
 

          
 قسم علوم الحركة    

 9/9/0212 بتاريخ 012اجتماع مجلس القسم رقم 

 

 د/ رئيــس مجلــــــس  م..أ  ةـبرئاس 9/9/0212( بتاريخ   012م رقم )ــــــــاجتمع مجلس القس
 القسم وبحضور السادة أعضاء المجلس اآلتي أسمائهم :

 د/ محمد أمين رمضان  ،     د/ مصطفي كامل  ،  د/ حامد عبد الخالق    د/ محمود فتحي محمود ،

     د/ ياسر سري    د/ عدلي حسين بيومي  ،   د/ أحمد عبد اللطيف  ،   د/ إسماعيل أبو زيد  ،    

                د/إسالم ألبنـــا    ،  د/ محمد فوزي  ،  د/ زكريا سعد  ،  د/ أحمد الدالي   

 

 د/ حسن علي أنيس2أ  د/ حسين عـيد ،  الحضور: نر عواعتذ

 

 
 )  وذلك لمناقشة الموضوعات اآلتية (

 

 1/7/0212( بتـاريـخ  029:  المصادقــة على المحضر السابـق رقم )    (1الموضوع )

 المصادقة  :      القرار

 

 0212-0212لدراسي :  الخطاب الوارد من مكتب العميد / تهنئة بداية العام ا    (0الموضوع )

 للعلم واالحاطة     :   القرار 

 

: الخطاب الوارد من مكتب نائب رئيس الجامعة/ بشأن قرار العودة للسادة    (3الموضوع )

 مع حظر السفر في بداية الدراسة  1/9/0212هيئة التدريس في  أعضاء

  للعلم واالحاطة      :  القرار

 

ترشيح من يمثل القسم في اللجان مكتب عميد الكلية بشأن  الخطاب الوارد من:    (2الموضوع )

22 

 : آالتيةللجان  السادة أعضاء هيئة التدريس تم الترشيح    :القرار 

 د/ ياسر محمد سري 2م2لجنه المكتبة   أ -0،       ألبنا إسالمد/ 2العالقات الثقافية  م لجنة – 1

 د/ محمود فتحي2لجنه حلقات البحث  أ -2،     د/محمد فوزي2م2لجنه اإلرشاد االكاديمى  أ -3

 د/ عدلي بيومي    2لجنه التعليم االلكتروني   أ - 2د/ محمد فوزي              2م2، أ 

   د/ زكريا سعد2لجنه العالقات العامة م - 6

 د/ محمد حلمي 2م2أ  -د/ أحمد الدالي  2م2أ لجنه المختبر العلمي   -7

 سماعيل أبو زيدإد / 2لجنة الندوات  أ -8

 

 

 

 

 

 



شأن ـب/  راد وهيئات التدريسـمن اإلدارة العامة لشئون األف الخطاب الوارد  :   (5الموضوع )

      ة المتأخرــــــية بتقديم الذمة الماليــــــس والعاملين بالكلــعلي السادة أعضاء هيئة التدريالتنبيه 

 شهر خالل

  للعلم واالحاطة  : القرار

 

  

دم ـــبشأن ع/ عليا الخطاب الوارد من نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات ال: (6)ع الموضو

س الجامعة ـــــخاصة وخالفة اال بعد موافقة السيد األستاذ الدكتور نائب رئي التواصل مع جامعات

 للدراسات العليا والبحوث

 

  للعلم واالحاطة :  القرار

 

 

ة ـطـخـب اإلفـــادةة ــــرعـبشأن س /  رة الجودة بالكليةالخطاب الوارد من ادا:   (7الموضوع )

 2 لقسمالعلمي الخاصة باالبحث 

 للعلم واالحاطة  :القرار 

 

 

ة ـالخطاب الوارد من وكيل الكلية للدراسات العليا بشأن تسليم الخطة البحثي:    (8)الموضوع 

 الة عدم االفادة بها للقسم مع مالحظة عدم التسجيل الطر الماجستير والدكتوراة فى ح

 للعلم واالحاطة  : القرار

 

 

              لخطاب الوارد من وكيل الكلية للدراسات العليا بشأن ارسال جداولا:  (9الموضوع )

 ثانية ماجستير ودكتوراه لمرحلتيالعليا  الدراسات

 2/12/0212: انتظار لجنة اإلرشاد األكاديمي ، إرجاء إلي   القرار 

 

ر امكانات المعمل ـبشأن حص / لخطاب الوارد من وكيل الكلية للدراسات العليا:  (10الموضوع 

 ، دليل المعمل ، الالئحة المالية 

   ) حصر إمكانيات المعمل (للعلم واالحاطة والمتابعة من خالل رئيس المعمل   : القرار

 

 

رشيحات أعضاء هيئة الخطاب الوارد من مركز ضمان الجودة /  بشأن إرسال ت:  (11الموضوع 

د  ـــقـالتدريس بالكلية لحضور ورشة عمل في " األمن الصناعي وإجراءات الطواريء" وسوف تع

 2قاعة التدريب  –الدور الثاني  –بمركز ضمان الجودة 

 احاطة   :  القرار

 

 
 الن عنــشأن اإلعـب /  ةــيـات الثقافـاإلدارة العامة للعالقمن  الخطاب الوارد:  (12الموضوع )

ترة من ــوذلك خالل الف حول " استخدام المؤشرات فى رصد التعليم العالى " ة تدريبي تنظيم دورة

 دوالر  222الرسوم  10/10/0212  - 13/12

 احاطة : القرار

 



 

أن اإلعالن عن ــــبش /  اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةمن  الخطاب الوارد:  (13الموضوع 

" تحت شعار " معرفة  0212رابع والعشرين للتعليم العالي أكاديمية لبنان "الملتقي الدولي ال

  02/11/0212-19تدة من ـــبال حدود ،سيقام في قصر اليونيسكو في بيروت  في الفترة المم

 الخ222222ويتميز بإقامة مؤتمر عن " الشباب والبترول "بالتعاون وزارة الطاقة في لبنان

 :  احاطة   القرار

 

  

خصوص بعض المؤتمرات مرعى سالمة بفرنسا ب /الدكتور وارد منفاكس :  (14وضوع لما

 0212والتى يشترط التقدم للمشاركة فيها فى  0216، 0212 الدولية للعام الجامعي 

 إعالن واحاطة   : القرار

 

 

ات ــعـاتحاد الجام/  يةـاإلدارة العامة للعالقات الثقافمن  الخطاب الوارد:     (15الموضوع )

ان ـــيم العالي أكاديمية لبنـبشأن اإلعالن عن "الملتقي الدولي الرابع والعشرين للتعل اإلسالمية

ترة ــــكو في بيروت  في الفــ" تحت شعار " معرفة بال حدود ،سيقام في قصر اليونيس 0212

عاون ــــباب والبترول "بالتــويتميز بإقامة مؤتمر عن " الش  02/11/0212-19الممتدة من 

 الخ222222وزارة الطاقة في لبنان

 احاطة:  القرار 

 

 

 

  بشان تقديم مقترحات الكلية  /الخطاب الوارد من مدير مركز التعليم المفتوح:   (16الموضوع )

 ...   برامج التدريب والدبلومات المهنية وبرامج التنمية في

             ةعدم تناسبها مع التربية البدنيالتعليم المفتوح من قبل ل تم رفض فكرة –احاطة   : القرار

 

 

ي ــــحظر تلقي تمويل أجنبالخطاب الوارد من وزارة التعليم العالي  / بشأن :   (17الموضوع 

 222التضامن االجتماعي "   –إال تحت إشراف وزارتي " التعاون الدولي 

 للعلم احاطة   : القرار 

 

 
االستشارية  /بشأن قرار اللجنة فاكس من أمين عام المجلس االعلي للجامعات  :   (18الموضوع )

 الخ 222العليا المشكلة بالقرار الوزاري لفحص تظلمات السادة أعضاء هيئة التدريس

 احاطة:   القرار

 

 

 

مكتب األمين / بشأن تشكيل  –الخطاب الوارد من المجلس االعلي للجامعات :   (19الموضوع )

  222المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها اللجنة 

 للعلم واالحاطة   : القرار
 

  



إصدار دليل  بشان اإلدارية / الخطاب الوارد من مركز نظم المعلومات :  (20لموضوع )ا

معتمدة ثالثة نسخ  إرسال إحصائي سنوي يصدر من إدارة اإلحصاء بالمجلس االعلي للجامعات و

 22 المبني اإلداري الدور الرابعلمشروع نظم المعلوما االدراية بالجامعة 

 هيئة التدريس ( أعضاءللعلم واالحاطة ) مراجعة شئون   :   رالقرا

   

 

تقرير عن  الـــإرس/ بشأن الخطاب الوارد من ادراة التخطيط والمتابعة بالجامعة:  (21الموضوع )

 بمحتوي التقرير وفقا للنماذج المرفقة    cdت + اسطونة وإنجازات الكليا وأهدفخطط 

 للعلم واالحاطة القرار :  

 

الخطاب الوارد من وزارة التعليم العالي / بشأن الجهود التي تبذلها الدولة من  :  (22الموضوع )

 2222أجل النهوض بالمراة المصرية إلي مستوي المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية 

 : للعلم واالحاطة   قرارال

  

 

الخطاب الوارد من مديرية التربية والتعليم بشان ارسال كشوف باسماء طالب :   (23الموضوع )

 التدريب الميدانى 

 احاطة  :القرار 

 

 

الخطاب الوارد من األمانة العامة لوزارة الدفاع / بشأن المخاطر والتهديدات  : (24الموضوع )

 ا العراق في ضوء نشاط التنظيم اإلرهابي ) داعش (المحيطة التي يتعرض له

 : للعلم واالحاطة    : القرار 

 

 

فاكس من اإلدارة العامة لشئون األفراد وهيئات التدريس / بشأن المشروع  : ((25الموضوع 

الخريجين وبناءا عليه قام الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة بمد الجامعة  لالقومي لتشغيل أوائ

 2222مدرس مادة  بوظيفة

 :   احاطة  القرار 
 

 

الخطاب الوارد من وحدة ضمان الجودة / بشأن آليات المساءلة والمحاسبة   : ( 26الموضوع ) 

 2222ألعضاء هيئة التدريس والمعاونون 

 احاطة المجلس علما ويعلن :  القرار
   

 
ة ــــــهيئ أعضاءه علي السادة الخطاب الوارد من إدارة الجودة / بشان التنبي:   ( 29الموضوع ) 

بالقسم بضرورة معرفة البريد االلكتروني الخاص بهم والتواصل مع وحدة  المعاونةالتدريس والهيئة 

   2ضمان الجودة 

 يتم توزيع االيميالت علي أعضاء هيئة التدريس  القرار :

 

 
 



 
ماع لمنسقي ـــد اجتـقـودة / بشأن عـــضمان الجالخطاب الوارد من وحدة :    (30الموضوع ) 

الثاء ـــــــثـوذلك يوم ال  مدرس( –مدرس مساعد  –د أدني ) معيد ـبح 0ور عدد ـــودة وحضــالج

06/8/0212 

 : احاطة القرار 

 

دقيقة من أول  12د ـــ: الخطاب الوارد من وحدة ضمان الجودة / بشـان تحدي (31الموضوع )

ية لشرح ـــــراسالبرامج التعليمية والمقررات الد ياراجتماع لمجلس القسم لحضور فريق عمل مع

 النظام الجديد للمعيار 

 دقيقة في نهاية المجلس 12:  تم تحديد   القرار

 

 

 ادــانعقبشأن  / ليا والبحوثـــ: الخطاب الوارد من وكيل الكلية للدراسات الع (32الموضوع )

 . م0212/0212 الجامعيالدكتوراه للعام  تأهيليامتحان 

 .اإلعالناتلوحة  في:  إحاطة ويعلن   القرار

 

بشأن موافاتنا  /  ليا والبحوثـ: الخطاب الوارد من وكيل الكلية للدراسات الع ((33الموضوع 

 م.0212/0212 الجامعيدكتوراه للعام  تأهيليبأسئلة االمتحانات النظرية الختبار 

 :  االحاطة ويعلن وينبه على أعضاء المجلس .  القرار

 

 

لمنح درجة الماجستير حيث  عايدالطلب المقدم من الدارس مصطفى وليد :  (32الموضوع )

داد لألداء ـاالستع لوقفتيم الرسالة بعنوان " الخصائص التكنيكية 7/9/0212ناقش يوم األحد 

 كرة السرعة . فيللناشئين  المهاريبمضرب واحد كأساس لإلعداد  الفردي

 -لجنة اإلشراف :

 ) مناقشاً (  شحاتة إبراهيم ا.د/ محمد

 ) مناقشاً (    فتحيا.د/ محمود 

 ) مشرفاً (   ا.م.د/ ياسر محمد سرى

 الموافقة .:   القرار 

 

 

رجة : الطلب المقدم من الدارس حاتم عبد المقصود فتوح محمد ربيع لمنح د (32الموضوع )

 ترونيــإلك" تصميم نظام  الة بعنوانـــم الرس02/8/0212 الماجستير حيث ناقش يوم االثنين

 االسكواش " لالعبيلتقييم السرعة الحركية 

 -لجنة اإلشراف :

 ) مناقشاً (   فتحيا.د/ محمود 

 ) مناقشاً (  ا.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 

 ) مشرفاً (  ا.م.د/ احمد محمد عبد اللطيف

 الموافقة علي المنح:    القرار

 

 

 لة .ــور العاجــاألم فيم ــس القســــــــتفويض رئي   :  (36الموضوع )

 الموافقة .:   القرار 

 



 

 
 
 

 الجامعير المجلس للعام ـــانة سـام بأمــيـللق  -  الدالي: يكلف ا.م.د/ احمد  (37الموضوع )

 م.0212/0212

 :  الموافقة . القرار 

 

 

 -ح كال من :ـــــــم يرشـللقس األكاديمي ادــاإلرش:  (38الموضوع )

 للدراسات العليا والبحوث  عبد الشكور  فوزي/ محمد ا.م.د

 للبكالوريوس   م.د/  زكريا سعد 

 :  الموافقة .  القرار

 

 

أسئلة االمتحانات لدور  وواضعي: تحديد أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس  (39الموضوع )

 م 0213/0212سبتمبر 

 حلميترويح د/ محمد  –تدريب –/ تعليم  حركيتعلم  -1

 م.د/ زكريا سعد -: الحركيالجهاز  خصائص -0

 بيومي عدليا.د/  -: الحركيحليل الت -3

 الداليا.م.د/ احمد  -علم الحركة : -2

 المنتناوى هانيم.د/  -التربية الحركية : -2

 م.د/ زكريا سعد -مجاالت الحركة البشرية : -6

 :  الموافقة .  القرار

 

 -تجد من أعمال  :يسما 

 

علوم  تخصص لمعايير األكاديمية لبرنامج البكالوريوس:  بشأن اعتماد ا (22الموضوع )  

 2الحركة الرياضية 

 :  الموافقة القرار 

 

 

 ،،،علي ذلك  االجتماع  انتهى
 

 امين سر المجلس

 

 رئيس القسم
 

 حلميا.م.د/ محمد السيد 


