
 

 
  علوم الحركة الرياضيةقسم  

 

بتاريخ    ( 712) اجتماع مجلس القسم رقم 

7/4/1122 
 

برئاسة أ . د/ رئيس مجلس القسم م   7/4/1122( بتاريخ 127اجتمع مجلس القسم رقم )

 وبحضور السادة أعضاء المجلس اآلتي أسمائهم :
   ياسر عاشور   0ياسر سري ،  د 0د،  حسين عيد  0،   د محمد أمين    0محمود فتحي    ،   د0د

 زكريا سعد   0د،   هاني المتناوي  0د ،  عدلي بيومي 0محمد فوزي   ، د 0،  د  أحمد الدالي  0د

 أحمد األمين 0إسالم ألبنا  ، د 0د

  

 -وتغيب عن المجلس كال من :

  حسن أنيس  0حامد عبد الخالق  ، د 0مصطفي كامل   ، د 0د

 

 )  وذلك لمناقشة الموضوعات اآلتية (
 

 3/1122/ 3( بتاريخ 122المصادقة على المحضر السابق رقم ) :      أوال

 احاطة   :  رالقرا

 

الخطاب الوارد من اللجنة االولمبية المصرية  بخصوص اللجنة المنظمة للمؤتمر    :  ثانيا 
المتضمن دعوة للمشاركة في المؤتمر المقرر الدولي السابع للطب الرياضي و العلوم التطبيقية و 

  22/21/1122 – 21عقده في كوبا خالل الفترة من 

 احاطة :  القرار

 

 

الخطاب الوارد من مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن االلتزام بكل :    ثالثا 
 2/2/1117( بتاريخ 322رقم )القرارات التي تم مناقشتها في لجنة الدراسات العليا والبحوث 

 الخ111بضرورة التنبيه علي ما يلي 

 احاطة :   القرار

 

:   الخطاب الوارد من مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث   رابعا  
 1عن منح الماجستير الجديد      Erasmus  Mundusبشأن إعالن  

 احاطة القرار   :
 

مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  بشأن تحديد موعد الخطاب الوارد من :     خامسا
 االمتحانات العملية والنظرية عل النحو التالي :

  23/2/1122حتى األربعاء  21/2/1122االمتحانات العملية  :  يوم األحد الموافق 
 21/2/1122حتى األربعاء  27/2/1122االمتحانات النظرية :  يوم األحد الموافق 

 )  لتشكيل اللجان العملي ( احاطة   :  القرار



 

 

اإلسكندرية كلية رياض األطفال  بشأن دعوة لحضور الخطاب الوارد من جامعة :   سادسا 

المؤتمر العلمي الثاني  لقسم العلوم األساسية بالكلية " فنون وآداب الطفل ودوره في تناول 
بمجمع األنشطة الطالبية  1122ابريل  12-11قضايا الوطن رؤية مستقبلية " في الفترة 

 111بسموحة آملين المشاركة في فاعليات المؤتمر ببحث علمي أو ورقة عمل 

 احاطة   : القرار 

 

الخطاب الوارد من وزارة التعليم العالي  مكتب الوزير بشأن صدور قرار رئيس :    سابعا  
هج التعليم برئاسة والمتضمن تشكيل لجنة تطوير منا 1122لسنة  427مجلس الوزراء رقم 

 الخ1111رئيس الوزراء 

 احاطة  :  القرار 

 

المنح المقدمة لطلبة الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافية  بشأن :      ثامنا  
 1الدراسات العليل المصريين في العلوم الطبيعية والتطبيقية بالجامعات الشهيرة بشنغهاي 

 احاطة:     القرار

 

الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافية  بشأن منح فولبرايت للدراسات :      تاسعا 
 إليوالذي يهدف  1122/1127  األكاديميللعام   ( Egyptian Student Program )العليا 

لطلبة الماجستير والدكتوراه  األمريكيةبالواليات المتحدة  أبحاث إلجراءتقديم فرص للدراسة 
 الخ1111ين المصري

 احاطة  : القرار  

 

بشأن تطبيق  دراسات العليا والبحوثلالخطاب الوارد من مكتب وكيل الكلية ل:     عاشرا
دكتوراه  (  –ماجستير  –الخاصة بالدراسات العليا بمراحلها الثالث )  دبلوم الساعات المعتمدة 

ومنها   م 1124/1122دراسي الثاني ويرجى إتباع التعليمات التالية خالل امتحان الفصل ال
 الخ1111     1122  تسليم درجات أعمال النصف فصلي قبل نهاية شهر ابريل

  احاطة   القرار :
 

بشأن تطبيق الالئحة :  الخطاب الوارد من وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  الحادي عشر
في االمتحان العملي يكون راسبا في الطالب الراسب  إنالجديدة للكلية التي تحتوي علي مادة " 

 الخ1111المادة كلها حتى ولو كان ناجحا في الدرجات الكلية للمادة "  

 احاطة  :   القرار 
 

ع البرنامج :   الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافية  بشأن مشرو  الثاني عشر

  1124/1127 لألعوام ي بين مصر والجمهورية اليمنيةالتنفيذي للتعاون العلم

 احاطة :   القرار  

 

بشأن تحديد  –الخطاب الوارد من وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث    :  الثالث عشر 

 م  1124/1122موعد انعقاد المؤتمر العلمي الخاص بالقسم للعام الجامعي 

 احاطة  :  القرار 

 



 ونية للبناء واإلسكان ألعضاء هيئة التدريسالخطاب الوارد من الجمعية التعا:      الرابع عشر
 الخ1111عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة 

 احاطة  : القرار 
 

د/ عدلي بيومي  بشأن الموافقة علي تشكيل لجنة للحكم 1طلب مقدم من أ:  الخامس عشر
والمناقشة في رسالة الباحث / مصطفي السيد الشحات وعنوان الرسالة " الخصائص 

يم التدريبات علي جهاز العقلة كأساس لتصم  ( kovacs )لبيوميكانيكة لمهارة الكوفاتش  ا
 -من :والحكم  المناقشةتتكون لجنة النوعية " علي أن 

 د/ زكريا سعد محمد ) مشرفا (1م -1      د/ عدلي حسين بيومي    ) مشرفا (1أ -2

  د/ ياسر السيد عاشور ) مناقشا ( 1م1أ -4      د/ محمد إبراهيم شحاتة  ) مناقشا ( 1أ -3

 الموافقة علي التشكيل  : القرار
 
 

:  الخطاب الوارد من وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن ترشيح أسماء   السادس عشر
السادة أعضاء هيئة التدريس المنتدبين من الخارج لالشتراك بلجان االمتحان العملية الفصل 

 م  1124/1122الجامعي  الدراسي الثاني  للعام
 تطبيقات في النشاط الحركي  للفرقة الرابعة شعبة علوم الحركة " الخاصة بقسمكم   -2
 مدخل التحليل الحركي  الفرقة الرابعة    - 3التدريب الميداني         ،       -1

 احاطة :القرار 
 
 

بالموافقة علي تجديد  –د/  يوسف محمد يوسف عرابي 1:  الطلب المقدم من أ  السابع عشر
بالمملكة العربية السعودية للعام  –قيامه بأجازة لمدة عام وذلك لتجديد التعاقد مع جامعة طيبة 

 م 1122/1122هـ   الموافق   2432/2437الجامعي 

 الموافقة علي األجازة:    القرار 

 

وص اإلعالن عن بخص الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافية:    الثامن عشر

 1/2/1122 – 2معرض " الصين الحادي عشر للتعليم العالي " والذي سيعقد خالل الفترة من 

 الصين  -شنغهاي 

 : احاطة  القرار  

 

                                                                  

 

 

 امين سر المجلس

                                                            

 رئيس قسم علوم الحركة الرياضية                                                                 

 

 

 د / محمد السيد حلمي1أ                                                                       

  

 


