
  جامعة مدينة السادات

 كلية التربية الرياضية 
 

  م 6102 نوفمبرشهر كشف حضور لجنة العالقات الثقافية عن 
 م  9/00/6102الموافق  األربعاءفي يوم 

 ــــــــــــ 
 التوقيع  االســـــــــم م

  رئيسا محمود حسن الحوفىأ.د/  0

  عضوا منى مصطفى محمد علىأ.د/  6

  عضوا   عباس صفوت محمد.د/ مأ. 3

  عضوا                                         أكرم كامل إبراهيم.د/ مأ. 4

  عضوا   ايمان ابراهيم السيسيد /  مأ. 5

  عضوا   خالد عبد الفتاح البطاوىد /  2

  عضوا السيدة / شادية عطية شبل 7

  سكرتيرا   السيدة / فتحية فتحي عفيفي عطاهلل 8

    
 رئيـس اللجنــة                                  العالقات الثقافية

 
 (محمود حسن الحوفى    )  أ.د /           

 
 
 
 
 

  



 جامعة مدينة السادات 

 كلية التربية الرياضية 
 مذكرة للعرض علي السيد أ.د / عميد الكلية

   م 6102نوفمبر بشأن : صرف مكافأة لجنة العالقات الثقافية عن شهر
 ـــــــــــــــ 

عن  نتشرف بإحاطة سيادتكم علما  بأنه قد تم عقد اجتماع لجنة العالقات الثقافية بالكلية 
 م  9/00/6102الموافق  األربعاءيوم 

 بحضور كال  من :ـ
 عضوا                                   أ.د/ محمود حسن الحوفى .0
 عضوا                               أ.د/ منى مصطفى محمد على .6
 عضوا                                  أ.م.د/ محمد عباس صفوت .3
 عضوا                                      إبراهيمأ.م.د/ أكرم كامل  .4
 عضوا                                أ.م.د/  ايمان ابراهيم السيسي .5
 عضوا                                 / خالد عبد الفتاح البطاوى د .2
 عضوا                          السيدة / شادية عطية شبل   .7
 سكرتيرا                        السيدة /فتحية فتحي عفيفي عطاهلل .8

   

علي سيادتكم للتكرم بالموافقة علي صرف مكافأة عن حضور جلسة لجنة العالقات معروض  األمر
 م  9/00/6102الموافق  األربعاءيوم المنعقدة سبتمبرالثقافية عن شهر 

 
 ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير ،

 
 رئيـس اللجنــة                                               العالقات الثقافية 

 
                        (               / محمود حسن الحوفى)أ.د

 



 جامعة مدينة السادات 

 كلية التربية الرياضية 
 جدول أعمال                                

 (  73جلسة العالقات الثقافية رقم ) 
 م 6102/   6105في العام الجامعي  

 م  9/00/6102الموافق  األربعاءيوم لمقرر انعقاده او                    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جدول األعمال :       
           ========= 

  أوال  ـ موضوعات تستلزم العرض علي مجلس الكلية :  
 بالقسم علوم الصحه حمدي عبده عاصمالسيد االستاذ الدكتور/ الطلب المقدم من  -1

  V Edition of the Diputacion deيا   علي حضور المؤتمر الدولي المقام باسبان   
 pontevdra GALICA-SALNES 2016 ديسمبر 6الي 3خالل الفترة من 

بقسم أصول التربية الرياضية عبد العظيم   نرمين رفيق محمد/  ةالدكتور ةالسيدالطلب المقدم  -2
على المشاركة في المؤتمر الدولي بدولة تايالند   6112/  1/11والترويح الرياضى بتاريخ 

 2102ديسمبر  62/62خالل الفترة من   

بقسم ألعاب القوى عطوة  مصطفى على مصطفى الطلب المقدم من السيد االستاذ الدكتور/ -3
 6112لمؤتمر السابع  لضمان جودة التعليم العالى على المشاركة في ا 6112/ 1/11بتاريخ 

lACQA  بجامعة أسيوط ببحث بعنوان" فلسفة  وضع  6112فبرير  22إلى  21فى الفترة من
 المناهج باألقسام العلمية بكليات التربية الرياضية  لضمان جودة المنتج فى التعليم العالى

تنظيم برامج  إدارة أمانة المجالس بشأن االفادة بان الحكومة الهندية تعتزم الخطاب الوارد من -4
في المجاالت التنموية المختلفة وذلك في اطار البرامج الهندية  6116/6112تدريبية لعام 

( 6والمنتهي الي طلب وزارة التعاون الدولي ترشيح )(ITEC)للتعاون الفني واالقتصادي 
 1للبرامج ذات الصلة مما نتنطبق عليهم شروط المشاركة ( احتياطي1مرشح أساسي و)

 6112ترشيح لجوائز النيل والتفوق عن عام  إدارة أمانة المجالس بشأن الخطاب الوارد من -5
في مجاالت التفوق واالداب والعلوم االجتماعية،  6116وجوائز الدولة التقديرية عن عام 

هم اختيار الجامعة للترشيح لهذه الجوائز عن العام والمنتهي الي طلبة موافاته باسماء من يقع علي
 المذكور مشفوعة بمبررات الترشيح التزيد عن صفحة واحدة

ح/ أمين عام 1الكتاب الدوري الصادر من السيدأ إدارة أمانة المجالس بشأن الخطاب الوارد من -6
يع الوزارات بالتزام جمرئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء المتضمن توجيهات السيد المهندس 



واالجهزة والمؤسسات والهيئات التابعة لها بعدم التعامل مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل 
والتي 6116لسنة 44خارج اطار قانون الجمعيات والمؤسسات االهلية الصادر بالقانون رقم 

 1تباشر عملها كشركات مدنية غير هادفة للربح في مجال العمل االهلي والتنموي

اطار التحديات االمنية المعاصرة وسعي بعض  إدارة أمانة المجالس بشأن الخطاب الوارد من -2
القوي الداخلية والخارجية لزعزعة استقرار البالء وموافقة السيد رئيس الجمهورية علي ما جاء من 

توصيات عرضت علي سيادته بملف المنظمات غير الحكومية وملف حقوق االنسان ومنها 
 التالي:

 مذكرات تفاهم.....( التي تم التوقيع عليها مع  -ر كافة اشكال التعاون ) بروتوكوالتحص
 1جهات اجنبية ومنظمات غير الحكومية 

  عدم تسليم اية احصاءات اوبيانات عن الدولة الية حهة 

 أهمية استطالع الرأى بشأن أية دورات تدريبية تعقد فى الداخل أو الخارج 

لسيد األستاذ الدكتور  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا مكتب ا الخطاب الوارد من -4
بقاعة الطب  1/11/6116يوم الثالثاء الموافق  والبحوث بشأن الحضور ورشة عمل عن "
 البيطرى فى تمام الساعة التاسعة صباحا .

بماتم انجازه  بشأن موافاتهم الخطاب الوارد من اإلدارة العامة لدراسات العليا والعالقات الثقافية -9
 من المشروعات البحثية

 موضوعات عامة    
  ************** 

الخطاب الوارد من اإلدارة العامة لدراسات العليا والعالقات الثقافية وادارة المنح والبعثات  -11
 6114/6115بخصوص التنبيه علي اعضاء البعثات الخارجية والمهمات العلمية من 

 .31/16/6116حتي يتمكنوا من السفر قبل بسرعة انهاء اجراءات سفرهم 

مكتب رئيس الجامعة بخصوص األنجازات التى قامت بها الكلية من  الخطاب الوارد من -11
 وحتى تاريخه بالمؤتمرات والندوات التى شاركت بها الكلية بالداخل. 1/1/6116الفترة 

لترشيح عضو من كل اإلقتراح  المقدم من أعضاء لجنة العالقات الثقافية بمخاطبة األقسام  -16
قسم  للمشاركة فى فعاليات المؤتمرات العلمية بالكليات األخرى وذلك لنقل الخبرات التنظيمية 

 لفاعليات المؤتمرات مع توفير البدالت الخاصة بذلك .
 
 
 
   



 جامعة مدينة السادات    

 كلية التربية الرياضية
 

   23جلسة العالقات الثقافية رقم
 م 6112/   6112في العام الجامعي  

 م  9/00/6102الموافق  األربعاءيوم والمقرر انعقاده                       
 االربعاءيوم عقدت لجنة العالقات الثقافية اجتماعها بالكلية في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر 

 م  9/00/6102الموافق 
 برئاسة وحضور كال من : ـ    

 عضوا      أ.د/ محمود حسن الحوفى                                   .1
 عضوا     أ.د/ منى مصطفى محمد على                                .6
 عضوا    أ.م.د/ محمد عباس صفوت                                   .3
 عضوا     أ.م.د/ أكرم كامل محمد                                       .4
 عضوا     أ.م.د/  ايمان ابراهيم السيسي                                 .5
 عضوا    د / خالد عبد الفتاح البطاوى                                  .6
 عضوا                            السيدة / شادية عطية شبل    .2
 سكرتيرا                           السيدة /فتحية فتحي عفيفي عطاهلل .4

استهل السيد األستاذ الدكتور / رئيس الجلسة االجتماع بالبسملة والترحيب بالسادة األعضاء ثم 
 شرع سيادته للنظر في جدول األعمال .

              اجتماع الجلسة السابقة لجنة العالقات الثقافية المنعقدة  محضر على المصادقة أوال :
 .ومتابعة ما جاء من موضوعات  11/6112 /16بتاريخ 

 : موضوعات تستلزم العرض علي مجلس الكلية : ثانيا  
  الموضوع األول )مجلس الكلية(:

============ 
 الطلب المقدم من السيد االستاذ الدكتور/ حمدي عبده عاصم بالقسم علوم الصحه

 ديسمبر 6الي 3خالل الفترة من علي حضور المؤتمر الدولي المقام باسبانيا    
                                                                                                     

V Edition of the Diputacion de  pontevdra GALICA-SALNES 2016  
    
 



 القرار      
    ****** 

 –الثقافية باالوارق المطلوبة ) نشرة المؤتمر الموافقة علي  المشاركة  بالمؤتمر مع موفاة العالقات 
 الدعوة(

 الموضوع الثاني )مجلس الكلية(: 
============ 

بقسم أصول التربية الرياضية  عبد العظيم نرمين رفيق محمد/ الدكتورة  ةالسيدمن  الطلب المقدم    
على المشاركة في المؤتمر الدولي بدولة تايالند خالل   6116/  1/11والترويح الرياضى بتاريخ 

 6116ديسمبر  66/69الفترة من   
 القرار     
    ****** 

مؤتمر فاة العالقات الثقافية باالوارق المطلوبة ) نشرة الاالموافقة علي  المشاركة  بالمؤتمر مع مو 
 ملخص البحث( –خطاب قبول البحث  –

 (: )مجلس الكلية لثالثالموضوع ا
============ 

عطوة بقسم ألعاب القوى بتاريخ مصطفى على الطلب المقدم من السيد االستاذ الدكتور/ مصطفى 
 lACQA 6112على المشاركة في المؤتمر السابع  لضمان جودة التعليم العالى  6116/ 1/11

بجامعة أسيوط ببحث بعنوان" فلسفة  وضع المناهج  6112فبرير  66إلى  61فى الفترة من 
 باألقسام العلمية بكليات التربية الرياضية  لضمان جودة المنتج فى التعليم العالى

 القرار      
    ****** 

 –المطلوبة ) نشرة المؤتمر الموافقة علي  المشاركة  بالمؤتمر مع موفاة العالقات الثقافية باالوارق 
 ملخص البحث( –خطاب قبول البحث 

 )مجلس الكلية(:  الرابعلموضوع ا
============ 

إدارة أمانة المجالس بشأن االفادة بان الحكومة الهندية تعتزم تنظيم برامج تدريبية  الخطاب الوارد من
برامج الهندية للتعاون الفني في المجاالت التنموية المختلفة وذلك في اطار ال 6116/6112لعام 

( 1( مرشح أساسي و)6والمنتهي الي طلب وزارة التعاون الدولي ترشيح ) (ITEC)واالقتصادي 
 1احتياطي للبرامج ذات الصلة مما نتنطبق عليهم شروط المشاركة

         



 القرار        
    ****** 

 ولم يوافانا بأى ترشيحات  تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية
 )مجلس الكلية(:    الخامس  لموضوع ا

============ 
 6112إدارة أمانة المجالس بشأن ترشيح لجوائز النيل والتفوق عن عام  خطاب الوارد منال  

في مجاالت التفوق واالداب والعلوم االجتماعية، والمنتهي  6116وجوائز الدولة التقديرية عن عام 
الي طلبة موافاته باسماء من يقع عليهم اختيار الجامعة للترشيح لهذه الجوائز عن العام المذكور 

 رات الترشيح التزيد عن صفحة واحدةمشفوعة بمبر 

 القرار         
    ****** 

 بأى ترشيحاتولم يوافانا   تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية
 )مجلس الكلية(:  السادسالموضوع  

============ 
ح/ أمين عام 1إدارة أمانة المجالس بشأن الكتاب الدوري الصادر من السيدأ الخطاب الوارد من

مجلس الوزراء المتضمن توجيهات السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بالتزام جميع الوزارات 
واالجهزة والمؤسسات والهيئات التابعة لها بعدم التعامل مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل 

والتي 6116لسنة  44  الجمعيات والمؤسسات االهلية الصادر بالقانون رقم خارج اطار قانون 
 1تباشر عملها كشركات مدنية غير هادفة للربح في مجال العمل االهلي والتنموي

 القرار          
    ****** 

 .  تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية
 مجلس الكلية(: السا بع )الموضوع 

============ 
إدارة أمانة المجالس بشأن اطار التحديات االمنية المعاصرة وسعي بعض القوي  الخطاب الوارد من

الداخلية والخارجية لزعزعة استقرار البالء وموافقة السيد رئيس الجمهورية علي ما جاء من توصيات 
 عرضت علي سيادته بملف المنظمات غير الحكومية وملف حقوق االنسان ومنها التالي:

 مذكرات تفاهم.....( التي تم التوقيع عليها مع  -ر كافة اشكال التعاون ) بروتوكوالتحص
 1جهات اجنبية ومنظمات غير الحكومية 

  عدم تسليم اية احصاءات اوبيانات عن الدولة الية حهة 



 أهمية استطالع الرأى بشأن أية دورات تدريبية تعقد فى الداخل أو الخارج 

 القرار          
    ****** 

   تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية
 مجلس الكلية(: )ثامنالالموضوع 

============ 
مكتب السيد األستاذ الدكتور  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا  الخطاب الوارد من

بقاعة الطب  1/11/6116والبحوث بشأن الحضور ورشة عمل عن " يوم الثالثاء الموافق 
 البيطرى فى تمام الساعة التاسعة صباحا

 القرار        
    ****** 

 ب فى المشاركة .لمن يرغ   تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية
  مجلس الكلية(:) تاسعالالموضوع 

============ 
بشأن موافاتهم بماتم انجازه من  الخطاب الوارد من اإلدارة العامة لدراسات العليا والعالقات الثقافية

 .المشروعات البحثية
 القرار          
  ********* 

 مشروعات بحثية.بأى ا ونوافي ولم  التوزيع علي األقسام العلمية بالكليةتم       
 موضوعات عامة  

************ 
 العاشرالموضوع   

============ 
الخطاب الوارد من اإلدارة العامة لدراسات العليا والعالقات الثقافية وادارة المنح والبعثات 

بسرعة  6114/6115بخصوص التنبيه علي اعضاء البعثات الخارجية والمهمات العلمية من 
 .31/16/6116اجراءات سفرهم حتي يتمكنوا من السفر قبل انهاء 

 القرار     
******** 

تم مخاطبة اإلدارة العامة لدراسات العليا والعالقات الثقافية بأن اليوجد لدينا أى ترشيحات على 
 .  6114/6115ومهمات علمية من  بعثات خارجية 



 لحادى عشراالموضوع   
============ 

مكتب رئيس الجامعة بخصوص األنجازات التى قامت بها الكلية من الفترة  الخطاب الوارد من
 وحتى تاريخه بالمؤتمرات والندوات التى شاركت بها الكلية بالداخل. 1/1/6116
 القرار   

******** 
 موافات سكرتيرة  العميد بالمطلوب من مؤتمرات وندوات التى شاركت بها الكلية بالداخل والخارج.تم 
 عشرلثانى اوع الموض  

============ 
إلقتراح  المقدم من أعضاء لجنة العالقات الثقافية بمخاطبة األقسام لترشيح عضو من كل قسم  ا   

للمشاركة فى فعاليات المؤتمرات العلمية بالكليات األخرى وذلك لنقل الخبرات التنظيمية لفاعليات 
 المؤتمرات مع توفير البدالت الخاصة بذلك .

 القرار          
  ********* 
   التوزيع علي األقسام العلمية بالكليةتم       

 
 قد انتهي االجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهرا   

 رئيس اللجنة                                                                          
 العالقات الثقافية                                                                 

  أ.د/ محمود حسن الحوفى  (                                     )                                                               
         

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  



 
 
 

 


