترشيح – الخطاب الوارد من عميد الكلية   :  رابعا 

 م5312/5312التالية للعام الجامعي 

 

 البناد/ إسالم علي  :  لجنة العالقات الثقافية  -1

 د/ ياسر محمد سري :         لجنة المكتبة -5

 د/ محمود فوزي:    لجنة اإلرشاد األكاديمي  -0

 د/ محمود فتحي  :        لجنة حلقات البحث  -4

  د/ عدلي بيومي   :  لجنة التعليم االلكتروني  -2

  وزيد/ محمد حلمي  ، د/ محمد ف  :    لجنة المختبر العلمي  -2

 د/ زكريا سعد  :     لجنة العالقات العامة -7

   دإسماعيل أبو زيد/   :  لجنة الندوات -8

 

 

بشأن النشرة الواردة  –: الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافية   خامسا

من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا لإلعالن عن " المؤتمر العربي الدولي 

 وذلك في المدة منالسادس لضمان جودة التعليم لضمان جودة التعليم العالي " 

 م  9-11/5/5312 

 احاطة  : القرار

 

اسات العليا : الخطاب الوارد من مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدر سادسا 

بموافاة اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث ببيان بأعداد السادة  –والبحوث 

األساتذة واألساتذة المساعدين وعدد الرسائل العلمية المشرفين عليها حتى يتم رفع 

 33نصاب اإلشراف علي الرسائل العلمية بمرحلتي الماجستير والدكتوراه 

 

 احاطة :  القرار

 



 

 

 

الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافية /بشأن أتفاق بين حكومة   : اسابع

بيرو وحكومة جمهورية مصر العربية لتأسيس البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي 

 م  5312/5319لألعوام 

 

 احاطة :  القرار

 

 

بشأن طلب   -: الخطاب الوارد من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا  –:  ثامنا

مقترحات بحثية إلدراجها ضمن البرنامج التنفيذي التفاق التعاون العلمي 

 م5312/5317والتكنولوجي بين األكاديمية وأكاديمية العلوم السلوفاكية لألعوام 

 

 احاطة:  القرار 

 

 

بشأن مبادرة خريجي هيئة فولبرايت  –الخطاب الوارد من هيئة فولبرايت  : تاسعا

 33عما  في مجا  العلوم والهندسة مصر لريادة األ

 

 احاطة : القرار

 

بشأن الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافية المؤتمر الدولي  : عاشرا

 األو  " استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة في صعيد مصر "

 

 احاطة: القرار   

 

بشأن  –لعالقات الثقافية : الخطاب الوارد من اإلدارة العامة ل –: الحادي عشر

المؤتمر القومي السنوي التاسع عشر بعنوان ) التعليم الجامعي العربي وأزمة القيم 

 –قاعة المؤتمرات  17/9/5312-12في عالم بال حدود ( الذي سيعقد في المدة 

 3عين شمس  3بدار الضيافة ج 

  

 : احاطة  القرار 

 

 ر العاجلة:  تفويض رئيس القسم في األمو الثاني عشر

 الموافقة: القرار

 



 

 

 

 : أعما من  يستنجدما 

 

   ةـــــافـبإض يف ــطـبد اللـد عــمـــحـد مـمـد/ أح3م3دم من أــقـ:  طلب م عشر الثالث 

 ولجنة المناقشة والحكم الخاصة بدارس  اإلشرافهيئة  إليد/ عدلي حسين بيومي  3أ

ان الرسالة " الخصائص وعنوالماجستير / شادي عبد الناصر سالمة حسين 

البيوميكانيكية لمهارة الضرب بالوجه المسطح في الهوكي " وذلك بسبب إعارته إلي 

 3السلطان قابوس بسلطنة عمان 3ج

إلي هيئة اإلشراف ولجنة  بيومي  د/ عدلي حسين3:  الموافقة علي إضافة أ القرار

 المناقشة والحكم 

 

ج ومقررات القسم لمرحلة البكالوريوس و :اعتماد مراجعة وتعديل برام  عشر الرابع

 الدراسات العليا

 :  الموافقة   القرار

 

 

 

 رئيس قسم علوم الحركة الرياضية                                  أمين سر المجلس  

 

 

 د/ محمد السيد حلمي                                        إسالم البنا          3د


