
 

     
 قسم علوم الحركة    

 

 3/13/3112بتاريخ  312اجتماع مجلس القسم رقم 

 
د/ رئيس مجلس القسم وبحضور 1برئاسة أ 3/13/3112( بتاريخ 312اجتمع مجلس القسم )

 السادة أعضاء المجلس االتي أسمائهم :

 د / عدلي حسين بيومي  ،   ين عـيدد/ محمود فتحي محمود  ،     د/ مصطفي كامل  ، د/ حس

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

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

 

/ حامد عبد الخالق ،   د/ حسن علي أنيس د/ محمد أمين رمضان  ،   د واعتذر عن الحضور :

 د/ أحمد الدالي                   

 

 وذلك لمناقشة الموضوعات االتية
 

 م 2/11/3112( بتاريخ 313السابق رقم )  المصادقة علي المحضر : (  1الموضوع )

 المصادقة علي المحضر السابق :القرار  

 

ل الكلية لشئون التعليم والطالب  بخصوص :  الخطاب الوارد من مكتب وكي(  3الموضوع )

  مواعيد االمتحانات وهي كاالتي :

 32/13/3112حتي الخميس  31/13/3112يوم االحد أوال : تبدأ االمتحانات العملية : 

  3112/ 3/1حتي الخميس    32/13/3112ثانيا : تبدأ االمتحانات النظرية: يوم االحد 

 احاطة   :القرار 

 

الدولي االول جامعة بور سعيد بشأن عقد المؤتمر الخطاب الوارد من   (  :2الموضوع )

-11االبعاد االجتماعية والسياسية "وذلك في الفترة -بعنوان " جماهير الرياضة العربية

11/2/3112 

 احاطة  :القرار  

 

: الخطاب الوارد من االدارة العامة للعالقات الثقافية  بشأن االعالن عن "  (2الموضوع )

-11وذلك في الفترة لدورة الثانية للمنتدي العربي للبحث العلمي والتنمية المستدامة "ا

 م دولة االمارات العربية المتحدة ، مرفق صورة من النشرة31/13/3112

 احاطة  :القرار  

 

 

 



 

عن طلب الخطاب الوارد من االدارة العامة للعالقات الثقافية  بشأن االعالن  : ( 2الموضوع )

 -الهندسية –الطبي  –الزراعية  –العلوم االساسية  ) في مجال التالية يح لنيل الجوائزالترش

 -:المتقدمة (  ةوالعلوم التكنولوجي

  3112الدولة للتفوق لعام   -  3112الدولة التقديرية لعام   -   3112النيل لعام 

 احاطة   : القرار 

 

 

مة للعالقات الثقافية  بشأن االعالن عن طلب الخطاب الوارد من االدارة العا :(  6الموضوع )

 -:العلوم االجتماعية (   –اآلداب  –في مجال ) الفنون الترشيح الجوائز التالية 

  3112الدولة للتفوق لعام   -  3112الدولة التقديرية لعام   -   3112النيل لعام 

 احاطة  :القرار  

 

 

معيد بقسم علوم الحركة الرياضية  –طلب من م/مصطفي أحمد شوقي :   (7الموضوع )

وذلك في  3113الفكرية لسنة  لإلعاقاتبالموافقة علي العمل في الجمعية المصرية االتحادية 

  غير أوقات العمل الرسمية

 الموافقة : القرار 

 

 

الخطاب الوارد من وحدة ضمان الجودة بخصوص اعداد دليل للتدريب  :( 2الموضوع )

 11111الرابعة بالقسم ) الالئحة الجديدة( الميداني لطالب الفرقة 

 احاطة  :القرار  

 

 

:  بشأن تفعيل تطوير الخطة البحثية ، برجاء التكرم من جميع اعضاء هيئة  (1الموضوع )

مع تحديد موعد لتسليم هذه  التدريس بالقسم بتقديم مقترحاتهم عن تطوير الخطة البحثية

تذة المتفرغين لمناقشتها  ووضع تصور تذة واالساضها علي السادة االساالمقترحات ليتم عر

اة وضع برنامج جلسة نهائية مع مراع حول الخطة الجديدة تمهدا لعرضه علي القسم كله في

 ت والمقترح ان يكون مدة اسبوع لكل مرحلةزمني لهذه االليا

 الموافقة :القرار  

 

 

المقررات العملي لهذا  تكليف لجميع االساتذة المسئولين عن تدريس  :( 11الموضوع )

ضع استمارات المالحظة وتحديد عدد اللجان والممتحنين المتحانات العلمي بوالفصل الدراسي 

 1وتجهيز المعمل تبعا لتوصيف العملي لكل مقرر

 احاطة  :القرار  

 

 

 

 



مدرس بقسم علوم الحركة الرياضية  –د/زكريا سعد 1مطلب مقدم من  :( 11الموضوع )

وعنوان  –بشأن الموافقة علي تشكيل لجنة للحكم والمناقشة للدارس/ شادي هشام عبد العال 

 البحث

" الفروق الكينماتيكية لمهارة الدورتين الهوائيتين الخلفيتين المفرودتين علي بعض أجهزة 

علي أن تكون لجنة المناقشة    "كأساس لوضع تدريبات بدنية نوعية الجمباز الفني رجال 

 والحكم من : 

 د/ سعيد عبد الرشيد خاطر   ) مناقشا(1أ -1

 د/ عمرو حلمي محمد زايد   ) مشرفا(1أ -3

 د/ ياسر السيد عاشور     ) مناقشا(1م1أ -2

 د/ زكريا سعد محمد سالم    ) مشرفا(1م -2

  الموافقة علي التشكيل   القرار :

 

أستاذ مساعد ورئيس القسم  –/ محمد السيد حلمي د1م1أ : طلب مقدم من (31لموضوع )ا

مرحلة –/ عمار مؤيد شهاب  الموافقة علي تشكيل لجنة للحكم والمناقشة للدارسبشأن 

تيكية لمهارة االسال الموجه من ماجستير بعنوان " دراسة تحليلية لبعض المتغيرات الكينما

علي أن تكون لجنة المناقشة والحكم   أعلى للمبتدئين في الكرة الطائرة خالل مراحل التعلم "

ورئيس قسم تدريب االلعاب بكلية التربية  1د/ الهام عبدالمنعم أحمد ) مناقشا( أ1أ -1 من :

 1جامعة حلوان  –الرياضية بنات 

متفرغ بقسم علوم الحركة بكلية التربية الرياضية 1د/  عدلي حسين بيومي ) مناقشا ( أ1أ -3

 1حلوان  1ج –بنين 

بكلية التربية  مساعد بقسم علوم الحركة1د/ أحمد محمد عبداللطيف ) مشرفا( أ1م1أ -2

 1حلوان  1ج –الرياضية بنين 

علوم الحركة مساعد وقائم بأعمال رئيس قسم  1د/ محمد السيد محمد حلمي )مشرفا( أ1م1أ-2

 1حلوان  1ج –بكلية التربية الرياضية بنين 

 الموافقة علي التشكيل القرار :

 

أستاذ مساعد ورئيس القسم  –د/ محمد السيد حلمي 1م1: طلب مقدم من أ (21ضوع )المو

– /علي راغب يحي عبد المعطي بشأن الموافقة علي تشكيل لجنة للحكم والمناقشة للدارس 

ماجستير بعنوان " تأثير الممارسة بجهاز للمحاكاة علي دقة وكينماتيكية ضربة  مرحلة

 كون لجنة المناقشة والحكم من :علي أن ت االرسال في التنس "

كلية التربية بنين –متفرغ بقسم علوم الحركة 1د سعيد خليل الشاهد )مشرفا ( أ1أ -1

 جامعة حلوان

االلعاب بكلية التربية الرياضية  بقسم تدريب1د/ نرمين فكرى عبد الوهاب )مناقشا( أ1أ -3

 جامعة حلوان  –بنات 

ساعد وقائم بأعمال رئيس قسم علوم م 1محمد السيد محمد حلمي )مشرفا( أد/ 1م1أ -2

 1حلوان  1ج –الحركة بكلية التربية الرياضية بنين 

قسم علوم الحركة بكلية  مساعد بقسم 1د/ محمد فوزي عبد الشكور )مناقشا( أ1م1أ -2

 1حلوان  1ج –التربية الرياضية بنين 

 شكيلالموافقة علي الت   :القرار  

 

 

 



 

 

 

 د/ اسالم علي البنا  بأمانة سر المجلس بديال عن1مبشأن تكليف  :  (  12الموضوع )

 1د/  أحمد سعيد الدالي  1م1أ 

 

 -ما يستجد من أعمال:
 

:  بشأن الطلب المقدم من الدارس / محمود السيد عبداللطيف الخولي  (  12الموضوع )

هارة بالموافقة علي تسجيل اطار بحث الماجستير وعنوان الرسالة " المتغيرات الكيمانيكية لم

 -الضربة االمامية في التنمس االرضي ) دراسة مقارنة(" وتكون لجنة االشراف من :

 د/ أحمد محمد عبد اللطيف1م1أ -3د/ محمد أمين رمضان    ،  1أ   -1

 د/ أحمد هاني طلعت1م  -2

 :  الموافقة علي التسجيل القرار

 

 

 

 ،،،  وانتهت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهرا            
                                                                                 

 

 

 

    

 

 

 رئيس القسم                                                                                         

 

 

 د/ محمد السيد حلمي1أ


