
 

 
  علوم الحركة الرياضيةقسم  

 

 5/4/6202(  بتاريخ  822اجتماع مجلس القسم رقم  )

 

رسع سب ئ  عععع.سدس سئ/س ئعععع رسمجلععععس5/4/2026سبتعععع    (س222)ساجتمععععلسمجلععععرسا   عععع س  عععع 
سا    سوبحضو سا   ئةسدعض ءسا مجلرساآلتيسد م ئه س:

 رمضان         د/مصطفي كامل           د/ حسين عيدد/ محمود فتحي          د/ محمد أمين 

 د/ ياسر سري         ، د/ ياسر عاشور            د/ محمد فوزي          د/ عدلي بيومي           

 د/ إسماعيل أبو زيد       د/ إسالم ألبنا                  

 

   واعتذر عن الحضور   :

          د/ أحمد األمينني المتناوي      د/ زكريا سعد   د/ أحمد الدالــي          د/ ها
 

 )  وذلك لمناقشة الموضوعات اآلتية (

س1/2026س/21س(سبت    222:سسا مص ئ .سعلىسا محض سا   بقس   س)سس أوال 
سسسا مص ئ .سا محض سا   بق:سسسالقرار

 سععع سجعع ئلةسا خطعع اسا ععوا ئسمعع سميتععاسول عع سا تيلعع  سا يعع  يسبخصععو سا عععاسس:ثانيااا  
سن صع سبع سحمعئس ابعئاشسا يعب بيسرعيسئو تهع سا  ابيع.ستحعتسيعي  )سنتخطعىسحعئوئسا حععا س(

س0 س2026اب  لسس25موعئس ايت اكسسدخ 
ساح ط.س:القرار 

س
ا خط اسا وا ئسم سج ميع.سا منصعو ةسبخصعو سا مع تم سا  عنووسا عئو يسا  ع ئرسس:   ثالثا

رنعئقسمع   ت  سجعو يسر علسس–يسمئ ن.سي  سا ي  سوا يي   س"سا ج مي.سوا تحولسا مجتمييس"سر
س سسس22/4/2026س–س26جو فسخالسا فت ةسم س

ساح ط.س:القرار 



ا يلمععيسا ولس بحعع  سس"سا معع تم سا خطعع اسا ععوا ئسمعع سج ميعع.سا منصععو ةسبخصععو س:رابعااا 
س2026س/21/4-21ج مي تسا مص  .سريسا فت ةسم سا طااسا وارئ  سب  سوابتي  ات

ساح ط.س:القرار
ا خطعع اسا ععوا ئسمعع سا ئا ةسا ي معع.س ليا عع تسا ن  ر عع.سبيععم سا عععا سععع سا معع تم س : خامسااا

(سستحعتسعنععوا س/سا بحع سا يلمعيستم علسوابتيع  ستنم عع.سس2026ا  ابعلس عئع سا بحع سا يلمعيس)س
سبج مي.سطنط سسس2026 و  وسس22س–س25ريسا فت ةسم سس–م تئام.س

 اح ط.س:القرار 

 

بيم سا عا سع س"سا مي ضسوا م تم سسا ن  ر .سم سا يا  تسا خط اسا وا ئس:  سادسا
(سوا لذا س  ي ئا سريسا فت ةس2026ا ئو يس لتيل  سا ي  يس منط .سا ي قسا و طس)ستيل  س

 س0ا  ئ سس– سسبمئ ن.سعم  س2/22/2026س–س10/20م سس
 اح ط.سالقرار  :

افية بشأن اإلعالن عن المؤتمر اإلدارة العامة للعالقات الثق ا خط اسا وا ئسم س: سابعا 

 الثالث لشباب الباحثين تحت عنوان  "  الجودة والتميز واالستدامة  "  في الفـــــــــــترة 

 م  جامعة قناة السويس8/5/6102 – 7من  

 اح ط.سالقرار : 

 

اإلدارة العامة للعالقات الثقافية بشأن إعالن الصندوق عن  ا خط اسا وا ئسم   :ثامنا 

فتح باب التسجيل بقاعدة بيانات المحكمين لمشروعات الصندوق عن طرية البوابة 

 (www . stdf . org . egااللكترونية الخاصة بالصندوق ) 

 اح ط.سالقرار  :

 

ة بشأن برنامج الفولبرايت اإلدارة العامة للعالقات الثقافي ا خط اسا وا ئسم س:: تاسعا 

للطلبة المصريين الذي يقدم فرصة للحصول على منحة للطالب وحملة الماجستير 

 1والدكتوراه وصغار المحترفين في الواليات المتحدة 

 اح ط.سالقرار  :

 



اإلدارة العامة للعالقات الثقافية بشأن برنامج منح قصيرة  ا خط اسا وا ئسم :   عاشرا

 الحاصلين علي الدكتوراه والذي تقدمه الجمعية اليابانية لتطوير  األجل للباحثين

   JSPSالعلوم  

 اح ط.سالقرار  :

 

الخطااب الااوارد مان وكياال الكلياة للدراسااات العلياا والبحااو  بخصااو   : الحااد  عشاار

الاادورة التدريبيااة علااي اسااتخدام مصااادر المعلومااات المتاحااة ماان اااالل قواعااد البيانااات 

 من الساعة التاسعة صباحا 08/4/6102سوف تعقد يوم االثنين الموافق  العالمية والتي

 اح ط.سالقرار:

 

ب ر اايس الجامعااة لشاادون الدراسااات العليااا بشااأن : الخطاااب الااوارد ماان نا اا الثااا ع عشاار

بجلساته الموافقاة علاي كتااب جامعاة المنوفياة  للجامعات ناقش األعلىبان المجلس  اإلفادة

ستخدام قواعد البيانات العالمياة مامن مصافوفة البارامج بمركاز الخا  بدورة تدريبية ال

 هيدة التدريس  أعضاءتنمية قدرات 

 اح ط. القرار :

 

: مكتااب أمااين عااام المجلااس األعلااى للجامعااات :بشااأن تفعياال بروتوكااول  الثالااع عشاار

 وبصافة ااصاة للجامعات والمعاهد والهيداات البحثياة األعلىالتعاون المبرم بين المجلس 

بالجامعاات ماان أعضااء هيدااة  همرهيدااة البحاو  ومعاااونيهم معاملاة ن ااا  أعضااءاملاة مع

ورسوم التساجيل للادرجات  فيما يختص باستخدام المعامل والخدمات التدريس ومعاونيهم 

 1وبذات المعاملة المالية  العلمية

 اح ط.سالقرار :

 

افية بشأن عدم الموافقة على اإلدارة العامة للعالقات الثق ا خط اسا وا ئسم :  الرابع عشر

إتمااام أي مااذكرات تفاااهم أو بروتوكااوالت بااين الجامعااات مااي الوكالااة األمريكيااة للتنميااة 

 11العامة لالستطالع  اإلدارة إليبعد الرجوع  إال(   USAIDالدولية ) 

 اح ط.سالقرار  :

 

مانح الدراساات اإلدارة العامة للعالقات الثقافياة بشاأن  ا خط اسا وا ئسم  الخامس عشر :

 11العليا لدرجة الدكتوراه جامعة كولومبية 

 وإعالن اح ط.سالقرار  :



 

 

 امين سر المجلس                                         ر يس قسم علوم الحركة الريامية 

 

                د /  محمد السيد حلمي 1اسالم البنا                                                    أ 1د 

 

 

 
 

 


