
 

 
  علوم الحركة الرياضيةقسم  

 

 2/1/6201(  بتاريخ  222اجتماع مجلس القسم رقم  )

 

س ـم برئاسة أ . د/ رئيس مجل 2/1/2016 بتاريخ( 222) اجتمع مجلس القسم رقم
 القسم وبحضور السادة أعضاء المجلس اآلتي أسمائهم :

 ي  ــد/ أحمد الدال ين رمضان              د/مصطفي كامل      د/ محمود فتحي             د/ محمد أم

     د/ أحمد األميند/ محمد فوزي              د/ عدلي بيومي         د/ إسالم ألبنا    

      

  وأعتذر عن الحضور   : 

                   د/ حاميييييد عبيييييد ال يييييال        ،      د/ ياسييييي  عا يييييور  ،   د/ ياسييييي  سييييي    ،    د/ حسيييييين عييييييد 

   د/ زك يا سعد د/ هاني المتناوي   ،  ،    د/ إسماعيل أبو زيد

 
 )  وذلك لمناقشة الموضوعات اآلتية (

 8/12/2012 ( بتاريخ222:  المصادقة على المحضر السابق رقم )   أوال 
 المصادقة علي المحضر السابق:   القرار

 

 األجازات إدارة وهيئة التدريس رادـــاألفئون ـمة لشالعا اإلدارةالخطاب الوارد من   : ثانيا
دد للسادة ـالتجديد في الميعاد المحالخاصة بشأن متابعة استعجاالت العودة وطلب 

أعضاء هيئة التدريس علي األجازات الخاصة بدون مرتب بأنواعها واالعارات بأنواعها 
0 

 احاطة:   القرار
 

جامعة حلوان بالدعوة والمشاركة ،مة االجتماعية الخطاب الوارد من كلية الخد :  ثالثا
 01 – 00في المؤتمر العلمي " التاسع والعشرين للخدمة االجتماعية " في الفترة من 

 0بمقر جامعة حلوان بالقاهرة  2016مارس 
 احاطة : القرار 



 
قتها تل التيبشأن الدعوة  –العامة للعالقات الثقافية  اإلدارة: الخطاب الوارد من رابعا 

سفارة جمهورية مصر العربية في صوفيا الخاصة بتنظيم المعارض في مجال التعليم 
 0م  2016مارس   22 – 22تحت عنوان " التعليم خارج الحدود خالل الفترة من  

 احاطة : القرار 

 

بشأن خطاب مركز  –يم والطالب ــئون التعلـ: الخطاب الوارد اإلدارة العامة لش  خامسا
( منحه تقديرا للطالب المصريين لمواصلة 22اد للثقافة الهندية عن تقديم عدد )مواالنا أز 

 –منح للدكتوراه  10تبادل الثقافي الخاص ) ـدراستهم العلمية في الهند ضمن برنامج ال
منحه أخرى ( ضمن برنامج المنح األفريقية الخاص باتفاق  12 –للطالب الجامعيين  0

 0م 2016/2012 حكومة الهند للعام األكاديمي
 احاطة :القرار

يدي ـ" طلب مقدم من / حاتم عبد المقصود فتوح والمقيد بمرحلة أولى تمه : سادسا 
بته في ـبرغ 2012والحاصل على الماجستير في علوم الحركة  2012/2016دكتوراه 

 انضمامه للقسم للعمل بوظيفة " مدرس مادة " 
   عدم الموافقة :  القرار
" طلب مقدم من / محمد حسين محمد علي والمقيد بالمرحلة الثانية ماجستير  :  سابعا

والحاصل على دبلومه في التأهيل الحركي برغبته في انضمامه للقسم  2012/2016
 للعمل بوظيفة " مدرس مادة " 

 عدم الموافقة :  القرار
 

اء ـبشأن أعط –الخطاب الوارد من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية    :  ثامنا
تي الماجستير ـلـيا بمرحـعلـم بالدراسات ال2012/2010الدارسين المقبولين للعام الجامعي 

  11/11/2012ة لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من ــوالدكتوراه مهلة استثنائي
 تسجيل رسائلهم العلمية الخاصة بهم إجراءاتلالنتهاء من م وذلك 10/2/2016حتى 
  احاطة:   القرار



بشأن ما ورد من وزارة التعليم  –وارد من مكتب أمين عام الجامعة ـطاب الـالخ:  عا تاس
العالي لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه اإلسالمي موضحا شروط وموضوع الجائزة لعام 

   0 م  2016
 احاطة : القرار

 

ة ــبشأن إقام –جامعة المنيا  –الخطاب الوارد من قسم الترويح الرياضي : عاشرا 
المؤتمر العلمي ألبحاث اللعب والترويح ورصد الواقع وأستشراف المستقبل في الفترة من 

 000م  2016فبراير  20 – 22
 احاطة   :القرار 

 

الن عن ـبشأن اإلع –الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافية :  الحادي عشر
ة مصر ـكومة الهندية وجمهوريطلب مقترحات بحثية ضمن البرنامج التنفيذي بين الح

ري والهندي علي ـعلي أن يتفق الباحثان المص 2012/2018وام من ـالعربية خالل األع
صيغة المشروع لألكاديمية والجهة البحثية وتقوم األكاديمية بتمويل كل مشروع بمبلغ 

 00م 12/1/2016ترحات ـقـألف جنيها مصريا سنويا آخر موعد للتقدم بالم 100000
 احاطة : رار الق
 

 -من أعمال : دما يستج
معيد بقسم علوم الحركة الرياضية   -طلب مقدم من م/ أمين محمد أمين :  الثاني عشر

 0بشأن تعينه مدرس مساعد بالقسم 
 :  موافقة القرار 

 
 

 أمين س  المجلس                                   رئيس قسم علوم الح كة ال ياضية 

 

 

  بنا                                                 د/ محمد السيد حلميإسالم ال 0د


