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 االجتماع
 م1 نهاية االجتماع ص12

 مكتب االلعاب مكان الإلجتماع

 الحضـــــــــــــــــــــور:
تاذ ألسبرئاسة ا79سة رقمعقدت الجل ص12م  في تمام الساعة 9/5/2017الموافق  الثالثاء نه في يومإ

 وبحضور كل من:  رئيس اللجنة محمود حسن الحوفيالدكتور/ 

  واعتذر عن الحضور :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوظيفة االسم م

 رئيسا أ.د/ محمود حسن الحوفى 1

 عضوا أ.د/ منى مصطفى محمد على 2

 عضوا   أ.م.د/ محمد عباس صفوت 3

 عضوا                           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

 سكرتيرا   السيدة / فتحية فتحي عفيفي عطاهلل 8
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بالسادة  والترحيب جلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم"محمود حسن الحوفي تور/ الدكاألستاذ  إلفتتاح :افتتح السيدا

 ثم انتقلسيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.لجنة العالقات الثقافية  أعضاء

 أوال : المصـــادقات

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 وعاتمتابعة ما جاء من موضالقرار: 

 موضوعات اإلحاطة

ر/ نقيب لدكتوالخطاب الوارد من األدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بخصوص كتاب السيد األستاذ ا -1 2/1
ذين اء الالمهن العلمية مرفقابه المجلد األول من موسوعة )علماء من مصر ( تشمل على السادة العلم

عضو ة , وضل أن يكون المرشح له مؤلفات علمية منشورترشيحهم  الوزارة والموسسات األكاديمية . ويف
 ه .محكم باللجان العلمية وأن تكون الترشيحات مشفوعة بالسيرة الذاتية خالل أسبوع من تاريخ

 

     ولم يوافانا بأى ترشيحات                      تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكليةالقرار:

 والعالقات الثقافية بخصوص للدراسات العليا والبحوث ب وكيل الكليةمكت  الخطاب الواردمن 2/2

لدراسة واجراء لللماجستير والدكتوراه وما بعد الدكتوراه  2018/2019تعلن هيئة فرلبرايت تقدم منح للعام 

 0االبحاث في الواليات المتحدة االمريكية
 

 تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكليةالقرار:

 ن جمهوريةذى بيطاب الوارد من األدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بخصوص تفعيل البرنامج التنفيالخ 3/1
 مصر العربية وحكومة األمارات العربية المتحدة لألعوام 

ميد  كتب العتم الترشيح  وتم إرسال السيرة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس عن طريق م :(  2018 /2016 )
 -وهم :
 طارق عبد الرؤفأ.د/   -1
 أ.د/ مجدى محمود فهيم  -2

 الموافقةالقرار:

3/2  
الطلب المقدم من الدكتورة/ رشا فرج مسعود العربي  للقسم المنازالت والرياضات المائية بخصوص 

 in terالموافقة علي االشتراك في المؤتمر العلمي والمقام بدولة النمسا جامعة فيينا تحت عنوان :
national journal of arts and sciences" م وذلك 29/6/2017 – 25" وذلك في الفترة من

 the net worked mixture learning effeet on some aut comes inببحث فردي بعنوان "
learning fencing"   " وبحث مشترك بعنوانeducational program based on visual thin 

king and its effect on some of the learing out comein fencing"   ومرفق طية صورة

 د بالموافقة من جامعة فيينا.4من خطابات الر
 

 تم إرسال األوراق الخاصة بالمؤتمر فى انتظار الرد :القرار
 

 ا ايطاليالطلب المقدم من السيدة الدكتور/حمدى عبده عاصم عن المشاركة بمؤتمر مكافحة السمنة ب 4/1
 

  2017مارس  22/23)روما( خالل الفترة من 
 

16 th Global Diabetes conference &Medicare Expo "during March 22-23  
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2017 in Rome Italy                                                    
 كمتحدث فى المؤتمرعلى نفقة الهيئة المنظمة للمؤتمر

 
 
 

 امعة بخطاب رسمى بسبب األعتذار )ظروف صحية (تم مخاطبة الج:  القرار

4/2  
ة براء من قسم العاب القوي بخصوص جائزة أحمد عبدالوهاب خفاجيالطلب المقدم من السيد الدكتور/

 0االختراع

 ام القادمات للعتم مخاطبة الجامعة بخطاب رسمى بموافقة صريحة  بتطبيق البرامج في اختبار القدر          :القرار
 )مرفق بمجلس الكلية (2017/2018

ى كحل.د محمد مالطلب المقدم من السيد الدكتور / أحمد عبد الوهاب الخفاجى بخصوص دعوة السيد  أ 5/1
لمى تبادل العل والاألستاذ بكلية العلوم األنسانية واألجتماعية جامعة سيدى بلعباس بدولة الجزائر .للتواص

 اليف ى نفقته الشخصية وال تتحمل الكلية أو الجامعة أى تكمع القسم , على أن تكون الزيارة عل

 تم عمل  استعجال للجامعة . وفى انتظار الرد:القرار

وث بشأن  والبح وكيل الكلية للدراسات العليا  مصطفى سامى أبو عميرة الطلب المقدم من السيد الدكتور / 5/2
يئة هعضاء كامال  والمستخلص بالنسبة لجميع أ ضرورة إحضار إفادة معتمدة من مكتب الترجمة على البحث

 التدريس المرشحين على مؤتمرات خارجية

 تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية :القرار

 

5/3 
 

 بحوث ا والوكيل الكلية للدراسات العلي  مصطفى سامى أبو عميرةالطلب المقدم من السيد الدكتور /

 ابة التدريس بخصوص تسجيل االبحاث الخاصة بهم برجاء كتعلي السادة المحترمين أعضاء هيئة 

 لعكسايضا وا العربية عناوين االبحاث  المنشوره باللغه االنجليزية كتابة العنوان باللغة 

 تم التوزيع علي األقسام العلمية بالكلية :القرار

وة عن ور ندة سيادتكم لحضالخطاب الوارد من مكتب السيد االستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة بشأن دعو 6/1

طب م بقاعة كلية ال13/5/2017" الوضع الراهن في مصر والمنطقة" وذلك يوم السبت الموافق 

 صباحا   11البيطري الساعة 
بناءا  على تعليمات السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا تم ترشيح السادة أعضاء هيئة التدريس :القرار

 والبحوث

 
 .ظهرا  ة حداالو اختتمت الجلسة في تمام الساعةما لم يستجد من أعمال و
 
 

 ئيس اللجنةر                                                                                  العالقات الثقافية
 

 مود حسن الحوفي(د/ مح0)ا                                                                                   
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