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  علوم الحركة الرياضيةقسم  

 

 2/11/2112(  بتاريخ  222اجتماع مجلس القسم رقم  )

 

م برئاسة أ . د/ رئيس مجلس  0/11/5312 ( بتاريخ030اجتمع مجلس القسم رقم )
 القسم وبحضور السادة أعضاء المجلس اآلتي أسمائهم :

      د/مصطفي كامل   د/ ياسر سرى   د/ ياسر عاشور   د/ محمد رمضان  ،  د/ محمود فتحي 0أ

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

 د/ إسالم ألبنا         د/ إسماعيل أبو زيد  

    د/ حامد عبد الخالق    ،     د/ حسين عيد      -الحضور : نواعتذر ع

 األميند/ أحمد     ،    د/ زكريا سعد    :   وتغيب عن المجلس

                    

 

 )  وذلك لمناقشة الموضوعات اآلتية (                    

 2/13/5312 ( بتاريخ035:  المصادقة على المحضر السابق رقم )   أوال 
 المصادقة علي المحضر السابق:   القرار

 

 -:  ثانيالالموضوع 

ص تعاقد أعضاء هيئة بخصو  –وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  من الخطاب الوارد 
   لتسعير الكتب الدراسية بالجامعة التدريس

 احاطة -ـ:القرار  

 

 -: الموضوع الثالث

خصوص قرار لجنة ب – وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثالخطاب الوارد من 

 كون تدريس المواد في المواعيد التالية:الدراسات العليا وموافقة مجلس الكلية علي أن ي

 مساءا 5بعد  –مواد اإلجباري العام  -

 ظهرا  1بعد   -مواد إجباري القسم   -

 مواد اختياري القسم واألقسام االخري كما يترآى  لألستاذ -

 احاطة القرار :
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  -: الرابعالموضوع 
 والمناقشةنة للحكم ـبشأن تشكيل لج –بيومي  حسين د / عدلي3طلب مقدم من أ

عنـوان رسـالة الـدكتورا  ل التحليـل البيوميكـانيكي  – للدارس / سامي صـابر ببـراهيم محمـد 
لمهارة تكاتشف المستقيمة ومهارتهـا التمهيديـة كمرشـر للتـدريب الموجـ  علـي جهـاة العقلـة 

 في جمباة الرجال ل
      -علي أن تتكون اللجنة: 

 وعميد سابقا لكلية التربيةأستاذ دكتور شا ( ) مناق      د/ عادل عبد البصير علي3أ -1
 جامعة بور سعيد الرياضية بنين وبنات    
 متفرغ بقسم علوم الحركةأستاذ   ي حسين بيومي          ) مشرفا (د/ عدل3أ -5
 مساعد بقسم علوم الحركة أستاذ  ) مشرفا (  د/ أحمد محمد عبد اللطيف 3م3أ -0
 مساعد بقسم علوم الحركة ذأستا  ) مناقشا (      ر السيد عاشور د / ياس3م3أ -4

 الموافقة    -القرار:

 
 -: الخامسالموضوع 

 ااعــالنبشــأن  –بدارة المــرتمرات والنــدوات الخطــاب الــوارد مــن اادارة العامــة للعالقــات ال قافيــة      
فبرايـــر  عيـــةببداعـــن المـــرتمر القـــومي الـــدولي بعنـــوان ل مســـتقبل التعلـــيم فـــي مصـــر نحـــو رر  وحلـــول 

5312  
 احاطة -ر :رالقرا

 
 -: السادسالموضوع 

النشرة  بشأن –بدارة المرتمرات والندوات الخطاب الوارد من اادارة العامة للعالقات ال قافية      
عن المرتمر الدولي التاسع تحت عنوان ل التكنولوجيا  ااعالنالواردة من مرسسة نيوبالنت بشأن 

تون اير ـبفندق ش 5312ديسمبر  13 – 8ل سيعقد من  51لة في القرن ال وآفاق التنمية المتواص
   3المنتةة االسكندرية 

 احاطة -:القرار 
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 -: السابعالموضوع 

: بشأن ااعالن عن فتح باب  للدراسات العليا والبحوث اإلدارة العامةالخطاب الوارد من 
امعي ـام الجـعـل لل دكتورا  –ماجستير  تقدم الدارسين لكلياتهم لجائةة أحسن الرسائل العلمية ل

 33م  5312/5312
 احاطة :القرار 

 
 -:الثامن الموضوع

تنفيذي ـبرنامج الـ: بشأن ال للدراسات العليا والبحوث اإلدارة العامةالخطاب الوارد من 
 اـيـفي بطار اجتماعات الدورة ال امنة للجنة العل 5312/5312للتعاون في مجال التعليم العالي 

 333يوليو  15 – 9المصرية اليمنية المشتركة التي عقدت في القاهرة خالل الفترة من 
 احاطة -:القرار  

 
 -:التاسع الموضوع

مج البرنا أن مشروعـشـب   –  التبادل ال قافي بدارةالخطاب الوارد من اادارة العامة للعالقات ال قافية 
 3333 5312/5312ن لألعوام التنفيذي بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عما

 حاطةا  القرار :

 

 -:العاشر الموضوع
: بشأن ااعالن عن فتح باب  للدراسات العليا والبحوث اإلدارة العامةالخطاب الوارد من 

 بالشروط المعلنة 5312/5312التقدم للجائةة التقديرية للسادة أعضاء هيئة التدريس للعام 
 حاطةا  القرار :

 

 -:الحادي عشر الموضوع
: بشأن ااعالن عن فتح باب  للدراسات العليا والبحوث اإلدارة العامةالخطاب الوارد من 

 33م بالشرط المعلن 5312/5312التقدم لجائةة التفوق العلمي للعام الجامعي 
 حاطةا القرار  :
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 -الموضوع الثاني عشر :
: بشأن ااعالن عن فتح باب  البحوثللدراسات العليا و اإلدارة العامةالخطاب الوارد من 

 33م بالشرط المعلن 5312/ 5312التقدم لجائةة الجامعة التشجيعية للعام الجامعي 
 احاطة     -:القرار  

 
 -عشر : الثالثالموضوع 

بشأن طلب الترشيح    –  التبادل ال قافي بدارةالخطاب الوارد من اادارة العامة للعالقات ال قافية 
 -م :5312تالية لعام للجوائة ال

 جائةة الدولة للتفوق -0جائةة الدولة التقديرية        -5جائةة النيل          -1
 حاطةا  -القرار :

 

 -عشر  : الرابعالموضوع 
بشأن اللجنة العلمية بإدارة رعاية الطالب تدير حروب  -الخطاب الوارد من بدارة رعاية الشباب 

 وك ـيس بـياضية هرم ل علي موقع التواصل االجتماعي فية ر ـباب تربـة شـوصفحة ل رعاي
 احاطة   -القرار :

 
 -عشر  : الخامسالموضوع 

بشأن خطة اللجنة العلمية بإدارة رعاية الطالب  بإقامة  –الخطاب الوارد من بدارة رعاية الشباب 
لدورات التي يرغب اء تحديد مسميات اـة الطالب ، برجـة لخدمـة الموجهـيـمجموعة من الدورات العلم
 3333القسم في بقامتها ومدتها 

 احاطة   -القرار  :

 

 -عشر  : السادسالموضوع 
بشأن خطة اللجنة العلمية بإدارة رعاية الطالب  بإقامة  –الخطاب الوارد من بدارة رعاية الشباب 

شرين سرال المسابقة العلمية ال قافية الرياضية لبرنامج من سيربح المليون ، برجاء وضع عدد ع
 333بنظام االختيار 

 احاطة   -القرار :
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 -عشر : السابعالموضوع 
الخطاب الوارد من اادارة العامة لشئون األفراد وهيئة التدريس  بشأن قرار مجلس الجامعة علي أال 

ة تين العربية واانجليةيـيم ملخص لألبحاث بالغـة تدريس بال بعد تسلـيئـيتم اعتماد ترقية أي عضو ه
3 

 احاطة   -القرار :

 
 -عشر : الثامنالموضوع 
 3العلمي لقسم  الرائدبشأن تحديد 

 د/ أحمد محمود الدالي0م0أترشيح    -القرار  :

 

 -: التاسع عشرالموضوع 
 33لمن يم ل القسم بشأن ترشيح من مكتب المنح الدولية –الخطاب الوارد من مكتب المنح الدولية 

 إسالم عبد المنعم البناد/ 1ترشيح م   -القرار  :

 
 -الموضوع العشرين :

الخطاب الوارد من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بشأن الترشيح والتقدم لجوائز 

  2015وجوائز التشجيعية لعام   الدولة التقديرية وجوائزالنيل  الدولة وتشمل جوائز

 احاطة  -القرار  :

 

 

  -: ما يستجد من أعمال

 -العشرين :و  يالحاد الموضوع
من العمل  أجازةبالموافقة علي منحه  –د/ ياسر السيد محمد عاشور 0م0طلب مقدم من أ

بكلية التربية بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية  ةالبد نيقسم التربية  إلي لإلعارة

 0م 2015/2012وذلك خالل العام الجامعي 

 ةـقـمواف -: القرار 
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 -العشرين :و  لثانيا الموضوع
بشأن الموافقة علي تجديد العمل لسيادته بقسم  –د/ عدلي حسين بيومي 0طلب مقدم من أ

م 24/1/2012من  حيث ينتهي موعد التعين اعتبارا بالكلية ، علوم الحركة الرياضية

 0بالقسم  للعمل كأستاذ غير متفرغ
 الموافقة علي التجديد:  القرار 

 
 -ين :الموضوع الثالث العشر 

 الماجستير طلب مقدم من الدارس / محمد فتحي سيد مهنى بالموافقة علي منحه درجة

التحليل البيوميكانيكي لمهارة الدائرة األمامية الكبرى مع  حيث ناقش الرسالة بعنوان "

عمل لفه حول المحور الطولي للجسم بالقبضتين المعكوستين علي جهاز العقلة في 

 -حكم والمناقشة :لجنة ال جمباز الرجال "

 مناقشا  –شحاتة  إبراهيمد/ محمد 0أ

 مشرفا –د/ أحمد محمد عبد اللطيف 0م0أ

 مناقشا – د/ أحمد سعيد الدالي0م0أ

 الموافقة علي المنح  -القرار  :
 

 

 

 

     

 رئيس قسم علوم الحركة الرياضية        أمين سر المجلس                              

 

 

 نا                                                 د/ محمد السيد حلميإسالم الب 0د

 


