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 ..د/ عميد الكلية0السيد أللعرض على 
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 العالقات الثقافيةقسم  جتماعالل دول أعماج             

 2017/2018 العام الجامعي 75 رقم الجلسة

 ص 12 بدء االجتماعموعد  9/1/2017 التاريخ 

 مكتب االلعاب جتماعاالمكان 
 

 أوالً: المصـــادقات

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 

2/1 

 

مجلس 

 الكلية

 مصر( الخطاب الوارد من إدارة أمانة المجالس بشأن قواعد تنظيم )المؤتمرات التى تعقد داخل

أن ولى فدالحصول على الموافقة من الناحية السياسية .و عند إعتزام الجامعة تنظيم أى مؤتمرات 

ور المحاف واألهدا –األسباب  –األمر يتطلب موافاة سيادته بمذكرة معلومات موضحا) تاريخاألنعقاد 

 أليراداتاها بند مشروع الميزانية التقليدية موضحا ب –(مرفقا بها قائمة بأسماء المشاركين وجنسياتهم 

 وبند المصروفات ومصدر التمويل قبل موعد األنعقاد بشهرين على األقل  

2/2 

 

مجلس 

 الكلية

المؤتمر الدولي لسيد الدكتور الخطاب الوارد من وكيل الدراسات العليا والبحوث  والخاص بعقد ندوة  
 : ERSPECTIVES "PHYSICAL ACTIVITY AND FITNESSحمدي عبده عاصم

CHALLENGES AND NEW                                                                                               
ئيس المجلس الدولي لبحوث بدوله لتوانيا بدعوة من ر 2016أغسطس  27-24الفترة من خالل 

     0النشاط البدني واللياقة

   

3/1 

مجلس 

 الكلية

انيا ى باسبالموتمر الدولالخطاب الوارد من وكيل الدراسات العليا والبحوث والخاص بعقد ندوة عن 
م   المقدم من الدكتور / أحمد محمد عبد 30/11/2016لى إم  24/11/2016فى الفترة من 

       بازالعزيز.بعنوان"تدريبات األداء الشكلى كأساس لرفع قيمة الدرجة النهائية لالعبى الجم

3/2 

مجلس 

 الكلية

                                                                                            الطلب المقدم من السيد الدكتور / أحمد عبد الوهاب خفاجى  بعقد ندوة عن البحث 
 norm degree for push-ups for track and field  athletes''  The absolute 

 .  2016 نوفمبر 3إلى  1المقدم  من سيادته بمؤتمر " الرياضة جزء من نمط الحياة " فى الفترة من 

 

4/1 

 

مجلس 

 الكلية

ة الطلب المقدم من د/ عمرو محمد سعد جعفر بخصوص الموافقة على تأجيل عقد ندوةعلميةعام
لتربية لية ابالقسم عن فعاليات المؤتمر الدولي السابع "التنمية البشرية والقضايا المعاصرة  "بك

عنوان" أكتوبر مشترك بحث ب 1سبتمبر الي 29الرياضية بالجزيرة والمقرر اقامته في الفترة من 
ة لحركياتدربيات باليستية لتنمية القدرات الحركية الخاصة وأثرها على مستوى أداء بعض الجمل 

 ( سنوات9, 7لالعبى الكاراتيه من )
 

4/2 

مجلس 
ك في توصي اللجنة بضرورة عقد ندوه علمية عامة علي مستوي الكلية لعضو هيئة التدريس المشتر

                                              0ت العلمية المحلي و الدولي عن موضوع البحث الذي تم نشره ومدي االستفاد منهالمؤتمرا
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 الكلية

5/1 

مجلس 

 الكلية

معة هد جانة بالتعاون البحث العلمي المشترك بين كلية التربية الرياضية وكليات ومعاجتوصي الل

معاهد بقافية المعرفة من خالل عقد بروتوكول مع لجان العالقات الثمدينة السادات في اطار التؤامة 

 ةوكليات الجامع

 /25/2ى إل 22/2الطلب المقدم من أ.د/ وائل السيد قنديل لحضور مؤتمر الزقازيق فى الفترة من  5/2

 بناءا  الدعوة الموجهة لسيادته 2017

 ألتية ا االت وزارة التعليم العالى بشأن الترشيح لجائزة خليفة التربوية بالمج الخطاب الوارد من 6/1
م العالى التعلي – ربوية األجرائيةوالبحوث الت -البحوث التربوية العامة–التعليم العام )فئة المعلم المبدع 

 –لمبتكرة ا المشروعات والبرامج التربوية –األعالم الجديد والتعليم  –التأليف التربوى للطفل –
 الموقع فئة المعلم ( لتواصل على –األبداع فى تدريس اللغة العربية  ) فئة األستاذ الجامعى 

 www. Khawardاأللكترونى

ة المتجدد لطاقةالخطاب الوارد من مكتب رئيس الجامعة بشأن المؤتمر الدولى األول للموارد الطبيعة وا 6/2

 الغردقة - 2017أبريل  -20- 17)جامعة جنوب الوادى (  فى الفترة 

ة المسابق رات بشأنخطاب الوارد من االدارة العامة للعالقات الثقافية وإدارة األتفاقيات والمؤتمال     7/1 
                                                                                                ةوذلك وفقا للشروط المعلنة والمرفق 2017/ 2016الثقافية لطلبة الجامعات للعام المالى

ة عضاء هيئادة أالخطاب الوارد من االدارة العامة  للدراسات العليا والبحوث بشأن التنبيه على الس 7/2
                التدريس باألوراق المطلوبة للتسجيل والنشر                                       

مى اون العلللتع  الخطاب الوارد من إدارة أمانة المجالس بشأن األتفاقية الموقعة بين اللجنة الدائمة  8/1
ن معدد  والتكولوجى "الكومستيك" ومجلس ليندو الجتماعات الحاصلين على نوبل يمكن للجنة ترشيح

ل بل خالعلى نوصغار الباحثين فى مجال العلوم األقتصادية للمشاركة فى إجتماع ليندو للحاصلين 
ات ذلزيادة معلوماتهم وإقامة صداقات ومناقشة الموضوعات  2017أغسطس   26إلى22الفترة من 

خالل  ات منالصلة من خالل األلتقاء بالسادة العلماء الحاصلين على جائزة نوبل لمزيد من المعلوم
                                       WWWLindau – nobel. Orgالرابط 

لعملية سام االطلب المقدم من أ.د/ مصطفى مصطفى عطوة بعقد ندوة عن "فلسفة تقويم المناهج فى االق 8/2
 بكليات التربية الرياضية لرفع جودة المنتج )الطالب( فى التعليم العالى

 

 ئيس اللجنةر                                                             العالقات الثقافية                      

 د/ محمود حسن الحوفي(0أ )                                                                                           
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 العالقات الثقافيةقسم   جتماعامحضر  

 2017/2018 العام الجامعي 75 رقم الجلسة

 م1 نهاية االجتماع ص12 بدء االجتماع 9/1/2017 التاريخ 

 مكتب االلعاب مكان الإلجتماع

 الحضـــــــــــــــــــــور:

تاذ ألسبرئاسة ا75عقدت الجلسة رقم  ص12في تمام الساعة  م 9/1/2017الموافق  االثنين نه في يومإ

 وبحضور كل من:  محمود حسن الحوفي رئيس اللجنة /الدكتور

  واعتذر عن الحضور :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوظيفة االسم م

 رئيسا أ.د/ محمود حسن الحوفى 1

 عضوا أ.د/ منى مصطفى محمد على 2

 عضوا   أ.م.د/ محمد عباس صفوت 3

 عضوا                                         أ.م.د/ أكرم كامل إبراهيم 4

 عضوا   د / ايمان ابراهيم السيسي أ.م 5

 عضوا   د / خالد عبد الفتاح البطاوى 6

 عضوا السيدة / شادية عطية شبل 7

 سكرتيرا   السيدة / فتحية فتحي عفيفي عطاهلل 8

 

 الوظيفة االسم م
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لترحيب رحيم" واجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن المحمود حسن الحوفي  /الدكتوراألستاذ  افتتح السيدفتتاح :إلا

 عمال.جدول األبمناقشة الموضوعات الواردة لسيادته لعرض و ثم انتق لجنة العالقات الثقافية بالسادة أعضاء

 أوالً: المصـــادقات

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 متابعة ما جاء من موضوعات: القرار

 موضوعات اإلحاطة

ر( اخل مصلخطاب الوارد من إدارة أمانة المجالس بشأن قواعد تنظيم )المؤتمرات التى تعقد دا  2/1

ى فأن ت دولالحصول على الموافقة من الناحية السياسية .و عند إعتزام الجامعة تنظيم أى مؤتمرا

هداف األ –األسباب  –األنعقاد  األمر يتطلب موافاة سيادته بمذكرة معلومات موضحا) تاريخ

حا بها دية موضمشروع الميزانية التقلي –والمحاور (مرفقا بها قائمة بأسماء المشاركين وجنسياتهم 

   بند األيرادات وبند المصروفات ومصدر التمويل قبل موعد األنعقاد بشهرين على األقل

 المكاتبةتم  للعلم واألحاطة  . بالتنبيه بما جاء فى  القرار:

الخطاب الوارد من وكيل الدراسات العليا والبحوث  والخاص بعقد ندوة  المؤتمر الدولي لسيد  2/2
 : ERSPECTIVES "PHYSICAL ACTIVITY AND FITNESSالدكتور حمدي عبده عاصم

CHALLENGES AND NEW   
بدوله لتوانيا بدعوة من رئيس المجلس الدولي لبحوث  2016أغسطس  27-24الفترة من خالل 

       0النشاط البدني واللياقة

 تقام الندوة من خالل مجلس القسم القادم القرار:

بانيا لى باسالموتمر الدوالخطاب الوارد من وكيل الدراسات العليا والبحوث والخاص بعقد ندوة عن   3/1

م   المقدم من الدكتور / أحمد محمد عبد 30/11/2016لى إم  24/11/2016فى الفترة من 

 مبازالعزيز.بعنوان"تدريبات األداء الشكلى كأساس لرفع قيمة الدرجة النهائية لالعبى الج

 3/1/2017تم عقد الندوة بتاريخالقرار: 

 

                                                                                          الطلب المقدم من السيد الدكتور / أحمد عبد الوهاب خفاجى  بعقد ندوة عن البحث    3/2
 norm degree for push-ups for track and field  athletes''  The absolute 

 2016فمبر نو 3إلى  1بمؤتمر " الرياضة جزء من نمط الحياة " فى الفترة من المقدم  من سيادته 

ادة عدد مرات م وجاءت أهم التوصيات ضرورة زي 2017/  1/  3تم عقد الندوة يوم الثالثاء الموافق  القرار:

  ى:السفر للمؤتمرات الدولية لما وجده من فوائد للتواصل العلمى مع اآلخرين . كما أوصى بالتال

 ضرورة االهتمام بالمشاركة فى المؤتمرات الدولية .  1/  1/  4

 ضرورة أن يكون للكلية مؤتمر دولى سنويا  . 2/  1/  4

 ضرورة زيادة الدعم العضاء هيئة التدريس للمشاركة بالمؤتمرات . 3/  1/  4
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 ة . لتطبيقيموضوعات غيرااالتجاه نحو الحديث و االبتكار فى االبحاث و البعد عن التقليد و ال 4/  1/  4

  أن تكون الموضوعات المشاركة على قدر المشاركة الدولية 5/  1/  4

مة الطلب المقدم من د/ عمرو محمد سعد جعفر بخصوص الموافقة على تأجيل عقد ندوةعلميةعا 4/1

لتربية اكلية بالقسم عن فعاليات المؤتمر الدولي السابع "التنمية البشرية والقضايا المعاصرة  "ب

عنوان" بأكتوبر مشترك بحث  1سبتمبر الي 29الرياضية بالجزيرة والمقرر اقامته في الفترة من 

كية الحر تدربيات باليستية لتنمية القدرات الحركية الخاصة وأثرها على مستوى أداء بعض الجمل

 ( سنوات9, 7لالعبى الكاراتيه من )

 0رفع األمر للجهات المختصةالموافقة على تأجيل عقد الندوة مع  :القرار

               ي       ترك فتوصي اللجنة بضرورة عقد ندوه علمية عامة علي مستوي الكلية لعضو هيئة التدريس المش 4/2
                                                                        0منه المؤتمرات  العلمية المحلي والدولي عن موضوع البحث الذي تم نشره  ومدي االستفاد

 ترفع توصيات لجنة العالقات الثقافية الي مجلس الكلية البداء الراي :القرار

امعة عاهد جالبحث العلمي المشترك بين كلية التربية الرياضية وكليات ومنة بالتعاون جتوصي الل 5/1
د ية بمعاهلثقافلتؤامة المعرفية من خالل عقد بروتوكول مع لجان العالقات امدينة السادات في اطارا

 وكليات الجامعة

 ترفع توصيات لجنة العالقات الثقافية الي مجلس الكلية البداء الراي  القرار:
 

 
 
5/2 
 
 

  /25/2لى إ 22/2الطلب المقدم من أ.د/ وائل السيد قنديل لحضور مؤتمر الزقازيق فى الفترة من 
 بناءا  الدعوة الموجهة لسيادته 2017

 تم للعلم واألحاطة القرار

 ألتية ا االت بالمج لجائزة خليفة التربويةوزارة التعليم العالى بشأن الترشيح  الخطاب الوارد من 6/1
يم التعل –ة ربوية األجرائيوالبحوث الت -البحوث التربوية العامة–التعليم العام )فئة المعلم المبدع 

مبتكرة لتربوية الالمشروعات والبرامج ا –األعالم الجديد والتعليم  –التأليف التربوى للطفل –العالى 
ع لى الموقعلم ( لتواصل فئة المع –األبداع فى تدريس اللغة العربية  ) فئة األستاذ الجامعى  –

 www. Khawardاأللكترونى

 ولم يوافانا بأى ترشيحات لجائزة  تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية : القرار:

لطاقة واالدولى األول للموارد الطبيعة  بشأن المؤتمرالخطاب الوارد من مكتب رئيس الجامعة  6/2
 الغردقة - 2017 أبريل -20- 17الفترة المتجددة )جامعة جنوب الوادى (  فى 

 0 تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية القرار: 

 لمسابقةشأن ابالخطاب الوارد من االدارة العامة للعالقات الثقافية وإدارة األتفاقيات والمؤتمرات  7/1
 والمرفقة وذلك وفقا للشروط المعلنة 2017/ 2016ة لطلبة الجامعات للعام المالىالثقافي



 كلية التربية الرياضية                                                       

 العالقات الثقافية   
 

  لمن يرغب فى المشاركة األعالن عنها بلوحة األعالناتتم    القرار:

اء هيئة ة أعضالخطاب الوارد من االدارة العامة  للدراسات العليا والبحوث بشأن التنبيه على الساد 7/2
 للتسجيل والنشرالتدريس باألوراق المطلوبة 

    بالتنبيه بما جاء فى المكاتبة بالكليةتم التوزيع علي األقسام العلمية  :القرار: 

8/1 
 

ى ن العلملتعاول الخطاب الوارد من إدارة أمانة المجالس بشأن األتفاقية الموقعة بين اللجنة الدائمة 
 .lدد عترشيح  والتكولوجى "الكومستيك" ومجلس ليندو الجتماعات الحاصلين على نوبل يمكن للجنة

الل وبل خصغار الباحثين فى مجال العلوم األقتصادية للمشاركة فى إجتماع ليندو للحاصلين على ن
ات ذلزيادة معلوماتهم وإقامة صداقات ومناقشة الموضوعات  2017أغسطس   26إلى22الفترة من 

خالل  ات منالصلة من خالل األلتقاء بالسادة العلماء الحاصلين على جائزة نوبل لمزيد من المعلوم
 WWWLindau – nobelالرابط 

                                            حفظ لعدم األختصاص القرار:

 
8/2 

م القساالطلب المقدم من أ.د/ مصطفى مصطفى عطوة بعقد ندوة عن "فلسفة تقويم المناهج فى ا
 ."التعليم العالى العملية بكليات التربية الرياضية لرفع جودة المنتج )الطالب( فى 

                     2017الموافقة على أن يكون موعد الندوة الثالثاء االول من شهر فبراير   القرار:

 .ظهراً  حداالو اختتمت الجلسة في تمام الساعةوما لم يستجد من أعمال 

 ئيس اللجنةر                                                                                   العالقات الثقافية

 د/ محمود حسن الحوفي(0ا)                                                                                              

SQ0000000F101206 رقم:نموذج   

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 

 


