
 

     
 قسم علوم الحركة    

 4/11/4114بتاريخ  212اجتماع مجلس القسم رقم

 

 برئاسة أ.م. د/ رئيــس 11/2114/ 4( بتاريخ  212م رقم )ــــــــاجتمع مجلس القس

 : القسم وبحضور السادة أعضاء المجلس اآلتي أسمائه مجلــــــس

 مد أمين رمضان  ،     د/ مصطفي كامل  ، د/ حسين عـيدد/ محمود فتحي محمود  ،  د/ مح

 د/ زكريا سعد       ،   د/ محمد فوزي         ،    د/ ياسر عاشـــــــور   ،      د/ ياسر سري 

     د/ أحمد محمد األمين          ،        د/إسالم ألبنـــا       ،  د/ هاني المتناوى 

 

 ،   د/ حسن علي أنيس د/ حامد عبد الخالق ،  ي حسين بيومي  د / عدلوتغيب عن المجلس  : 

                د/ أحمد الدالي     

 )  وذلك لمناقشة الموضوعات اآلتية ( 

 12/10/2114( بتـاريـخ 211:  المصادقــة على المحضر السابـق رقم )  (1الموضوع )

 المصادقة علي المحضر السابق   :      القرار

 

العامة للدراسات العليا والبحوث/ بشأن التقارير  اإلدارة( الخطاب الوارد من   2)  الموضوع 

 1بمرحلتي الماجستير والدكتوراه العلمية الدورية عن الدارسين بالدراسات العليا 

    احاطة  : القرار 

 

جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي بخصوص تحديد الخطاب الوارد من    (3) الموضوع

 2114/2112التعاقد وتسليم الكتب للسوق الريادي للفصل األول الدراسي  لعام  مواعيد

 احاطة :   القرار   

 

 إعادةجهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي بخصوص :    الخطاب الوارد من   (4)الموضوع 

الكتاب الجامعي  النظر في تسعيرة الكتاب الجامعي وقد قرر المجلس أن يظل العمل بتسعيرة

 1عمول بها حاليا ومرفق التسعيرة الم

 احاطة :   القرار 

 



 

 

تقديم تقارير دورية شهرية السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم ب تكليف:  ( 2 )الموضوع  

وذلك في حالة وجود ما يستجد من أنشطة مفعله للجنة جان وما قامت به من أنشطة لعن ال

  علي مستوى الكلية أو القسم 

 طةاحا  : القرار 

 

شروط  بشأن المجلس االعلي للثقافة مكتب األمين/  : الخطاب الوارد من    (6)  الموضوع

التفوق  ( في مجاالت الفنون واآلداب والعلوم  –التقديرية  –الترشح لجوائز الدولة )  النيل 

  م   2112االجتماعية لعام 

 احاطة:  القرار 

 

ضمان الجودة  / بشأن تقرير المراجعة  وحدة:    الخطاب الوارد من    (7)الموضوع  

الخارجية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بخصوص المالحظات الخاصة بزيارة 

 " خطة التحسين "مرفق   فريق االعتماد

 تم ترشيح  د/ محمد فوزي  كمنسق للجودة:  القرار 

 

الطباعة التصويرية  آلة/ بشأن :  الخطاب الوارد من وحدة ضمان الجودة    ( 8 )الموضوع 

الموجودة بالمركز يمكن استخدمها في تصوير أوراق أسئلة االمتحانات التي تعتمد علي 

MCQ   1وبحضور عضو هيئة التدريس المسئول عن االمتحانات أو الكنترول 

 احاطة   :  القرار

 

 

ررات ــــقــبشأن الم / الطالبي:   الخطاب الوارد من وحدة القياس والتقويم ( 9 )الموضوع 

ة ـــيـــتبارات الموضوعاالخ إعدادأو  األسئلةبنوك  إعدادالمقترحة التي  ترغبون سيادتكم في 

 1لها بمواد القسم تروني والتصحيح االلك

 تم ترشيح المواد آالتية :  :  القرار

 ومي د/ عدلي بي        الثالثة ) شعبة إدارة (( الفرقة 412)    التحليل حركي  -1

 الرابعة شعب ) علوم الحركة + تربية معدلة ( نظام جديد( الفرقة 414التعلم الحركي    )  -2

 د/ محمد فوزي          شعب ) تعليم + تدريب + ترويح ( نظام قديم                

 

 

/ بشأن تعديالت في  الخطاب الوارد من وحدة القياس والتقويم الطالبي  :  (11) الموضوع 

 1  قات المالحظة داخل القسمبطا

 احاطة:   القرار 



 

 

 

بشأن  –:    الخطاب الوارد من مكتب أمين عام المجلس االعلي للجامعات  (11)الموضوع 

 استعداد الحكومة الهندية تمويل أستاذ في التخصصات التي تختارها الجامعات المصرية

 احاطة:  القرار 

 

حدة ضمان الجودة / بخصوص استراتيجية التعليم الخطاب الوارد من و  :  (12)الموضوع 

 بما يحقق رسالة الكلية وأهدافها 2114/2112والتعلم للعام الجامعي 

 احاطة:    القرار

 

 

الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بشأن فتح :    ( 11 )الموضوع  

 (  1)   استعجال                       2114/2112باب التقدم لجائزة التشجيعية للعام الجامعي  

 احاطة:    القرار
 

الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بشأن فتح  :    ( 14)الموضوع  

 (  1)   استعجال                  2114/2112للعام الجامعي   باب التقدم لجائزة التفوق العلمي

 : احاطة    القرار

 

الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بشأن فتح  :    ( 12)الموضوع 

 (  1)   استعجال                         2114/2112للعام الجامعي   ةباب التقدم لجائزة التقديري

 احاطة:    القرار
 
 

لعليا والبحوث تعلن عن الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للدراسات ا :  (11 )الموضوع 

دكتوراه  " للعا م  –تقدم الدارسين لكلياتهم لجائزة أحسن الرسائل العلمية "  ماجستير 

 (  1)   استعجال                              م                                   2112/ 2114الجامعي 

 احاطة :   القرار

 

د/ عميد الكلية بشأن إرسال أسماء السادة الممثلين 1:  الخطاب الوارد من أ (11 )الموضوع

 1للقسم لإلشراف علي الكلية 

   :  تم ترشيح السادة األتي أسمائهم :     القرار

 د / إسالم ألبنا1م – 1د/ محمد فوزي        1م1أ -2د/ أحمد الدالي       1م1أ -1  

 

علي معايير  باإلشرافالتدريس :  بشأن تكليف كل من السادة أعضاء هيئة   (18 )الموضوع

  والتالي أسماءهم  :بالقسم  العلميةالجودة للبرامج 

 : تم تكليف كل من :       معيار البكالوريوس  د/ محمد فوزي   القرار

  المتناوىالماجستير د/ هاني معيار   ، ألبنا     إسالممعيار الدبلوم د/ 

   معيار الدكتوراه د/ياسر عاشور



 

 

ة ــيـــــــلـمـالخطاب الوارد من وحدة ضمان الجودة / بخصوص سير الع:   (19)الموضوع 

      ســـــبتكليف عضو هيئة التدري وتقليل الدائرة المستندية وجودتها بالكلية اإلدارية ـــميةيالتعلـ

أة ــــــوضع مكاف أسسورشة عمل "  بإقامةتتقدم الوحدة  ) أستاذ ، أستاذ مساعد ، مدرس ( 

الوي ــــد عـمـد/مح1بقاعة أ  12/11/2114الموافق  األربعاءمال التصحيح لالمتحانات ، أع

 صباحا 11الساعة 

 احاطة:     القرار

 

وير ـــلحين االنتهاء من تطبشأن تحديد يوم ثابت لمناقشة الخطة البحثية  : ( 21)الموضوع 

يا ـــــــوكيل الكلية للدراسات العل الخطة البحثية الحالية بناءا علي الخطابات المرسلة من مكتب

 1ووحدة ضمان الجودة 

 احاطة :  القرار 

 

:  بشـأن تسليم توصيف المقررات الدراسية للبكالوريوس والدراسات  ( 21 )الموضوع 

 دكتوراه (  عاجل لألهمية –) ماجستير العليا 

 احاطة :   القرار

 

 والرسالة كلية  بخصوص تحديث الرؤية عميد ال:  الخطاب الوارد من مكتب  (22)الموضوع 

 ) استعجال ثاني (                                                                                                

 احاطة :  القرار 

 

 الورشة التعريفيةالخطاب الوارد من وحدة التدريب بالكلية بخصوص عقد  : (21)الموضوع

اء ـــعــ( من أعضاء هيئة التدريس وذلك يوم األرب2يل نتائج الطالب بترشيح عدد )لبرنامج تحل

 1 ص بمعمل وحدة الخدمات االلكتروني 11الساعة  2/11/2114الموافق 

 تم ترشيح كال من :    :   القرار

                                        ،   د/ أحمد األمين   د/ أحمد السيوفي 

 

واستالم العمل  اإلعارةد/ أحمد السيوفي بشأن قطع فترة 1م1طلب من أ:  (24 )الموضوع 

 1بالكلية 

                                                         الموافقة   :  القرار

 

  -ما يستجد من أعمال :
 

قة بشأن المواف –الطلب المقدم من الدارس / محمد محمود عزمي أحمد :  (22الموضوع )

الدوران بالزعانف  ألداءبحث الماجستير وعنوانه " التحليل البيوميكانيكي  إطارعلي تسجيل 

 من: اإلشرافوتتكون اللجنة    " الموفو"( األحادية

 د/ حسين محمد عيد )مشرف( -2د/ محمود فتحي محمود )مشرف(  ،   -1

  الموافقة علي التسجيل:   القرار

                                                       

 رئيس القسم                                                                                

 

 د/ محمد السيد حلمي1أ                                                              


