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 مذكــــــرة

 ..د/ عميد الكلية0السيد أللعرض على 

  6102شهر ديسمبربشأن : صرف مكافأة لجنة العالقات الثقافية عن  . -: لموضوعا

 م 06/06/6102الموافق عن األثنين  نتشرف بإحاطة سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع لجنة العالقات الثقافية بالكلية     

 بحضور كالً من :ـ

 عضوا أ.د/ محمود حسن الحوفى                                         .0
 عضوا أ.د/ منى مصطفى محمد على                                     .6
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 أ.م.د/ أكرم كامل إبراهيم                                         عضوا .4
 عضوا        أ.م.د/  ايمان ابراهيم السيسي                             .5
 عضوا د / خالد عبد الفتاح البطاوى                                     .2
 عضوا                          السيدة / شادية عطية شبل    .7
 سكرتيراً                       السيدة /فتحية فتحي عفيفي عطاهلل .8

   

 ـــذاـــــــــــــــــل    

شهر علي سيادتكم للتكرم بالموافقة علي صرف مكافأة عن حضور جلسة لجنة العالقات الثقافية عن األمر معروض  .

 م 06/06/6102الموافق المنعقدة األثنين  ديسمبر

 

 .وتفضلوا سيادتكم بقبول

 رئيس اللجنة        العالقات الثقافية                                                                                   

د/ محمود حسن الحوفي(0) أ                                                                                                    
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  م 6102شهر ديسمبركشف حضور لجنة العالقات الثقافية عن 

 م  06/06/6102الموافق في يوم األثنين 

 التوقيع  االســـــــــم م

  رئيسا أ.د/ محمود حسن الحوفى 1

  عضوا أ.د/ منى مصطفى محمد على 2

  عضوا   أ.م.د/ محمد عباس صفوت 3
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  عضوا السيدة / شادية عطية شبل 7

  سكرتيرا   / فتحية فتحي عفيفي عطاهللالسيدة  8
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 العالقات الثقافيةقسم  جتماعالل جدول أعما

 7012/7012 العام الجامعي 24 رقم الجلسة

 ص 17 بدء االجتماعموعد  17/17/7012 التاريخ 

 مكتب االلعاب جتماعاالمكان 
 

 أوالً: المصـــادقات

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 ثانياً: 

اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية  إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات بشأن الترشيح  والتقدم لجوائز النيل  الخطاب الوارد من 7/1

 6102ديسمبر  10علما بأن أخر موعد لقبول الترشيحات هو يوم 6102والتفوق وجوائز الدولة التقديرية والتشجعية لعام 

 

لدكتور  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن ترشيح أحدالسادة مكتب السيد األستاذ ا الخطاب الوارد من 7/7

أعضاء هيئة التدريس على جوائز الجامعة التقديرية والتفوق والتشجعية فى مجاالت  التكنولوجيا الحيوية ,العلوم البيئية,العلوم 

 06/06/6102د لقبول الترشيحات يوم األثنين الموافق دكتورة ( أخر موع –القانونية جائزة أحسن رسالة علمية )ماجستير 

 

   ثالثا :

الخطاب الوارد من االدارة العامة للعالقات الثقافية بخصوص االعداد للدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية السودانية المشتركة  3/1

 1برنامج جديد في مجال التعليم العاليوالمقرر عقدها في نهاية الشهر الحالي حيث تم اقتراح االعداد لمشروع 

 

اإلقتراح  المقدم من أعضاء لجنة العالقات الثقافية بمخاطبة األقسام لترشيح عضو من كل قسم  للمشاركة فى فعاليات المؤتمرات  3/7
 بذلكالعلمية بالكليات األخرى وذلك لنقل الخبرات التنظيمية لفاعليات المؤتمرات مع توفير البدالت الخاصة 

 رابعا: 

 66/61الطلب المقدم من السيد الدكتور/ حمدى عبده عاصم للمشاركة بمؤتمر مكافحة السمنة بايطاليا )روما( خالل الفترة من  4/1

  6102مارس 

16 th Global Diabetes conference &Medicare Expo "during March 22-23 2017 in Rome Italy    

                                                

 كمتحدث فى المؤتمرعلى نفقة الهيئة المنظمة للمؤتمر

العلمي الدولي السابع  بخصوص عقد ندوه عن المؤتمر  الجمال محمد خليل طارق  لسيد الدكتور/ا الطلب المقدم من 4/7

 ) التنمية البشرية والقضايا الرياضية المعاصرة( 
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 –( للدورة الثانية عشر 01الخطاب الوارد من المجلس األعلى للجامعات اللجنة العلمية الدائمة للتربية الرياضية قطاع )

( أ  لجنة األدارة الرياضية بخصوص  مادار من مناقشات فى اجتماع  التقدم للجنة والمؤتمرات العلمية  011لجنة )

 والنشر العلمى .  

بشأن المؤتمر العلمى السادس والدولى الرابع لكلية التربية جامعة  لدراسات العليا والعالقات الثقافيةل وكيل الكليةلخطاب الوارد من ا 5/7

-66بورسعيد  وعنوان المؤتمر "المسئولية األجتماعية للجامعة فى ضوء التقييم العالمى الجديد للجامعات " والمنعقد فى الفترة من 

 م بقر مدارس بور سعيد الدولية .6102أبريل  61

بشأن المؤتمر العلمى الرابع لكلية التربية الرياضية بنين جامعة  لدراسات العليا والعالقات الثقافيةل الكليةوكيل لخطاب الوارد من ا 2/1
شرم  –م فندق هيلتون دريمز ريزورت  6102فبراير  61-66الزقازيق " رؤية مستقبلية للبحث العلمى لتطوير الرياضة العربية  

 الشيخ

حمدى عبده  بسيمنار بالقسم للسيد الدكتور/ بشأن موافاتهم مة لدراسات العليا والعالقات الثقافيةلخطاب الوارد من اإلدارة العاا 2/7

 المؤتمر الدولي عاصم عن

PERSPECTIVES "PHYSICAL ACTIVITY AND FITNESS : CHALLENGES A   

 1النشاط البدني واللياقةبدوله لتوانيا بدعوة من رئيس المجلس الدولي لبحوث  6102أغسطس  62-61الفترة من خالل 

-6باعتذره لظروف صحية عن السفر الى مؤتمر أسبانيا خالل الفترة من  حمدى عبده عاصم الدكتور/ السيدالطلب المقدم من  2/1

2/6102 

اإلدارة العامة للعالقات الثقافية  إدارة األتفاقيات والمؤتمرات بشأن الموافقة على مد األيفاد للمبعوثين للحصول  لخطاب الوارد منا 2/7

 على درجة الدكتوراه خمس سنوات على أن يسمح له بسنة سادسة فقط طبقا للتخصصات العلمية

 

 رئيس اللجنة                                      العالقات الثقافية                                               

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

 7012/7012 العام الجامعي 24 رقم الجلسة

 م1 نهاية االجتماع ص17 بدء االجتماع 17/17/7012 التاريخ 

 مكتب االلعاب مكان الإلجتماع

 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

ألستاذ برئاسة ا24عقدت الجلسة رقم  ص17في تمام الساعة  م 7012  /17/17الموافق  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 7

 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 2

 عضوا السيدة / شادية عطية شبل 2

 سكرتيرا   السيدة / فتحية فتحي عفيفي عطاهلل 8

 

 الوظيفة االسم م

 عضوا أ.د/ منى مصطفى محمد على 0

 عضوا   د / خالد عبد الفتاح البطاوى 6
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جلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب محمود حسن الحوفي / الدكتوراألستاذ  افتتح السيدفتتا  :إلا

 مناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.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

 ثانياً: موضوعات اإلحاطة

اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية  إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات بشأن الترشيح  والتقدم لجوائز النيل  الخطاب الوارد من 7/1

 6102ديسمبر  10علما بأن أخر موعد لقبول الترشيحات هو يوم 6102والتفوق وجوائز الدولة التقديرية والتشجعية لعام 

 ولم يوافانا بأى ترشيحات  كليةتم التوزيع علي األقسام العلمية بالالقرار: 

مكتب السيد األستاذ الدكتور  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن ترشيح أحدالسادة  الخطاب الوارد من 7/7

أعضاء هيئة التدريس على جوائز الجامعة التقديرية والتفوق والتشجعية فى مجاالت  التكنولوجيا الحيوية ,العلوم البيئية,العلوم 

 06/06/6102دكتورة ( أخر موعد لقبول الترشيحات يوم األثنين الموافق  –ير القانونية جائزة أحسن رسالة علمية )ماجست

,  وتم الترشيح من قبل قسم طرق التدريس د/ عاصم على عبد القادر قنديل على أحسن رسالة )ماجستير( تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكليةالقرار: 

 على دقة وسرعة اللكمات الموجهة للمناطق المؤثرة لمالكمى الدرجة األولى"بالقسم وعنوان الرسالة" تأثير التدريبات البصرية 

 علوم الصحة الرياضية د/ السيد صالح  )أحسن رسالة دكتوراة (  د/ سها الشريف ,   د/عبد الرحمن غانم )أحسن رسالة ماجستير (   ...الترشيح من قبل قسم

 ......دكتوارة( –/ محمود عبد المجيد سالم أحسن رسالة علمية )ماجستير المنازالت والرياضات المائية دالترشيح من قبل قسم

د/ عزة محمد عبد الحميد  –د/محمد عبد المجيد أبو دنيا   –د/ أحمد عبد الوهاب خفاجى  –مروة عبد القادر صقر ...ألعاب القوى د/...الترشيح من قبل قسم ..

 العمرى )أفضل رسالة دكتوراة(

 6102/ 6101 – 6101/6101توصى اللجنة بترتيب األبحاث )رسائل ماجستير ودكتوارة ( من األحدث إلى األقدم ويفضل إختيار األبحاث من 

مكتب السيد األستاذ الدكتور  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن ترشيح أحدالسادة  الخطاب الوارد من 7/3

يس على جوائز الجامعة التقديرية والتفوق والتشجعية فى مجاالت  التكنولوجيا الحيوية ,العلوم البيئية,العلوم أعضاء هيئة التدر

 06/06/6102دكتورة ( أخر موعد لقبول الترشيحات يوم األثنين الموافق  –القانونية جائزة أحسن رسالة علمية )ماجستير 

 ولم يوافونا بأى مقترحات فى هذا الشأن1  بالكليةتم التوزيع علي األقسام العلمية القرار: 

   ثالثا :

اإلقتراح  المقدم من أعضاء لجنة العالقات الثقافية بمخاطبة األقسام لترشيح عضو من كل قسم  للمشاركة فى فعاليات المؤتمرات  3/1
 توفير البدالت الخاصة بذلكالعلمية بالكليات األخرى وذلك لنقل الخبرات التنظيمية لفاعليات المؤتمرات مع 

 وتم الترشيح من قبل قسم د/أحمد طلحة حسين حسام الدين المدرس بالقسم . قسم طرق التدريس, وتم الترشيح من قبل  تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكليةالقرار: 
رشافرج  -د/محمد عباس صفوت / د –/السيد الدكتور أحمد محمودعبد الحكيم  المنازالت والرياضات المائية  وتم الترشيح من قبل قسم .البطاوي السيد الدكتور/ خالداأللعاب 

 -د/ ماجدة محمد السعيد      –د/ مها محمد الزينى  –د/ وساام عادل أمين  –د/شيرين عبد الحميد  –ز د/ حمدى أحمد وتوت التمرينات والجمبامحمود العربى من قسم 
 د/ ايمان كمال –د/ رشا الحريرى  –د/ غدير عزت  –د/ عال طه  –د/ ياسر على قطب  –د/ منال محمد الزينى  –د عبد العزيز د/أحمد محم

 66/61الطلب المقدم من السيد الدكتور/ حمدى عبده عاصم للمشاركة بمؤتمر مكافحة السمنة بايطاليا )روما( خالل الفترة من  3/7

 th Global Diabetes conference &Medicare Expo "during March 22-23 2017 in 16 6102مارس 

Rome Italy                                                كمتحدث فى المؤتمرعلى نفقة الهيئة المنظمة للمؤتمر 



 كلية التربية الرياضية                                                              

                         العالقات الثقافية
 

 –) نشرة المؤتمر  العالقات الثقافية باالوارق المطلوبةمع موفاة بناءا علي موافقة مجلس القسم  المؤتمرب المشاركة   الموافقة علي القرار: 

 الدعوة  (

العلمي الدولي السابع  بخصوص عقد ندوه عن المؤتمر  الجمال محمد خليل طارق  السيد الدكتور/ الطلب المقدم من 3/3

 ) التنمية البشرية والقضايا الرياضية المعاصرة( 

العلمي الدولي السابع ) التنمية البشرية والقضايا  عن المؤتمر  06/6102/ 2تم عقد الندوه في يوم الثالثاء الموافق   القرار:

 الرياضية المعاصرة(

 رابعا: 

لجنة  –( للدورة الثانية عشر 01الخطاب الوارد من المجلس األعلى للجامعات اللجنة العلمية الدائمة للتربية الرياضية قطاع ) 4/1

 ( أ  لجنة األدارة الرياضية بخصوص  مادار من مناقشات فى اجتماع  التقدم للجنة والمؤتمرات العلمية والنشر العلمى .     011)

 تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكليةالقرار: 

بشأن المؤتمر العلمى السادس والدولى الرابع لكلية التربية جامعة  لدراسات العليا والعالقات الثقافيةل وكيل الكليةلخطاب الوارد من ا 4/7

-66بورسعيد  وعنوان المؤتمر "المسئولية األجتماعية للجامعة فى ضوء التقييم العالمى الجديد للجامعات " والمنعقد فى الفترة من 

 م بقر مدارس بور سعيد الدولية .6102أبريل  61

 األقسام العلمية بالكليةتم التوزيع علي القرار: 

بشأن المؤتمر العلمى الرابع لكلية التربية الرياضية بنين جامعة  لدراسات العليا والعالقات الثقافيةل وكيل الكليةلخطاب الوارد من ا 4/3
شرم  –م فندق هيلتون دريمز ريزورت  6102فبراير  61-66الزقازيق " رؤية مستقبلية للبحث العلمى لتطوير الرياضة العربية  

 الشيخ

 تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكليةالقرار: 

 خامساً:

حمدى عبده  بسيمنار بالقسم للسيد الدكتور/ بشأن موافاتهم من اإلدارة العامة لدراسات العليا والعالقات الثقافية لخطاب الواردا 5/1

   PERSPECTIVES "PHYSICAL ACTIVITY AND FITNESS : CHALLENGES Aالدوليالمؤتمر  عاصم عن

 1الدولي لبحوث النشاط البدني واللياقة بدوله لتوانيا بدعوة من رئيس المجلس 6102أغسطس  62-61الفترة من خالل 

 لموافاتنا بالمطلوب حتى يتسنى لنا   مخاطبة لجامعة.حمدى عبده عاصم   للسيد الدكتور/تم عمل إستعجال  القرار:

-6باعتذره لظروف صحية عن السفر الى مؤتمر أسبانيا خالل الفترة من  حمدى عبده عاصم الدكتور/ السيدالطلب المقدم من  5/7
2/610 

 أحيط علما بما جاء بقسم علوم الصحة القرار:

اإلدارة العامة للعالقات الثقافية  إدارة األتفاقيات والمؤتمرات بشأن الموافقة على مد األيفاد للمبعوثين للحصول  لخطاب الوارد منا 5/3
 على درجة الدكتوراه خمس سنوات على أن يسمح له بسنة سادسة فقط طبقا للتخصصات العلمية

 حفظ النه ال يوجد لدينا بعثات خارجية األن  وال إيفاد للدراسة بالخارج . القرار:

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

 رئيس اللجنة                                                                                   العالقات الثقافية

 د/ محمود حسن الحوفي(0)ا                                                                                              

SQ0000000F101206 رقم:نموذج   

 م72/9/7012(  1/0اإلصدار ) 
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 لية/معهد .............ك

 مكتب ..................
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :اإلدارية قسامالسادة رؤساء األ

رقم ).....( يوم .......  هالمنعقد بجلست /المعهدالكليةنتشرف بأن نرسل لسيادتكم صورة من مجلس 

 الموافق ...................
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 م القسم عدد النسخ ستالماالبالتوقيع

   1 

   7 

   3 

   4 

   5 
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 كلية/معهد .............

 مكتب ..................
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 قـــــــــــــــــــــــــــرار

 70  عميد الكلية/المعهد رقم )     ( بتاريخ    /    /   

 

 عميد الكلية/المعهد: بعد االطالع علي :

   ( لسنة 94القانون رقم )بشأن تنظيم الجامعات ....................................... 2491 

  .......................................................................................................... 

  .......................................................................................................... 

 

 قــــــــــــرر

 -مادة أولي :
.................................................................................................................................. 

 -مادة ثانية:

.................................................................................................................................. 

 -مادة ثالثة:

................................................................................................................................. 

 

 

 عميد الكلية/المعهد              

 

 /                    (.د)أ 
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شعار 

 الكلية/المعهد
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 كلية/معهد .............

 مكتب ..................
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أمر إداري

 70  رقم )     ( بتاريخ    /    /   

 

 عميد الكلية/المعهد:

- ................................................................................................................................................................ 

- ................................................................................................................................................................ 

- ................................................................................................................................................................ 

 يلغي كل ما يخالف ذلك من أوامر إدارية سابقة. -

 لك.جميع جهات اإلختصاص تنفيذ ذعلي  -

 

 

 عميد الكلية/المعهد              

 

 /                    (.د)أ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شعار 

 الكلية/المعهد
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