
                                                                                                                                         

 التربية الرياضيةكلية                          
 قسم العالقات الثقافية                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مذكــــــرة

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

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

افق المو الثاءالثن عنتشرف بإحاطة سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع لجنة العالقات الثقافية بالكلية      

 م 13/6/2017

 

ً   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 13/6/2017الموافق  الثالثاء المنعقدة   يونيةشهر 

 

 .فائق االحترام وتفضلوا سيادتكم بقبول

 ئيس اللجنةر                       العالقات الثقافية                                                        

د/ محمود حسن الحوفي(0أ )                                                                                          
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  كلية التربية الرياضية                                           

 العالقات الثقافية      
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كشف حضور لجنة العالقات الثقافية        

 م 13/6/2017الموافق الثالثاء يوم 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 80 رقم الجلسة

 ص 12 بدء االجتماعموعد  2017/ 13/6 التاريخ 

 مكتب االلعاب جتماعمكان اال

 أوالً: المصـــادقات

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 

2/1 

 مجلس الكلية

ألنتهاء حاث بعد ال األبالخطاب الوارد من األدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بشأن ) ال يتم الموافقة على تسجي

القسم و  مجلس نممنها ولكن يتم تسجيل عنوان البحث قبل البدء فيه وذلك بعد استيفاء جميع األعتمادات الالزمة 

 الكلية
 

2/2 

 مجلس الكلية

بشالوى الة الهالخطاب الوارد إلينا من وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بخصوص كتاب السيدة السفير/ 

يفيد  ألبحاثنائب مساعد وزير الخارجية لشئون البحث العلمى  والتكنولوجيا واألتصال بالجامعات ومراكز ا

ات حدث لمختلف الرامج والتخصصورود كتاب سفارة جمهورية مصر العربية فى دبلن بشأن اإلصدار الم

. والذي  2016/2017للعام الدراسي  UNIVERSITY COLLEGE  DUBLNالتعليمية  لجامعة دبلن 

  WWW.ucd.ie/all.يمكن االطالل علية علي المواقع 

   

3/1 

 مجلس الكلية

 

قم الدورة  رلتحاق بالرياضية لالأصول التربية نرمين رفيق محمد األستاذ المساعد بقسم  /الطلب المقدم من الدكتورة 

 ( للحصول على زمالة أكاديمية ناصر العسكرية . 47)

 

 

3/2 

 

 ً حو بادرة " ن من مالخطاب الوارد إلينا من السيد االستاذ الدكتور/ رئيس جامعة مدينة السادات بخصوص انطالقا

لعلم.   حيث ابمناسبة عيد  2014مجتمع يفكر .. يبدع .. يبتكر " التي أطلقها رئيس الجمهورية في ديسمبر 

ن مم الثاني للموس تفضل فخامة رئيس الجمهورية بتكريم مبتكر مصر االول فقد قامت االكاديمية بفتح باب التقدم

   افقةوالجوائز في الصورة المر 2017خالل الشهر الجاري حتي منتصف شهر مايو  2017البرنامج لعام 

 

4/1 

 

 

وافق لجمعة الماالحركي واصابات المالعب بدعوة سيادتكم لحضور المؤتمر المنعقد يوم النقابة العام للتأهيل   

 سوق العملمهني وبقاعة استاد الفروسية ) استاد القاهرة الدولي ( بمدينة نصر بعنوان " االعتراف ال 19/5/2017

" 
 

 از للطاقةز القوقبأذريجان دعوة من مركالخطاب الوارد من وزارة التعليم العالى بشأن تلقى السفارة المصرية  4/2

لعليا لدراسات ارامج اوالبيئة التابع لألكاديمية الدبلوماسية األذرية للطالب المدرجين بالمراحل الجامعية أو ب

 .يوليو 12-9للمشاركة فى برنامج المدرسة الصيفية للطاقة الذى ينظمه المركز فى الفترة من 

 ئيس اللجنةر                                                                        العالقات الثقافية           
                                                                                           

 حمود حسن الحوفي(د/ م0) أ                                                                                          
 

 QS0000000F101205 رقم:نموذج                                    
     27/9/2016(  1/0اإلصدار )                                      

 
 
 
 
 
 



  كلية التربية الرياضية                                           

 العالقات الثقافية      
 

                    
 

 قسم العالقات الثقافية جتماعامحضر 

  2017/2018 العام الجامعي 80 رقم الجلسة

 13/6/2017 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
 م1 نهاية االجتماع ص12

 مكتب االلعاب مكان الإلجتماع

 
 الحضـــــــــــــــــــــور:

ألستاذ برئاسة ا 80 عقدت الجلسة رقم ص12م  في تمام الساعة 13/6/2017الموافق  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   



  كلية التربية الرياضية                                           

 العالقات الثقافية      
 

 
لترحيب وارحيم" جلسة بذكر "بسم هللا الرحمن المحمود حسن الحوفي الدكتور/ األستاذ  إلفتتاح :افتتح السيدا

 عمال.جدول األلسيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة ب ثم انتقلجنة العالقات الثقافية  بالسادة أعضاء

 أوالً: المصـــادقات

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 متابعة ما جاء من موضوعاتالقرار: 

 موضوعات اإلحاطة

سجيل ة على تالعامة للدراسات العليا والبحوث بشأن ) ال يتم الموافقالخطاب الوارد من األدارة   2/1

جميع  تيفاءاألبحاث بعد األنتهاء منها ولكن يتم تسجيل عنوان البحث قبل البدء فيه وذلك بعد اس

 األعتمادات الالزمة من مجلس القسم و الكلية
 

 

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

الخطاب الوارد إلينا من وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بخصوص كتاب السيدة السفير/ هالة  2/2

البشالوى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البحث العلمى  والتكنولوجيا واألتصال بالجامعات 

مصر العربية فى دبلن بشأن اإلصدار المحدث  ومراكز األبحاث يفيد ورود كتاب سفارة جمهورية

  UNIVERSITY COLLEGEلمختلف الرامج والتخصصات التعليمية  لجامعة دبلن 

DUBLN  والذي يمكن االطالل علية علي المواقع  2016/2017للعام الدراسي .

.WWW.ucd.ie/all  

   تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية القرار:
 

 

 لرياضيةأصول التربية انرمين رفيق محمد األستاذ المساعد بقسم  /الطلب المقدم من الدكتورة  3/1

 ( للحصول على زمالة أكاديمية ناصر العسكرية . 47لاللتحاق بالدورة  رقم )

 

 الموافقة    القرار:

 
3/2 

 
ع نحو مجتم بادرة "مبخصوص انطالقاً من الخطاب الوارد إلينا من السيد االستاذ الدكتور/ رئيس جامعة مدينة السادات 

ث تفضل فخامة رئيس بمناسبة عيد العلم.   حي 2014يفكر .. يبدع .. يبتكر " التي أطلقها رئيس الجمهورية في ديسمبر 

الل خ 2017عام لرنامج الجمهورية بتكريم مبتكر مصر االول فقد قامت االكاديمية بفتح باب التقدم للموسم الثاني من الب

   والجوائز في الصورة المرافقة 2017شهر الجاري حتي منتصف شهر مايو ال

 .ولم يوافونا بأى رد  التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية  القرار:   
 

لموافق الجمعة االنقابة العام للتأهيل الحركي واصابات المالعب بدعوة سيادتكم لحضور المؤتمر المنعقد يوم 

سوق لمهني وااستاد الفروسية ) استاد القاهرة الدولي ( بمدينة نصر بعنوان " االعتراف بقاعة  19/5/2017

 العمل "

 

   تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية:  القرار
 
 



  كلية التربية الرياضية                                           

 العالقات الثقافية      
 

ركز مة من الخطاب الوارد من وزارة التعليم العالى بشأن تلقى السفارة المصرية بأذريجان دعو 4/1

امعية أو راحل الجبالم التابع لألكاديمية الدبلوماسية األذرية للطالب المدرجين القوقاز للطاقة والبيئة

رة فى الفت لمركزبرامج الدراسات العليا للمشاركة فى برنامج المدرسة الصيفية للطاقة الذى ينظمه ا

 .يوليو 12-9من 

 الحفظ لعدم االختصاص         :  القرار

 
 .ظهراً  حداالو الجلسة في تمام الساعةاختتمت وما لم يستجد من أعمال 

 
 

 ئيس اللجنةر                                                                                      العالقات الثقافية
                                                                                                     
 د/ محمود حسن الحوفي(0ا)                                                                                            

 
 QS0000000F101205 رقم:نموذج                                

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار )                                        
 
 


