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 العالقات الثقافيةقسم  جتماعالل دول أعماج             

 2017/2018 العام الجامعي 76 رقم الجلسة

 ص 12 بدء االجتماعموعد  2017/ 14/2 التاريخ 

 مكتب االلعاب جتماعمكان اال

 

 المصـــادقاتأوالً: 

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 

2/1 
مجلس 

 الكلية

يم بين التعل العامة للعالقات الثقافية بشان برنامج التعاون في مجاالتدارة الالخطاب الوارد من إ

علما بهذا  حيث احيطت اللجنة 25/3/2016ع وحكومة جمهورية رومانيا الموقع في 0م0ج

 شفوعاالموضوع واوصت بان تقوم الجامعات بموافاة امانة المجلس بمرشح اساسي واخر احتياطي م

مختصة حتي يتسني عرض هذه الترشيحات في وقت الحق علي اللجنة البالسيرة الذاتية لكل منهما 

 0باختيار أفضل االساتذة للسفر لدولة رومانيا

2/2 
مجلس 

 الكلية

كومة  حبين  الخطاب الوارد من االدارة العامة  للدراسات العليا والبحوث بشأن البرنامج التنفيذى
جلس حيث أوصت اللجنة بموافاة أمانة الم 2016/2018ج.م.ع  وحكومة دولة بوليفيا  لألعوام 

  بمرشح أساسى  وأخر إحتياطى مشفوعا بالسيرة الذاتية لكل منها للسفر لدولة  بوليفيا 

   

3/1 
مجلس 

 الكلية

معة ئية جاسماح محمد حالوة المدرس بقسم المنازالت والرياضات الما / الطلب المقدم من الدكتورة
لبحث لمدنية السادات بخصوص المشاركة في مؤتمر جامعة الزقازيق تحت عنوان " رؤية مستقبلية 

وذلك  22/25/2/2017رة من شرم الشيخ في الفت يالعلمي لتطوير الرياضة العربية" المقام في مد
 للمشاركة ببحث بعنوان " االبداع االداري لدي مديري حمامات السباحة"

 

3/2 
مجلس 

 الكلية

 لمؤتمرعزة محمد عبدالحميد العمري بشان مشاركتها " كمستمع" با / الطلب المقدم من الدكتورة
ن ية للبنيالرياض كلية التربية –العلمي الرابع رؤية مستقبلية للبحث العلمي لتطوير الرياضية العربية 

 بمدنية شرم الشيخ 0فبراير 25-22جامعة الزقازيق " في الفترة من 
 

 

4/1 
 

مجلس 

 الكلية

-24الفترة من مؤتمر الدولي خالل الدوة نعقد بحمدي عبده عاصم   /الدكتورالسيد الطلب المقدم من 
    0بدوله لتوانيا بدعوة من رئيس المجلس الدولي لبحوث النشاط البدني واللياقة 2016أغسطس  27

   
ERSPECTIVES "PHYSICAL ACTIVITY AND FITNESS : CHALLENGES AND NEW     
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4/2 
مجلس 

 الكلية

 مر   الطلب المقدم من الدكتور/حمدى عبده عاصم بخصوص الدعوة المقدمة لسيادته  لحضوره مؤت
 )كمتحدث (

 16th International conference and Exhibition on  Obesity &Weigt 

Management   during November  13/ 14  - 2017  at Atlanta   U  S A               

                                                                                  

5/1 
مجلس 

 الكلية

الطلب المقدم من الدكتور/ رضا يوسف يسري عبدالقادر بخصوص الموافقة علي سفر سيادته 
 نمالفترة  لك فيللمشاركة في الدورة التدريبية لمدربي الكاراتيه بدولة االمارات العربية المتحدة وذ

 م بمقر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس2017فبراير 12 /8

5/2 
مجلس 

 الكلية

كحلى حمد ممالطلب المقدم من السيد الدكتور / أحمد عبد الوهاب الخفاجى بخصوص دعوة السيد  أ.د 
ل والتباد تواصلاألستاذ بكلية العلوم األنسانية واألجتماعية جامعة سيدى بلعباس بدولة الجزائر .لل
 يف أى تكال امعةو الجالعلمى مع القسم , على أن تكون الزيارة على نفقته الشخصية وال تتحمل الكلية أ

 

6/1 
 

 

ث  لى والبحالعا الوارد من إدارة أمانة المجالس بشأن تعميم كتاب السيد  أ. د/ وزير التعليم الخطاب
هات ضرورة التنسيق المسبق مع الجهات ذات قبل بدء اللقاءات وعقد االتفاقيات مع هذه الج

و ابخصوص ماتم رصده من رغبة عدد من الجهات والجامعات األجنبية  سواء العاملة فى مصر 
عدة األص ج لعقد لقاءات بالجامعات المصرية تحت دعاوى  وأسباب مختلفة  مثل التعاون علىالخار

 العلمية والتعليمية والبحثية
 

يهدف  الذى الخطاب الوارد من إدارة أمانة المجالس بشأن فتح باب الترشيح  لجائزة محمد بن راشد 6/2
يا لتكنولوجنة )اللنهوض باللغة العربية و تحتوى  الجائزة على خمسم محاور مختلفة وهى التعليم التقا

فة  فة المعرلمعرامجتمع ( .األعالم والتواصل .السياسة اللغوية والتخطيط والتعريب  .الثقافة والفكر و
 االطالع على جميع التفاصيل الخاصة بجائزة على الموقع األلكترونى 

WWW. Arabicaward 

  ياضية ول التربية الر:  الطلب المقدم من د/ نرمين عبدالعظيم محمد رفيق بقسم أصما يستجد من اعمال        مجلس الكلية

 2016ديسمبر29-26بدولة تايالند خالل من الفترة المؤتمرالدولي ندوة  والترويح بخصوص عقد

 ئيس اللجنةر               العالقات الثقافية                                                                    

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

 2017/2018 العام الجامعي 76 رقم الجلسة

 14/2/2017 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
 م1 نهاية االجتماع ص12

 مكتب االلعاب مكان الإلجتماع

 الحضـــــــــــــــــــــور:

ألستاذ برئاسة ا 76 عقدت الجلسة رقم ص12م  في تمام الساعة 14/2/2017الموافق  الثالثاء نه في يومإ

 وبحضور كل من:  محمود حسن الحوفي رئيس اللجنةالدكتور/ 

  واعتذر عن الحضور :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوظيفة االسم 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  الفتاح البطاوىد / خالد عبد  6

 عضوا السيدة / شادية عطية شبل 7

 سكرتيراً  السيدة / فتحية فتحي عفيفي عطاهلل 8

 

 الوظيفة االسم م

1   

2   
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ة لجن أعضاء ب بالسادةوالترحيجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" محمود حسن الحوفي الدكتور/ األستاذ  إلفتتاح :افتتح السيدا
 لسيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال. ثم انتق العالقات الثقافية

 أوالً: المصـــادقات

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 متابعة ما جاء من موضوعاتالقرار: 

 موضوعات اإلحاطة

ع وحكومة 0م0ين جبالعامة للعالقات الثقافية بشان برنامج التعاون في مجاالت التعليم الخطاب الوارد من إالدارة  2/1

جامعات حيث احيطت اللجنة علما بهذا الموضوع واوصت بان تقوم ال 25/3/2016جمهورية رومانيا الموقع في 

ه رض هذعي يتسني بموافاة امانة المجلس بمرشح اساسي واخر احتياطي مشفوعا بالسيرة الذاتية لكل منهما حت

 0الترشيحات في وقت الحق علي اللجنة المختصة باختيار أفضل االساتذة للسفر لدولة رومانيا

 ولم يوافانا بأى ترشيحات للسفر لدولة  رومانيا  تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكليةالقرار:   

م.ع  وحكومة مة  ج.الخطاب الوارد من االدارة العامة  للدراسات العليا والبحوث بشأن البرنامج التنفيذى بين حكو 2/2

حتياطى إحيث أوصت اللجنة بموافاة أمانة المجلس بمرشح أساسى  وأخر  2016/2018دولة بوليفيا  لألعوام 

 مشفوعا بالسيرة الذاتية لكل منها للسفر لدولة  بوليفيا  

 ولم يوافانا بأى ترشيحات للسفر لدولة  بوليفيا  تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكليةالقرار:     

لسادات دنية امالطلب المقدم من الدكتورة/ سماح محمد حالوة المدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية جامعة  3/1
ياضة رؤية مستقبلية للبحث العلمي لتطوير الربخصوص المشاركة في مؤتمر جامعة الزقازيق تحت عنوان " 

ن " االبداع وذلك للمشاركة ببحث بعنوا 25/2/2017 -22ة شرم الشيخ في الفترة من ينالعربية" المقام في مد
 االداري لدي مديري حمامات السباحة"

  طاب قبول خ –رة المؤتمر باالوارق المطلوبة ) نشفاة العالقات الثقافية االموافقة علي  المشاركة  بالمؤتمر مع مو      القرار:

 ملخص البحث(  –البحث 

 

ابع رؤية مي الرالطلب المقدم من الدكتورة/ عزة محمد عبدالحميد العمري بشان مشاركتها " كمستمع" بالمؤتمر العل 3/2

-22لفترة من ايق " في كلية التربية الرياضية للبنين جامعة الزقاز –مستقبلية للبحث العلمي لتطوير الرياضية العربية 
 شرم الشيخ ينةبمد 0فبراير 25

 (لمؤتمرافاة العالقات الثقافية باالوارق المطلوبة ) نشرة االموافقة علي  المشاركة  بالمؤتمر مع موالقرار:   

أغسطس  27-24الفترة من مؤتمر الدولي خالل الالطلب المقدم من السيد الدكتور/ حمدي عبده عاصم  بعقد ندوة  4/1

       0بدوله لتوانيا بدعوة من رئيس المجلس الدولي لبحوث النشاط البدني واللياقة 2016
ERSPECTIVES "PHYSICAL ACTIVITY AND FITNESS : CHALLENGES AND NEW     

 4/2/2017تم عقد الندوة بتاريخالقرار:   

 تحدث (الطلب المقدم من الدكتور/حمدى عبده عاصم بخصوص الدعوة المقدمة لسيادته  لحضوره مؤتمر    )كم 4/2

  16th International conference and Exhibition on  Obesity &Weigt 

Management   during November  13/ 14  - 2017  at Atlanta   U  S A             
                                                                                    

 الدعوة( - المؤتمر فاة العالقات الثقافية باالوارق المطلوبة ) نشرةاالمشاركة  بالمؤتمر مع موالموافقة علي  القرار:   
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5/1 

 
رة ي الدوفالطلب المقدم من الدكتور/ رضا يوسف يسري عبدالقادر بخصوص الموافقة علي سفر سيادته للمشاركة 

م بمقر نادي 2017فبراير 12 /8وذلك في الفترة من التدريبية لمدربي الكاراتيه بدولة االمارات العربية المتحدة 
 الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس

 

 ةطبة الجامعسنى لنا مخاتم للعلم . مع موافاتنا باألوراق المطلوبة ) الدعوة ( قبل ميعاد الدورة  بوقت كافى حتى يت    القرار: 

 

 
 

5/2 
 
 

اذ بكلية األست الطلب المقدم من السيد الدكتور / أحمد عبد الوهاب الخفاجى بخصوص دعوة السيد  أ.د محمد مكحلى
تكون  , على أن القسم العلوم األنسانية واألجتماعية جامعة سيدى بلعباس بدولة الجزائر .للتواصل والتبادل العلمى مع

 و الجامعة أى تكاليف الزيارة على نفقته الشخصية وال تتحمل الكلية أ
 

 .ةمع موافاتنا باألوراق المطلوبة حتى يتسنى لنا مخاطبة الجامعالموافقة   بناء على طلب القسم  القرار

رورة ض البحث خطاب الوارد من إدارة أمانة المجالس بشأن تعميم كتاب السيد  أ. د/ وزير التعليم العالى وال  6/1
غبة رصده من قبل بدء اللقاءات وعقد االتفاقيات مع هذه الجهات بخصوص ماتم رالتنسيق المسبق مع الجهات ذات 

حت تمصرية عدد من الجهات والجامعات األجنبية  سواء العاملة فى مصر او الخارج لعقد لقاءات بالجامعات ال
 دعاوى  وأسباب مختلفة  مثل التعاون على األصعدة العلمية والتعليمية والبحثية

 0. للتنبيه بما جاء فى المكاتبة  تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكليةالقرار   :   

لعربية و اللغة ابالخطاب الوارد من إدارة أمانة المجالس بشأن فتح باب الترشيح  لجائزة محمد بن راشد الذى يهدف للنهوض 
يط وية والتخطسة اللغالتكنولوجيا ( .األعالم والتواصل .السياتحتوى  الجائزة على خمسم محاور مختلفة وهى التعليم التقانة )

 لكترونى موقع األوالتعريب  .الثقافة والفكر ومجتمع المعرفة المعرفة  االطالع على جميع التفاصيل الخاصة بجائزة على ال
WWW. Arabicaward. Ae                                                         

 اً حفظ لوروده متاخرالقرار: 

ح بخصوص التروي:  الطلب المقدم من د/ نرمين عبدالعظيم محمد رفيق بقسم أصول التربية الرياضية وما يستجد من اعمال

 2016ديسمبر29-26المؤتمرالدولي بدولة تايالند خالل من الفترة 

 2/2017/ 11   القرار:   تم عقد الندوة بتاريخ

 

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

 ئيس اللجنةر                                                                                                العالقات الثقافية

 د/ محمود حسن الحوفي(0ا)                                                                                                          
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