
 

 
  علوم الحركة الرياضيةقسم  

 

بتاريخ    ( 912) اجتماع مجلس القسم رقم 

3/6/1122 
 

برئاسة أ . د/ رئيس مجلس القسم م   3/6/1122( بتاريخ 129اجتمع مجلس القسم رقم )

 وبحضور السادة أعضاء المجلس اآلتي أسمائهم :
 رمضان         د/ حسين عيد د/ محمود فتحي          د/ محمد أمين

د/ محمد فوزي    د/ عدلي بيومي                       د/ ياسر سرى   د/ أحمد الدالــي   ،   د/ ياسر عاشور 

 د/ زكريا سعد    د/ إسالم ألبنا    

  عن الحضور   : اعتذر

          د/مصطفي كامل        ،     د/ حامد عبد الخالق   ،     د/ هاني المتناوي 

  وتغيب عن الحضور   :

       د/ أحمد األمين،    د/ حسن أنيس

 

 )  وذلك لمناقشة الموضوعات اآلتية (

 
 3/2/1122( بتاريخ 122المصادقة على المحضر السابق رقم ):      أوال

زكريا سعد علي البند الثامن ورجوع  1مصادقة ) مع التحفظ على اضافة اسم د  القرار :
 ت الي الدراسات العليا التخاذ االجراءات والالوائح القانونية الموضوعا

عن عقد المعرض  اإلعالنبشأن   -: الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافية    ثانيا
خالل الفترة من  "   The Intellect World Education Showالدولي تحت عنوان " 

للراغبين في  –اإلمارات العربية المتحدة  –بي بمدينتي دبي ، أبو ظ 26-21/21/1122
  االشتراك

   احاطة :  القرار

 

بشأن اإلعالن عن المؤتمر الدولي   -:  الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافية   ثالثا
الحركية في ملتقي العلوم ) مستقبل علم  تالثاني لعلم السلوك الحركي تحت عنوان " السلوكيا

 بجامعة حسيبه بن بوعلي بالشلف الجزائر 22/22/1122 – 9خالل الفترة ( " الحركيوك السل

 احاطة ر  :القرا
 

الملتقي العلمي بشأن اإلعالن عن   -:  الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافية  رابعا 
خالل  –رة مستقبلية خالل العقد القادم  " رؤية حاضرة ونظ" التعليم العالي في الوطن العربي 

 لندن -كينسينجتون فورم –بفندق هوليدي إن  12/2/1122 – 22الفترة  

 احاطة :  القرار
 



بشأن اعتزام الحكومة الهندية   -قات الثقافية : الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعال  خامسا
دها خالل عام عق في مجاالت تنموية متعددة من المقررتنظيم عدد من البرامج التدريبية 

 111م 1122/1126

 احاطة :  القرار
 

 -لشئون الدراسات العليا والبحوث –د من مكتب نائب رئيس الجامعة ر:  الخطاب الوا سادسا 
المتعلق  16/1/1116بتاريخ  312( من قرار مجلس الجامعة رقم 3بشأن تفعيل البند رقم )

 1 بنشر بحث لمرحلة الماجستير وبحثين لمرحلة الدكتوراه

 احاطة ر  :القرا
 

 –لشئون الدراسات العليا والبحوث  –:  الخطاب الوارد من مكتب نائب رئيس الجامعة    سابعا

التكلفة االقتصادية المقدمة من اللجنة المشكلة من قبل مجلس الدارسات العليا والبحوث   بشأن
 111لدراسة اللغة بجامعة حلوان 

 احاطة :   القرار
 

 –لشئون الدراسات العليا والبحوث  –:  الخطاب الوارد من مكتب نائب رئيس الجامعة   ثامنا

( من قانون تنظيم 22بشأن إحالة كتاب األستاذ الدكتور وزير التعليم العالي بتفعيل المادة )
 111الجامعات  

 احاطة :   القرار
 

شأن تكوين رأس مال فكري ب –الوزير  –خطاب الوارد من وزارة التعليم العالي ال:  تاسعا 

أسماء أصحاب  إرسالمصري  يعيد لمصر ريادتها في مختلف مجاالت العلوم والمعرفة ، برجاء 
 1الخبرات المتميزة

 احاطة :  القرار
 

بشأن وزارة التعليم العالي  –:  الخطاب الوارد من اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية   عاشرا
 111نح التي  توفرها مقاطعة أونتاريو الكندية للطالب الدوليين الكندية والمتضمن قائمة الم

 احاطةر  : القرا
 

عقد المؤتمر الدولي األول بشأن  –:  الخطاب الوارد من جامعة بور سعيد الحادي عشر 

-21بعنوان " جماهير الرياضة العربية األبعاد االجتماعية والسياسية "وذلك في الفترة 
23/21/1122    

 احاطة : القرار 
   

بشأن  –:  الخطاب الوارد من مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا   الثاني عشر
مدرس مساعد  –مدرس  –مساعد  1أ –ترشيح عدد اثنان من أعضاء هيئة التدريس ) أستاذ 

 األربعاء" وذلك يوم  International publishing لحضور ورشة عمل بعنوان "  معيد (
 التعليم الدولي بالزمالك إدارةمساءا بمقر مركز  4 إلي صباحا 9الساعة 21/6/1122ق المواف

       111الدور الثاني مبني العميد   األعمال وإدارةكلية التجارة 

 احاطة :القرار 
 



 ألمانيا:  بشأن منحه جامعة ليزح   الثالث عشر

 احاطة :  القرار

 

أستاذ مساعد بقسم علوم  –د محمد عبد اللطيف د/ أحم1م1:  طلب مقدم من أ  الرابع عشر
الحركة الرياضية بالموافقة علي اإلعارة إلي قسم التربية الرياضية بجامعة السلطان قابوس 

  1122/1126وذلك للعام الجامعي 

 موافقة على اإلعارة : القرار 
 

اقشة والحكم د/ حسن انيس بالموافقة علي تشكيل لجنة للمن1الخامس عشر  :  طلب مقدم من أ
مرحلة ماجستير وعنوانها " التحليل البيوميكانيكي لمهارة  –للدارس / محمد فتحي سيد مهني 

الكبرى مع عمل لفة حول المحور الطولي للجسم بالقبضتين المعكوستين على  األماميةالدائرة 
 : ةاألساتذجهاز العقلة في جمباز الرجال "  وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 

 بجامعة االسكندرية 1) مناقشا (  أ          شحاتة إبراهيمد/ محمد 1أ -2
 مساعد بقسم علوم الحركة 1د/ أحمد محمد عبد اللطيف   ) مشرفا (  أ1م1أ -1
  مساعد بقسم علوم الحركة 1أحمد سعيد الدالي                     ) مناقشا ( أ -3

 القرار  :  الموافقة علي التشكيل
 
 انتهى المجلس على ذلك ،،                        
 
 

 امين سر المجلس                                              رئيس قسم علوم الحركة الرياضية
 

 د /  محمد السيد حلمي1أ                                                                         


