
                                                                                                                                         

 التربية الرياضيةكلية                          
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مذكــــــرة

 ..د/ عميد الكلية0السيد أللعرض على  بحضور كالً من :ـ

  2017 غسطساشهر بشأن : صرف مكافأة لجنة العالقات الثقافية عن  . -الموضوع :

فق المواثنين االن عنتشرف بإحاطة سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع لجنة العالقات الثقافية بالكلية      

 م 7/8/2017

 

ً   أ.د/ محمود حسن الحوفى                                         .1  رئيسا
 عضوا  أ.د/ منى مصطفى محمد على                                     .2
 عضوا  أ.م.د/ محمد عباس صفوت                                        .3
 اعضو  أ.م.د/ أكرم كامل إبراهيم                                          .4
 عضوا  أ.م.د/  ايمان ابراهيم السيسي                                     .5
 عضوا                    د / خالد عبد الفتاح البطاوى                    .6
 عضوا                           السيدة / شادية عطية شبل    .7
 سكرتيراً                         السيدة /فتحية فتحي عفيفي عطاهلل .8

    

 ـــذاــــــــــــــــــــــــــــــل    

ة عن ثقافياألمر معروض علي سيادتكم للتكرم بالموافقة علي صرف مكافأة عن حضور جلسة لجنة العالقات ال

 م 7/8/2017الموافق  االثنين المنعقدة  اغسطسشهر 

 

 .فائق االحترام وتفضلوا سيادتكم بقبول

 ئيس اللجنةر                    العالقات الثقافية                                                           

د/ محمود حسن الحوفي(0أ )                                                                                          
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كشف حضور لجنة العالقات الثقافية        

 م 7/8/2017الموافق  االثنينيوم عن                                     

                                    

 التوقيع  االســـــــــم م

  رئيسا أ.د/ محمود حسن الحوفى 1

  عضوا أ.د/ منى مصطفى محمد على 2

  عضواً  أ.م.د/ محمد عباس صفوت 3

  عضواً                           أ.م.د/ أكرم كامل إبراهيم              4

  عضواً  أ.م د / ايمان ابراهيم السيسي 5

  عضواً  البطاوىد / خالد عبد الفتاح  6

  عضوا السيدة / شادية عطية شبل 7

  سكرتيراً  السيدة / فتحية فتحي عفيفي عطاهلل 8

    

 رئيـس اللجنــة                                             العالقات الثقافية

 

 )  أ.د / محمود حسن الحوفى   (                      
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  كلية التربية الرياضية                                           

 العالقات الثقافية      
 

 العالقات الثقافيةقسم  جتماعالل دول أعماج

 2017/2018 العام الجامعي 82 رقم الجلسة

 ص 12 بدء االجتماعموعد  2017/ 7/8 التاريخ 

 مكتب االلعاب جتماعمكان اال

 أوالً: المصـــادقات

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 

2/1 

 مجلس الكلية

المانة ذكرة امبشأن مدينة السادات  رئيس الجامعة  /مكتب السيد االستاذ الدكتورالخطاب الوارد من 

 ة االميرجائزلالعامة لجائزة االمير نايف لالمن العربي والتي تفيد بفتح باب استقبال الترشيحات 

هذا  والتي تخص2017اكتوبر 31وحتي  2017اعتباراً من االول من ابريل نايف لالمن العربي 

 0العام الدراسات االمنية المتعلقة بالجرائم االلكترونية

2/2 

 الكليةمجلس 

ة تعديل لجامعجوائز ا لتعديل بالنسبة االدارة العامة للدراسات العليا والبحوثالخطاب الوارد من 

االيتجاوز  ( ليصبح بعد التعديل "1( شروط الترشيح لجائزة الجامعة التشجيعية بند )14المادة )

 عام عند االعالن عن الجائزة 45تقدمعمر الم

ن لتعديل " ا( شروط الترشيح لجائزة الجامعة للتفوق بند )أ(و)ب( ليصبح بعد ا18وتعديل المادة )

 يكون المتقدم بدرجة استاذ أواستاذ مساعد"وتعديل قيمة الجوائز لتصبح بعد التعديل 

 ائزة الجامعةج -(ج20000عةالتفوق )جائزة الجام -(ج15000جائزة الجامعة التشجيعية ) 

سالة رجائزة احسن  -(3000جائزة احسن رسالة دكتوراه ) –(ج 35000التقديرية)

 (25(ج وتعديل المادة )2000ماجستر)

   

3/1 

 مجلس الكلية

 خبتاري قرر مجلس الجامعةاالدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بشان الخطاب الوارد من 

في  مشارككيئة المعاونة ادراج اسم الجامعة توجيه السادة اعضاء هيئة التدريس واله 24/6/2017

 دكتوراه( –توجيه الباحثين بعد اتمام الرسالة ) ماجستير  0براءة االختراع

3/2 

 مجلس الكلية

 تاريخبالجامعة مجلس االدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بشان  قررالخطاب الوارد من 

يق من التحق/ المعهد( قبل البدء في اجرائيها و الكليةيراعي تسجيل البحوث بالقسم ) 24/6/2017

العليا  اساتان البحث يقع في نطاق الخطة البحثية للقسم والكلية / المعهد وتوافي االدارة للدر

علمي في ر الوالبحوث في حينة علي ان اليتم اعتمادها للترقية او التقدم للحصول علي جوائز النش

 0حال تقديمها بعد النشر

 

4/1 

 س الكليةمجل

 

ور اديه لحضة سيالطلب المقدم من السيد الدكتور/وائل السيد قنديل استاذ القياس والتقويم بشان دعو

 0سينماربمستحدثات اجهزة القياس والتقويم والذي يقام في شهر نوفمبر بالمانيا

4/2  

 ئيس اللجنةر                          العالقات الثقافية                                                         

                                                                                           

 د/ محمود حسن الحوفي(0أ )                                                                                          

 

 QS0000000F101205 رقم:نموذج                                    
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  كلية التربية الرياضية                                           

 العالقات الثقافية      
 

                 
 

 قسم العالقات الثقافية جتماعامحضر 

  2017/2018 العام الجامعي 82 رقم الجلسة

 7/8/2017 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
 ص12

نهاية 
 االجتماع

 م1

مكان 
 الإلجتماع

 مكتب االلعاب

 
 الحضـــــــــــــــــــــور:

رئاسة ب 82 عقدت الجلسة رقم ص12م  في تمام الساعة 7/8/2017الموافق  االثنين نه في يومإ
 وبحضور كل من:  محمود حسن الحوفي رئيس اللجنةالدكتور/ ألستاذ ا

  واعتذر عن الحضور :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوظيفة االسم م
 رئيسا حسن الحوفىأ.د/ محمود  1
 عضوا أ.د/ منى مصطفى محمد على 2
 عضواً  أ.م.د/ محمد عباس صفوت 3
 عضواً                              أ.م.د/ أكرم كامل إبراهيم           4
 عضواً  أ.م د / ايمان ابراهيم السيسي 5
 عضواً  د / خالد عبد الفتاح البطاوى 6
 عضوا السيدة / شادية عطية شبل 7
 سكرتيراً  السيدة / فتحية فتحي عفيفي عطاهلل 8
 

 الوظيفة االسم م
1   
2   



  كلية التربية الرياضية                                           

 العالقات الثقافية      
 
 

 

بالسادة  والترحيب جلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم"محمود حسن الحوفي الدكتور/ األستاذ  إلفتتاح :افتتح السيدا

 لسيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال. ثم انتقلجنة العالقات الثقافية  أعضاء

 أوالً: المصـــادقات

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 القرار: متابعة ما جاء من موضوعات

 موضوعات اإلحاطة

أن بشات مكتب السيد االستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة  مدينة السادالخطاب الوارد من  2/1

ستقبال اب امذكرة االمانة العامة لجائزة االمير نايف لالمن العربي والتي تفيد بفتح ب

وحتي  2017الترشيحات لجائزة االمير نايف لالمن العربي اعتباراً من االول من ابريل 

 0نيةلكترووالتي تخص هذا العام الدراسات االمنية المتعلقة بالجرائم اال2017اكتوبر 31

 0 وزيع علي األقسام العلمية بالكليةتم الت القرار:
 

ة الجامع جوائز بالنسبة لتعديل االدارة العامة للدراسات العليا والبحوثالخطاب الوارد من  2/2

عد التعديل ب( ليصبح 1( شروط الترشيح لجائزة الجامعة التشجيعية بند )14تعديل المادة )

 الجائزةعام عند االعالن عن  45" االيتجاوز عمر المتقدم

ح بعد ( شروط الترشيح لجائزة الجامعة للتفوق بند )أ(و)ب( ليصب18وتعديل المادة )

 صبح بعدز لتالتعديل " ان يكون المتقدم بدرجة استاذ أواستاذ مساعد"وتعديل قيمة الجوائ

 التعديل 

جائزة  -(ج20000عةالتفوق )جائزة الجام -(ج15000جائزة الجامعة التشجيعية ) 

جائزة احسن  -(3000جائزة احسن رسالة دكتوراه ) –(ج 35000تقديرية)الجامعة ال

 (25(ج وتعديل المادة )2000رسالة ماجستر)

 .تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية القرار:

ة لجامعااالدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بشان قرر مجلس الخطاب الوارد من  3/1

ج اسم توجيه السادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ادرا 24/6/2017بتاريخ 

 –اجستير توجيه الباحثين بعد اتمام الرسالة ) م 0الجامعة كمشارك في براءة االختراع

 دكتوراه(

 0 للعلم والتنبيه بماجاء فى المكاتبة ام العلمية بالكليةتم التوزيع علي األقس   القرار:

 

3/2 
االدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بشان  قررمجلس الجامعة الخطاب الوارد من 

يراعي تسجيل البحوث بالقسم )الكلية / المعهد( قبل البدء في  24/6/2017بتاريخ 

الخطة البحثية للقسم والكلية / المعهد اجرائيها والتحقيق من ان البحث يقع في نطاق 

وتوافي االدارة للدراسات العليا والبحوث في حينة علي ان اليتم اعتمادها للترقية او التقدم 

0للحصول علي جوائز النشر العلمي في حال تقديمها بعد النشر  
  للعلم والتنبيه بماجاء فى المكاتبة تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية   القرار:   

ديه عوة سيادشان الطلب المقدم من السيد الدكتور/وائل السيد قنديل استاذ القياس والتقويم ب 4/2

 0نياالمالحضور سينماربمستحدثات اجهزة القياس والتقويم والذي يقام في شهر نوفمبر ب



  كلية التربية الرياضية                                           

 العالقات الثقافية      
 

 

 0الثقافية باالوارق الالزمه الموافقة علي الحضور مع موافاة العالقات   القرار:

 

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

 

 

 ئيس اللجنةر                                                                                                      العالقات الثقافية

                                                                                                     

 د/ محمود حسن الحوفي(0ا)                                                                                                               

 

 QS0000000F101205 رقم:نموذج                                

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار )                                        

 

 


