
                                                                                                                                         

 التربية الرياضيةكلية                          
 قسم العالقات الثقافية                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مذكــــــرة

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

  2017 ليوويشهر 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 10/7/2017

 

ً   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 10/7/2017الموافق  االثنين المنعقدة  يوليوشهر 

 

 .فائق االحترام وتفضلوا سيادتكم بقبول

 ئيس اللجنةر                     العالقات الثقافية                                                          

د/ محمود حسن الحوفي(0أ )                                                                                          

  

SQ0000000F101201 رقم:نموذج   
 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 

 

 



  كلية التربية الرياضية                                           

 العالقات الثقافية      
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كشف حضور لجنة العالقات الثقافية        

 م 10/7/2017الموافق  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   (                      

 

 

SQ0000000F101204 رقم:نموذج   
 م27/9/2016(  1/0اإلصدار )                                                

  



  كلية التربية الرياضية                                           

 العالقات الثقافية      
 

 العالقات الثقافيةقسم  جتماعالل دول أعماج

 2017/2018 العام الجامعي 81 رقم الجلسة

 ص 12 بدء االجتماعموعد  2017/ 10/7 التاريخ 

 مكتب االلعاب جتماعمكان اال

 أوالً: المصـــادقات

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 

2/1 

 مجلس الكلية

ادت به ان ما افت بشمن االدارة العامة للعالقات الثقافية وادارة االتفاقيات والمؤتمرا الخطاب الوارد

لشئون لقيا سفارة جمهورية مصر العربية في بريتوريا نقال عن الرئيس التنفيذي بمعهد جنوب افري

ي عل سفارةثاني اهم مركزبحثي في جنوب افريقيا واوضح السيد السفير حرص الالدولية والذي يعد 

قضايا ي المتابعة فتح قنوات حوار للتواصل مع المعهد من خالل االستماع لوجهات نظر الخبراء ف

 السياسية واالقتصادية المتعلقة بمصر.

2/2 

 مجلس الكلية

لدراسات العليا مكتب السيد االستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون االخطاب الوارد من 

اللجنة التنفيذية للبعثات طرحت االعالن الثاني لمبادرة التعليم المصرية اليابانية  والبحوث بشأن )

EJEP علي ان يكون التقدم من خالل الموقع االكتروني لقطاع الشئون الثقافية  2017/2018لعام

ولك 2/7/2017حتي  7/5/2017في الفترة من  http://www.mohe-casmوالبعثات         

 للحصول علي بعثات خارجية او اشراف مشترك اومهمات علميه.

   

3/1 

 مجلس الكلية

لرياضية ية ااصول الترب  سمقالطلب المقدم من السيد الدكتور/ احمد حلمي غراب المدرس المساعد ب

 د البدنيعداالحمال واالبشان الموافقة علي حضور دورة تدريبية باالكاديمية عن تخطيط ا والترويح

 م20/8/2017الي  24/7/2017في الفترة من 

3/2 

 

مجلس  انت بشمن االدارة العامة للعالقات الثقافية وادارة االتفاقيات والمؤتمرا الخطاب الوارد

ن المؤتمر وقد وافق علي التقرير ع14/5/2017( بتاريخ 9الدراسات العليا والبحوث بجلسته رقم )

  2017ابريل 7-4توصياته الختامية خالل الفترة من لكلية الطب البيطرى و العلمي التاسع

 

4/1 

 

 

ان مجلس ت بشمن االدارة العامة للعالقات الثقافية وادارة االتفاقيات والمؤتمرا الخطاب الوارد

لختامية اعلي التوصيات  وقد وافق14/5/2017( بتاريخ 9الدراسات العليا والبحوث بجلسته رقم )

-27 ل منللمؤتمر الدولي الرابع لمعهد الدراسات والبحوث البيئية " بيئة مستدامة ذكية" خال

   2017مارس 29

4/2  

 ئيس اللجنةر               العالقات الثقافية                                                                    

                                                                                           

 د/ محمود حسن الحوفي(0أ )                                                                                          

 

 QS0000000F101205 رقم:نموذج                                    

     27/9/2016(  1/0اإلصدار )                                      
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  كلية التربية الرياضية                                           

 العالقات الثقافية      
 

 
 

                  
 

 قسم العالقات الثقافية جتماعامحضر 

 81 رقم الجلسة
العام 

 الجامعي
2017/2018  

 10/7/2017 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
 ص12

نهاية 
 االجتماع

 م1

مكان 
 الإلجتماع

 مكتب االلعاب

 
 الحضـــــــــــــــــــــور:

 81 عقدت الجلسة رقم ص12م  في تمام الساعة 10/7/2017الموافق  االثنين نه في يومإ
 وبحضور كل من:  محمود حسن الحوفي رئيس اللجنةالدكتور/ ألستاذ برئاسة ا

  واعتذر عن الحضور :

 
 
 
 
 
 
 

 الوظيفة االسم م
 رئيسا أ.د/ محمود حسن الحوفى 1
 عضوا محمد علىأ.د/ منى مصطفى  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  عطاهللالسيدة / فتحية فتحي عفيفي  8
 

 الوظيفة االسم م
1   
2   



  كلية التربية الرياضية                                           

 العالقات الثقافية      
 

 
 
ت جنة العالقال دة أعضاءجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب بالسامحمود حسن الحوفي الدكتور/ األستاذ  إلفتتاح :افتتح السيدا

 الواردة بجدول األعمال.لسيادته لعرض ومناقشة الموضوعات  ثم انتقالثقافية 

 أوالً: المصـــادقات

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 القرار: متابعة ما جاء من موضوعات

 موضوعات اإلحاطة

العربية  مهورية مصرفارة جسمن االدارة العامة للعالقات الثقافية وادارة االتفاقيات والمؤتمرات بشان ما افادت به  الخطاب الوارد 2/1

ا نوب افريقيي في جفي بريتوريا نقال عن الرئيس التنفيذي بمعهد جنوب افريقيا للشئون الدولية والذي يعد ثاني اهم مركزبحث

الخبراء  ات نظري متابعة فتح قنوات حوار للتواصل مع المعهد من خالل االستماع لوجهواوضح السيد السفير حرص السفارة عل

 في القضايا السياسية واالقتصادية المتعلقة بمصر.

  والتنبيه بماجاء فى المكاتبة .للعلم  تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية القرار:
 

اللجنة التنفيذية  لدراسات العليا والبحوث بشأن )الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون امكتب السيد االستاذ الخطاب الوارد من  2/2

علي ان يكون التقدم من خالل  2017/2018لعام EJEPللبعثات طرحت االعالن الثاني لمبادرة التعليم المصرية اليابانية 

حتي  7/5/2017في الفترة من  http://www.mohe-casmالموقع االكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات         

 ولك للحصول علي بعثات خارجية او اشراف مشترك اومهمات علميه.2/7/2017

 للعلم والتنبيه بماجاء فى المكاتبة . تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية القرار:

ي لموافقة علاح بشان الدكتور/ احمد حلمي غراب المدرس المساعد بقسم  اصول التربية الرياضية والترويالطلب المقدم من السيد  3/1

 م20/8/2017الي  24/7/2017حضور دورة تدريبية باالكاديمية عن تخطيط االحمال واالعداد البدني في الفترة من 

 الموافقة    القرار:

 

3/2 

من االدارة العامة للعالقات الثقافية وادارة االتفاقيات والمؤتمرات بشان مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته  الخطاب الوارد

وقد وافق علي التقرير عن المؤتمر العلمي التاسع لكلية الطب البيطرى وتوصياته الختامية خالل 14/5/2017( بتاريخ 9رقم )

2017ابريل 7-4الفترة من   

 

 الحفظ  القرار:   

بجلسته  يا والبحوثت العلمن االدارة العامة للعالقات الثقافية وادارة االتفاقيات والمؤتمرات بشان مجلس الدراسا الخطاب الوارد 

" بيئة  حوث البيئيةوقد وافق علي التوصيات الختامية للمؤتمر الدولي الرابع لمعهد الدراسات والب14/5/2017( بتاريخ 9رقم )

   2017مارس 29-27ة" خالل من مستدامة ذكي

 الحفظ:    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 )                                        

 

 

http://www.mohe-casm/
http://www.mohe-casm/

