
 

 

 

 

 
  علوم الحركة الرياضيةقسم  

 

 5/01/5210(  بتاريخ 222اجتماع مجلس القسم رقم  )

 

م برئاسة أ . د/ رئيس مجلس  5/03/2305 ( بتاريخ032اجتمع مجلس القسم رقم )
 القسم وبحضور السادة أعضاء المجلس اآلتي أسمائهم :

      د/ ياسر عاشور  / حسين عيد    د/ ياسر سرى د/ محمود فتحي    د/مصطفي كامل   د

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

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

      

 د/ زكريا سعد0م لق   ، د/ حامد عبد الخا0أد/ محمد رمضان  ،  0أ  وتغيب عن المجلس   :

 

                                                      

 )  وذلك لمناقشة الموضوعات اآلتية (                    

 

 8/9/2305 ( بتاريخ030:  المصادقة على المحضر السابق رقم )   أوال 
 المصادقة علي المحضر السابق:   القرار

 -:  ثانيالالموضوع 

مختلف الجامعات  فيإتحاد الصناعات المصرية أسماء الخبراء لخطاب الوارد من ا 
من خبراتهم كمستشارين  لالستفادةالغرف الصناعية باالتحاد  إلىالمصرية إلرسالها 

 .المجاالت المختلفة فيكل فيما يخصه 

 احاطة-ـ: القرار

 

 -: الموضوع الثالث

عن عقد أربعة  إلعالنا بخصوصت الثقافية للعالقاالخطاب الوارد من اإلدارة العامة 

   UK Academyورش تدريبية بالتعاون مع 

 احاطة -القرار :



 

 

 -: الرابعالموضوع 
بخصوص اإلعالالن عالن فالت  للعالقات الثقافية الخطاب الوارد من اإلدارة العامة 

م بالشالالروط المعلنالالة 2302/ 2305 الجالالامعيللعالالام  العلمالاليبالالاب التقالالدم لجالالائفة التفالالوق 
 اإلعالن المرفق. فيوالموضحة 

 احاطة -: القرار
 

 -: الخامسالموضوع 
بخصوص اإلعالالن عالن فالت  للعالقات الثقافية الخطاب الوارد من اإلدارة العامة 
م بالشالالالالروط المعلنالالالالة 2302/ 2305 الجالالالالامعيبالالالالاب التقالالالالدم للجالالالالائفة التشالالالالجيعية  للعالالالالام 

 اإلعالن المرفق. فيوالموضحة 
 احاطة -ر :القرا

 
 -: السادسوع الموض

بخصالالوص اإلعالالالن عالالن  -للعالقالالات الثقافيالالة الخطالالاب الالالوارد مالالن اإلدارة العامالالة 
 الجالامعيدكتالورا  س للعالام  –فت  باب التقالدم لجالائفة أحسالن الرسالائل العلميالة س ماجسالتير 

 م بالشروط المعلنة والموضحة فى اإلعالن المرفق.2302/ 2305
 احاطة -:القرار 

 
 -: السابعالموضوع 
بخصالالوص اإلعالالالن عالالن   للعالقالالات الثقافيالالة  اب الالالوارد مالالن اإلدارة العامالالةالخطالال

 الجالالالالامعيفالالالالت  بالالالالاب التقالالالالدم للجالالالالائفة التقديريالالالالة للسالالالالادة أعضالالالالاء  يئالالالالة التالالالالدريس  للعالالالالام 
 اإلعالن المرفق. فيم بالشروط المعلنة والموضحة 2302/ 2305
 احاطة -: القرار

 



 
 

 -الموضوع الثامن :
ية االنتدابات بالنسبة للمتقدمين بانتدابات الجامعات قرار مجلس الكلية نحو نها

 اإلقليمية.
 مرحلة البكالوريوس حتى نهاية شهر أكتوبر-0
 مرحلة الدراسات العليا حتى نهاية شهر ديسمبر-2

 احاطة  -: رالقرا
 

  -الموضوع التاسع:

ا آلية قواعد اإلشراف علي الرسائل العلمية الخاصة بطالب الدراسات بخصوص
أن يتم إمداد وحدة ضمان الجودة بتقرير ربع علي  دكتورا  (  –يا ) ماجستير العل

 سنوي عن سير تطبيق اآللية.
مخاطبة وحدة ضمان الجودة التخاذ القرار فيما يخص هذا الموضوع ، لجنة  -: -ر :القرا

مناقشة وخطاب الجود يشير إلي  5سيمنار + 01اإلرشاد األكاديمي تشير إلي إن الحضور 
  سيمنار فقط 5حضور ال
 

 -الموضوع العاشر:
من وحدة ضمان الجودة بخصوص آلية عمل السيمنارات لألقسام العلمية 

 دكتورا  ( –الخاصة بطالب الدراسات العليا) ماجستير 
 احاطة -:القرار 

 
 -الموضوع الحادي عشر :

 بخصوص إفادتنا بأسماء السادة أعضاء  يئة –من قسم المنا ج وطرق التدريس 
التدريس الراغبين في المشاركة ببرنامج التدريب الميداني لطالب الفرقة الثالثة 

     333الخميس ( من كل أسبوع  –والرابعة أيام ) األربعاء 
 احاطة -: القرار



 
 -الموضوع الثاني عشر :

من مكتب عميد الكلية بخصوص تحسين مستوي التصنيف األكاديمي عالميا 
 33)  براءات االختراع ( لكلية التربية الرياضية بنين

 احاطة -:  القرار
 

 -الموضوع الثالث عشر :

بخصوص التنبيه بموافاة اإلدارة  –من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا 
نة المشكلة عن الرسالة غير مطابق للعضو بتقرير فردي لكل عضو من أعضاء اللج

 333اآلخر 
يقترح القسم تصميم استمارة موحده تشتمل علي البيانات األساسية الخاصة      -:القرار

 1بالرسالة يقوم األستاذ بملئها 
 -عشر : ثالثالموضوع ال

ات بشأن إفادتنا ببنوك األسئلة للمقرر  –من وحدة القياس والتقويم الطالبي بالكلية 
التي ترغبون في إعداد ا  وكذلك المقررات التي ترغبون في إعداد االمتحانات لها  

 33تصحيحا الكترونيا 
 -المقررات التالية : -: القرار

 

 د/ عدلي حسين بيومي0) اإلدارة (   أ مدخل التحليل الحركي     الفرقة الثالثة  -1

 

 م الحركة ، التربية المعدلة ، ترويح ) علو التعلم الحركي          الفرقة الرابعة  -2

 

 د/محمد فوزي عبد الشكر0م0نظام قديم ، تعليم نظام قديم ، تدريب نظام قديم (    أ

 
 -عشر : رابعالموضوع ال

اللجنة الوطنية  بخصوصللعالقات الثقافية الخطاب الوارد من اإلدارة العامة 
 333وظيفة لليونسكو ببدء التقدم بترشيحات الدول األعضاء لشغل

احاطة ) مع تحفظ أعضاء هيئة التدريس علي تأخر وصول المخاطبة األمر الذي  -:القرار 
 ال يسمح باالستفادة من هذا الترشيح (



 

 

 -: عشر خامسالموضوع  ال
الخطاب الوارد من عميد الكلية بخصوص تنظيم المؤتمر العلمي الدولي السادس  1

 س   تحديات التغيير في الوطن العربيالرياضة المدرسية و عشر بعنوان  س   
مساءا  بفندق موفنبيك مدينة اإلنتاج اإلعالمي  4الساعة  2305نوفمبر  2-8 

 المؤتمر  حبدعوة أساتذة القسم لحضور حفل افتتا
 احاطة -:القرار  

 
 -: عشر دسالموضوع  السا

بالموافقة علي تشكيل  -طلب مقدم من الدارس / مصطفي أحمد شوقي حسن  
جنة للحكم والمناقشة وعنوان الرسالة س استخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضي في ل

تصميم برنامج لتعليم بعض المهارات األساسية في الريشة الطائرة سعلي إن تتكون 
  -اللجنة من :

 د/ مصطفي كامل حمد      ) مناقشا ( أستاذ متفرغ بقسم علوم الحركة3أ
 أستاذ متفرغ بقسم علوم الحركة مناقشا (د/ محمد أمين رمضان      ) 3أ
 عين شمس3مساعد بكلية الهندسة ج 3د/ تامر محمد عبد الفتاح ) مشرفا ( أ3م3أ
 مساعد بقسم علوم الحركة 3د/ أحمد عبد المنعم السيوفي ) مشرفا ( أ3م3أ
 عين شمس 3مساعد كلية الهندسة ج 3د/ ياسر محمود الشايب  ) مناقشا ( أ3م3أ

  الموافقة  :   القرار
                                             

  -: عشر سابعالموضوع ال
 عرض الخطة البحثية للقسم علي أعضاء  يئة التدريس للتعديل أو اإلضافة   

 القرار :

 م  2105/2102اعتماد الخطة البحثية للقسم دون أي تعديالت أو إضافات      
 
 



 
 
 

 ما يستجد من أعمال 
 

والتكنولوجيا بشأن الخطاب الوارد من جامعة مصر للعلوم  :  عشر الثامن وضوعالم

ساعات  4د/ محمد السيد حلمي للتدريس في مقررات األنشطة الطالبية بواقع 0انتداب أ

 0م وذلك يوم السبت من كل أسبوع 5002/5002أسبوعيا خالل العام الجامعي 

 الموافقة علي االنتداب:    القرار

  

 : ع التاسع عشرالموضو

تعديل وتحديث المقررات الدراسية والبرامج لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا 

 م5002/5002للعام الجامعي 

 

 

 

 أمين سر المجلس                                   رئيس قسم علوم الحركة الرياضية 

 

 

 د/ محمد السيد حلمي         إسالم البنا                                         0د 

 

 

 


