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  علوم الحركة الرياضيةقسم  

 

 31/1/6203(  بتاريخ  722اجتماع مجلس القسم رقم  )

 

ملع لب ئخ ععع ل ل/لر/ل ئععع ملمجاعععل31/1/2036لبتعععخ   (ل227)لاجتمعععجلمجاعععملاقم ععع ل  ععع 
لاقم  لوبحضو لاق خرةل عضخءلاقمجاملاآلتيل  مخئه ل:

 د/ حسين عيد       ضان         د/مصطفي كامل    ن رمد/ محمود فتحي          د/ محمد أمي

 د/ هاني المتناوي         د/ عدلي بيومي                     د/ محمد فوزي  د/ أحمد الدالــي         

          د/ أحمد األمين               د/ إسالم ألبنا         د/ إسماعيل أبو زيد 

 

   واعتذر عن الحضور   :

 د/ زكريا سعد         د/ ياسر عاشور ، / ياسر سري د
  

 )  وذلك لمناقشة الموضوعات اآلتية (

ل2/2036ل/ل9ل(لبتخ   226:للاقمصخر  لعاىلاقمحض لاق خبقل   ل)لل أوال 
لاقمصخر  لعايلاقمحض لاق خبقللل:للالقرار
تااااري  ( ب307بشاااان الرااارار ر ااا    –:  الخطاااال الاااوارد مااان رعاااي  ال امعااا  للثانياااا

م بتعااين / عااالم محمااد محمااود أحمااد الحاةاال ع ااي شااعب  ع ااوم الحركاا   11/2/2012

 00في وظيف  معيد برس  ع وم الحرك  الرياضي  من جامع  ح وان  2012

 احاط   :  القرار

 

بشاااان برناااام  دعااا   –العامااا  ل عال ااااا ال رافيااا   اإلدارةالخطاااال الاااوارد مااان :  ثالثاااا 

 00بوزارة التعاون الدولي  ي األوربالمشارك  المصري  

 احاط  الررار  :

 

الساادة  تكارار سافر بشاان –العاما  ل عال ااا ال رافيا   اإلدارةالخطال الوارد من  :رابعا  

 األنشاط هيئ  التدري  بال امعاا ل خارج ل مشارك  في الماتتمراا والعدياد مان  أعضام

   000المخت ف  

 احاط :  القرار 

بشاان اإلفاادة باسامام  – من وكيل الك ي  لشئون التع ي  والطاالل : الخطال الوارد خامسا

 الطالل المتفو ين والتع رين والمبدعين في الدراس  بالمررراا الدراسي  الخاة  بالرس 

 احاط  : القرار
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بشان  ياام م موعا  البنا   –: الخطال الوارد من اإلدارة العام  ل عال اا ال رافي  سادسا 

المم ك  العربي  السعودي  اإلعالن عن برنام  البنا  اإلساالمي ل مان   – اإلسالمي ل تنمي 

 م 2012/2013الدراسي  ل متفو ين في الع وم وال راف  الع يا ل عام ال امعي 

 احاط  :  القرار

 

بشاان اتفاات تعااون ع ماي  –العاما  ل عال ااا ال رافيا   اإلدارة: الخطال الوارد من سابعا 

ماان بااين بنااودد المااادة ياا  مصاار العربياا  وجم ورياا  بااارجواي ووتكنولااوجي بااين جم ور

ال اني  وتان  ع اي تباادم مم  اي ال امعااا والمتسسااا م ال األسااتذة والخبارام وتباادم 

 00الخبراا والمع وماا  

 احاط  : القرار

 

بشاان  –هيئا  التادري   أعضاام:  الخطال الوارد من ال  ن  الطبي  لعاالج الساادة   ثامنا 

 أنالساابر   بال انت اام العاام الماالي ع اي وافاتنا بفواتير العالج الخاة  بالش ور سرع  م

   0م  2012/ 2/2ميعاد لت ري الفواتير ش ر أخركون ي

 احاط  : القرار 

 

فر ـاـر سـبيق حظاـــبشان مراعاة تط  –  : الخطال الوارد من وزارة التع ي  العاليتاسعا 

الماد  أنمدة المرررة الخاة  باالعاراا والتاكيد ع اي هيئ  التدري  بعد ال أعضامالسادة 

 00بعد العام العاشر هي س ط  السيد رعي  م    الوزرام 

 احاط  :  القرار

هيئااا  التااادري   أعضاااامل ساااادة  –مكتااام عمياااد الك يااا  : الخطاااال الاااوارد مااان  عاشااارا 

 0 بخصوص حضور الدوراا المتخصص  ل ك ي  " استخدام السبورة الذكي  " م انا

 احاط :   القرار

 

بخصااوص ت  يال م اا  لكاال  –: الخطااال الاوارد ماان مكتاام عمياد الك ياا   الحااد  عشاار

 000الدراساا الع يا (  –مررر دراسي ع ي مستوى مراحل   البكالوريوس 

ك ياا  السااادة أعضااام هيئاا  التاادري  المساائولين عاان المعااايير وتاا  ت احاطاا  :  القاارار

 0ل مراحل األربع  بالريام ب ذد الم م  خالم أسبوعين من تاريخه 

 

اإلعاالن عان   -: الخطال الاوارد مان ةاندوت الع اوم والتنميا  التكنولوجيا   الثاني عشر

يااق البواباا  فاات  بااال التساا يل براعاادة البياناااا المحكمااين لمشااروعاا الصااندوت عاان طر

 000االلكتروني  الخاة  بالصندوت 

 احاط  : القرار

   

بمد األجازة الخاة   –د/ أحمد عبد المنع  السيوفي 0م0ط م مردم من أ  :  الثالث عشر

 م2012/2013بمرافر  اللوج  ل عام الرابع عن العام ال امعي   

 الموافر  ع ي مد األجازة :  القرار
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  ـــــــالمعيد برس  ع وم الحرك -من م/ مصطفي أحمد شو ي  : ط م مردم  الرابع عشر

   ـيـــبذاا الرس  والك مدرس مساعد  إليمن درج  معيد   تر يالالرياضي  بالموافر  ع ى 

 الموافر  ع ي تعينه بدرج  مدرس مساعد بذاا الرس  و الك ي   :  القرار

 

وص ــــبخص – دراساا الع يا :  الخطال الوارد من مكتم وكيل الك ي  ل الخامس عشر

وذل  م 2012/2012تحديد موعد انعراد المتتمر الع مي الخاص بالرس   ل عام ال امعي 

ي ـــسوف يت  انعراد المتتمر الع م بانهع ما  2012خالم الص  ال اني من ش ر ابريل 

 م  2012من ش ر مايو  األوم األسبوعالسنوي ل ك ي  خالم 

 4/2/2012الموافق  األربعامعد انعراد المتتمر الع مي ل رس  يوم ت  تحديد مو :  القرار

 في تمام الساع  ال اني  عشر والنص  ظ را  

 

ما يرد من  بشأنل–اقخطخبلاقوا رلمنلاإلرا ةلاقعخم لقاعال ختلاقثمخف  ل:  السادس عشر

حيث أكدا وزارة  بعض ال امعاا من مرترحاا ل تعاون مع ال امع  الحرة ب ولندا

لتع ي  وال راف  والع وم ال ولندي  إن ال امع  الحرة وبرام  ا الدراسي  مازالت غير ا

 000 معتمدة من  بل الحكوم  ال ولندي  

 مع التحفظ بان ا غير معتمدة  احخط  : القرار 

 

بخصااوص اسااتعداد الك ياا   –الخطااال الااوارد ماان وحاادة ضاامان ال ااودة  : السااابع عشاار

 00و من سيادتك  باستيفام النموذج المرفق لألهمي  الرصوى ل تردم لالعتماد لذل  نرج

   وجاري استيفام النموذج  احخط  : القرار

 

 ا  سافير مراب بشعأنل–اقخطعخبلاقعوا رلمعنلاإلرا ةلاقعخمع لقاعال عختلاقثمخف ع ل : الثامن عشار

التعااااون ماااع  بخصاااوص ج بااارعي  جامعااا  تشاااارللجم وريااا  مصااار العربيااا  فاااي بااارا

الراغبا   عاين شام امعا  ال غا  الساالفي  فاي  جدراسا  رتصر ع ي ي  ال امعاا المصري

 0الع وم االجتماعي   –الفيليام  –الحاسم اآللي  –في م االا الطم  اإلن  يلي بال غ  

 احاط  : القرار

 

بخصوص زيارة االعتماد من  –الخطال الوارد من وحدة ضمان ال ودة  : التاسع عشر

 لالطالع 17/4/2012 – 11لتع ي  واالعتماد في الفترة من ضمان جودة االرومي  ل  يئ ال

 لحماي  حروت الم كي  الفكري  األخال يالمي ات  أليه – 1

الرانونياا  ل حفاااظ ع ااي  ام هيئاا  التاادري  ماان حيااث الضاامانااالتلاماااا أعضاا أليااه – 2

 حروت البحث الع مي

 احاط   : القرار
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بخصااوص التلاماااا  –دا ي  واألخال ياااا الخطااال الااوارد ماان معيااار المصاا :العشاار ن 

   " ل حفاظ ع ي حروت البحث الع مي" أعضام هيئ  التدري  من حيث الضماناا الرانوني 

 احاط   : القرار

 

 الخطال الوارد من منسق معيار المصدا ي  واألخال ياا بخصاوص : الحاد  والعشر ن

العروبااااا والمسااااع    إفادتناااا بحااااالا الشاااكاوى والمشاااكالا والاااردود ع ي اااا وكاااذل 

 ال 000 والمحاسب    من الرواتم الش ري  أو المكافآا (

 جاري الرد احاط  : القرار

 

 

 أمين سر الم                                      رعي   س  ع وم الحرك  الرياضي  

 

 

 د ح ميد/ محمد السي                                       إسالم البنا         0د  

 

 


