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  علوم الحركة الرياضيةقسم  

 

 9/2/2202(  بتاريخ  222اجتماع مجلس القسم رقم  )

 

س ـم برئاسة أ . د/ رئيس مجل 9/2/2026 بتاريخ( 226) اجتمع مجلس القسم رقم
 القسم وبحضور السادة أعضاء المجلس اآلتي أسمائهم :

 د/ حسين عيد              د/مصطفي كامل         رمضان ين د/ محمد أم        د/ محمود فتحي  

 د/ عدلي بيومي                د/ إسالم ألبنا                      د/ محمد فوزي        د/ ياسر سرى     

 

  عن الحضور   : تغيبو  

   د/ إسماعيل أبو زيد  ،        د/ حامد عبد الخالق        ،   د/ ياسر عاشور ،   د/ أحمد الدالــي  

     د/ هاني المتناوي      ،   د/ أحمد األمين ،     د/ زكريا سعد  

 
 )  وذلك لمناقشة الموضوعات اآلتية (

 2/2026 / 2 ( بتاريخ222:  المصادقة على المحضر السابق رقم )   أوال 
 المصادقة علي المحضر السابق:   القرار

 

ذي ـبشأن االجتماع ال -للعالقات الثقافية دارة العامةالخطاب الوارد من اإل:   ثانيا
يق المساعدات الدولية ـأكتوبر الماضي حول تنس 29ة يوم ـاستضافته العاصمة البريطاني

 00لدعم حكومة التوافق الوطني الليبية
 احاطة  : القرار

 
ر مد ـبشأن تحديد أخ -فية: الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقا ا ثالث

ي الدراسية ) عام سابع ( بناءا علي قرار اللجنة التنفيذية للبعثات الذ واألجازات للبعثات
 للمد علي مصرف ماني خارجي للعام السابع األقصىيقضي بأن يكون الحد 

 احاطة : القرار 
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ي ارة بروناـفـالن سـبشأن إع -: الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافية رابعا
دار السالم بالقاهرة باعتزام حكومة بروناي بتقديم منح دراسية للحصول على درجة 

  2026/2022البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والدبلوم للعام الجامعي 
 احاطة :  القرار

بشأن البرنامج التنفيذي  -: الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافية خامسا
  2022/2026ع والحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية لألعوام 0م0بين حكومة ج

 00وموافاتنا باسم مرشح أساسي وأخر احتياطي في موعد غايته أول فبراير 
 احاطة :  القرار

بشأن فتح باب  –: الخطاب الوارد من وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  سادسا
م في الفترة  2022/2026سي الثاني للعام الجامعي يا للفصل الدراـبول للدراسات العلـالق

  000م وموافاتنا باألعداد المطلوبة 00/2/2026حتى   00/22/2022من 
 األعداد المطلوبة هي :   : القرار

 (0مرحلة الدكتوراه )   ،   (6مرحلة الماجستير )    ،  ( 6مرحلة الدبلوم عدد )
دبلوم الحاصلين علي تقدير مقبول م فيما يخص طالب مرحلة الـض القسـحيث يرف

 0لدخول مرحلة الماجستير وتحمله بمواد من الدبلوم 
ذر في ـتوخي الحيطة والحبشأن  –: الخطاب الوارد من وزارة التعليم العالي  سابعا

التعامل االقتصادي والتجاري مع الجهات الليبية المختلفة في كافة المجاالت وضرورة 
  000أنها شرعية  التأكد
 احاطة :  القرار
 لسـبقسم علوم الحركة الرياضية احيط سيادتكم علما أن مج األساتذة: السادة  ثامنا

د من ـيظل مفتوح حتى المجلس القادم نظرا لما يستجس م 2026القسم عن شهر فبراير 
 0 أعمال الجودة

 احاطة : رارالق
مشرف على  رشيحبطلب ت –طلب مقدم من الدارس / هيثم جميل محمود مقبل :  تاسعا

رسالة الماجستير وعنوانها " دراسة قيم المتغيرات البيوميكانيكية لمستوى األداء المحلي 
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والعالمي لمهارة الطعن بسالح الشيش في المبارزة " وذلك لسـفر المشرف األول د/ أحمد 
 في إعارة لدولة عمان واعتذار المشرف الـثـاني   –عبد اللطيف  

   دد/ إسماعيل أبو زي
اإلشراف علي وقد وافق سيادته على   - رمضان  أمينتم ترشيح د/ محمد  : القرار
 البحث
 : عرض جدول البكالوريوس + جدول الدراسات العليا  عاشرا
 عرض مواد الترم الثاني وتسكين أعضاء هيئة التدريس:  القرار

   
الموافق علي منح ب –: طلب مقدم من الدارس / مصطفي أحمد شوقي  الحادي عشر

درجة الماجستير وعنوان الرسالة " استخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضي في تصميم 
 -لجنة الحكم والمناقشة: في الريشة الطائرة " األساسيةبرنامج لتعليم بعض المهارات 

 أستاذ الميكانيكا الحيوية ورئيس قسم سابق) مشرفا ( د/ مصطفي كامل حمد 0أ -2
 وعميد سابقأستاذ علوم الحركة أمين رمضان ) مناقشا (  د/ محمد0أ -2
اج                    ـأستاذ مساعد بقسم تصميم وهندسة اإلنت (د/ تامر محمد النادي )مشرفا0م0أ -0

 جامعة عين شمس                          
 ةركــأستاذ مساعد بقسم علوم الح (أحمد عبد المنعم السيوفي )مشرفاد/ 0م0أ -4
 القاهرة0أستاذ مساعد بكلية الهندسة ج د/ ياسر محمود الشايب   ) مناقشا (0م0أ -2

 موافقة علي المنح  -:  القرار
 

بشأن قيام بعض الجامعات  –الخطاب الوارد من وزارة التعليم العالي  :  الثاني عشر
 إليجوع تلفة دون التنسيق مع الوزارة ودون الر المخ توالوزرابمخاطبة مجلس الوزراء 

 00الوزير المختص بالتعليم العالي 
 احاطة : القرار 

 
: الخطاب الوارد من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بشأن  الثالث عشر

أن التقارير الفردية الواردة من بعض الكليات ترد مطابقة تماما لبعضها مع اختالف 
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ير فردي لكل عضو من أعضاء اللجنة اة اإلدارة بتقر ـالتوقيعات فقط لذلك يرجى مواف
 00المشكلة
 احاطة :القرار 

 

تير ــــــالعلمية بمرحلتي الماجس األبحاثالمشرفين علي  األساتذة: السادة  الرابع عشر

بالتقرير الدوري النصف سنوي عن الباحثين الذين  ابموافيتنوالدكتوراه برجاء التكرم 

 البحثية مع سيادتكم إطاراتهمسجلوا 

 احاطة : رارالق

: رئيس لجنة حلقات البحث برجاء تقديم تقرير عن الدارسين اللذين انهوا  الخامس عشر

د ــقـوعولم يقوموا بتسجيل إطاراتهم البحثية  توراهـتير والدكــــمرحلة الدراسة بالماجس

م اذ الالزــــاء قيدهم واتخـهى المدة المقرره لهم ويتم إلغتاجتماع عاجل ومهم حتى ال تن

  000 0نحوهم 

 احاطة  :  القرار

 

مدرس مساعد بقسم  –محمد  إبراهيمم/ سامي صابر 0طلب مقدم من م:  السادس عشر

 عل تعينه بالقسم في وظيفة مدرس   علوم الحركة

 الموافقة على تعينه بالقسم بدرجة مدرس  :  القرار

 

ئة التدريس :  الخطاب الوارد من مركز تنمية قدرات أعضاء هي :  السابع عشر

 0والقيادات بخصوص مصفوفة البرامج التدريبية الجديدة 

  احاطة:  القرار 

 -: أعماليستجد من  ما

الثامن عشر :  اعتماد كتاب علوم دراسة الحركة الرياضية ككتاب منهجي لمادة علم 

 ومادة التعلم الحركي للفرقة الثالثة –) مادة نظري ( ساعتين الثانية الحركة للفرقة 

 د/ حامد عبد الخالق0أستاذ المادة  أ 0 للفصل الدراسي الثاني  -ساعات  3مادة عملي ( )  

 :  الموافقة   القرار

 

د/ مصرطفي كامرل حمرد باالعترذار عرن االسرتمرار فري 0طلرب مقردم مرن أ  التاسع عشرر :

المسجل لدرجة الماجستير لتقاعسه  –اإلشراف علي الباحث / عبد الرحمن محمد سلطان 

                                                                                         000إنهاء رسالته وعدم االنتظام في الحضور عن 

 د/ عدلي بيومي0: الموافقة علي االعتذار وترشيح أ القرار

 

 

 الرياضيةأمين سر المجلس                                   رئيس قسم علوم الحركة  

 

 إسالم البنا                                                 د/ محمد السيد حلمي 0د


