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  علوم الحركة الرياضيةقسم  

 

 8/21/2112(  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/ حسين عيد          د/مصطفي كامل       ضان  د/ محمد أمين رم      د/ محمود فتحي 

 د/ عدلي بيومي           د/ محمد فوزي                   د/ ياسر عاشور        د/ ياسر سرى  

             د/ إسماعيل أبو زيد  د/ هاني المتناوي    

      

 د/ إسالم ألبنا         ، د/ حامد عبد الخالقد/ أحمد الدالي     وأعتذر عن الحضور   :  

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

 
 )  وذلك لمناقشة الموضوعات اآلتية (

 0/11/5312 ( بتاريخ550:  المصادقة على المحضر السابق رقم )   أوال 
 المصادقة علي المحضر السابق:   القرار

 

الترشيح  عن طلب اإلعالنبشأن   - الثقافية عالقاتالخطاب الوارد من ال -:  ثانيالالموضوع 

 -م :5112التالية لعام  لنيل الجوائز

 5312جائزة الرواد لعام  -       5312التقديرية  جائزة الدولة -       5312جائزة النيل  -

 احاطة :  القرار

 

" معرض  نبشأن اإلعالن ع  - الخطاب الوارد من العالقات الثقافية -الموضوع الثالث  :

 -11عن التعليم في دول العالم تحت عنوان ) التعليم خارج الحدود ( وذلك خالل الفترة من 

 صوفيا  -م 51/3/5112

 احاطة -القرار:

 

بخصوص  –الخطاب الوارد من مؤسسة المنتدى المصري للتنمية المستدامة  -الموضوع الرابع  :

ابة وعاء كمؤسسة مدنية غير هادفة للربح بمث المصري للتنمية المستدامة المنتدى وإشهارس يتأس

 فكري

 احاطة القرار  :
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 –وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 1الخطاب الوارد من م -الموضوع الخامس :

عن مؤتمرها الدولي السادس  باإلعالنبخصوص الخطاب الوارد من كلية التربية الفنية جامعة حلول 

حلوان التغيير وكذلك الخطاب الوارد من كلية الحقوق جامعة  ومتطلباتتعليم الفنون بعنوان 

 بخصوص البحث العلمي بمؤتمر الجامعة تحت عنوان " آفاق التنمية المستدامة "

 احاطة -القرار :

 

ترشيح لنيل  بشأن اإلعالن عن  - العالقات الثقافيةالخطاب الوارد من  -سادس :الموضوع ال

  -الجوائز التالية :

   5112الدولة للتفوق لعام   -        5112الدولة التقديرية لعام  -          5112النيل لعام  -

 العلوم االجتماعية   (  -اآلداب     -في مجال )   الفنون                  

 احاطة -القرار  :

عيل نظام بنوك بشأن تف –وحدة القياس والتقويم الطالبي الخطاب الوارد من   -:  الموضوع السابع

 111األسئلة والتصحيح االلكتروني وبطاقات المالحظة

 عدلي بيومي 1د –مرحلة البكالوريوس  –مدخل التحليل الحركي  -1 -القرار  :

 محمد فوزي 1د  -مرحلة البكالوريوس  -تعلم حركي   -5            

 

 بشأن تحديد مشروع بحث لطالب الدبلوم  -ثامن :الموضوع ال

القسم القائمين بتدريس  أساتذةسوف يتم تكليف الطالب بمشروع بحثي من خالل بعض   -: القرار 

العام الدراسي  مقررات الطالب بمرحلة الدبلوم علي أن يتم االنتهاء منه في الموعد المحدد قبل نهاية

 وتسليمه لكنترول مرحلة الدبلوم

 

 5112/5112امتحانات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  مواعيد -تاسع :الموضوع ال

 -: االمتحانات العملية تبدأ 

   52/15/5112وتنتهي يوم     الخميس الموافق      51/15/5112   الموافق األحد

 -االمتحانات النظرية تبدأ :

 5112/ 51/1وتنهي يوم      األربعاء الموافق      52/15/5112األحد الموافق   

 القرار : احاطة

 

بخصوص انطباعات أعضاء  –الخطاب الوارد من هيئة ضمان الجودة  -عاشر :الموضوع ال

 -هيئة التدريس عن االتى :

 الدراسات العليا ( –توزيع الجداول الدراسية لمرحلة ) البكالوريوس  -

 األعباء اإلدارية لهم بالقسم  -

 توزيع اإلشراف والمناقشات لألبحاث العلمية بالقسم -

 توزيع المكافآت والحوافز المالية وكذلك الخصومات  -

 تم عمل استمارة وتوزيعها علي أعضاء هيئة التدريس -القرار :

  

من وحدة التدريب بكلية التربية الرياضية بالتعاون مع مركز  إعالن  -:عشر الحادي الموضوع

كثفة للترقي بمقر الكلية دورات م 2تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان عن عقد عدد 

 م        11/15/5112الخميس  2/15ابتداء من السبت 

 احاطة -القرار  :
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عن " الدورة الثالثة  اإلعالنبشأن  –العامة للعالقات الثقافية  اإلدارة -:شرالثاني ع الموضوع

 15/15/5112 – 11للمنتدى العربي السنوي للبحث العلمي والتنمية المستدامة ستعقد في الفترة  

  لبنان -بيروت 

 اإلعالنانتهاء موعد  -القرار  :

 
بشأن اإلعالن عن االنضمام لفرق  –اإلدارة العامة للعالقات الثقافية   -:عشر الثالث الموضوع

عمل المنتدى المصري لم يرغب لمن يرغب من الباحثين والدارسين بالدراسات العليا والمعيدين 

 11بجامعات مصر المختلفة 

 احاطة -رار  :الق

 

بشأن عرض البروتوكول التعاون في  –اإلدارة العامة للعالقات الثقافية  -شر:ع الرابع الموضوع

 مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص

 ) مرفق مشروع مذكرة التفاهم  (

 احاطة -القرار :

 

بالموافقة علي منح  –محمد  إبراهيمم/ سامي صابر 1طلب مقدم من م -شر:ع الخامس الموضوع

درجة الدكتوراه حيث ناقش الرسالة بعنوان " التحليل البيوميكانيكي لمهارة تكاتشف المستقيمة 

 علي جهاز العقلة في جمباز الرجال "ومهارتها التمهيدية كمؤشر للتدريب الموجه 

 -لجنة الحكم والمناقشة :

 مناقشا   -         يلد/ عادل عبد البصير ع1أ -1

 مشرفا   -د/ حسين بيومي                 1م1أ -5

 مشرفا -   د/ أحمد محمد عبد اللطيف  1م1أ -3

 مناقشا  -د/ ياسر السيد عاشور          1م1أ -2

 الموافقة علي المنح   -القرار  :

  

 -فيما يستجد من أعمال :

بشأن منح  –دارة العامة للعالقات الثقافية : الخطاب الوارد من اإل الموضوع السادس عشر

دراسية من حكومة الهند من مركز مواالنا أزاد للحصول علي الدكتوراه عن العام األكاديمي 

5112/5112 

  القرار : تم ترشيح م / أمين محمد أمين

 

 

 أمين سر المجلس                                   رئيس قسم علوم الحركة الرياضية 

 

 إسالم البنا                                                 د/ محمد السيد حلمي 1د
  


