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 جامعة مدينة السادات 

 كمية التربية الرياضية 
 مذكرة لمعرض عمي السيد أ.د / عميد الكمية

   م 6106مايوبشأن : صرف مكافأة لجنة العالقات الثقافية عن شير 
 ـــــــــــــــ 

يـوم  نتشرف بإحاطة سيادتكم عممًا بأنو قد تم عقد اجتماع لجنة العالقات الثقافية بالكميـة  
 م . 10/5/6106الثالثاء الموافق 

 بحضور كاًل من :ـ
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 سكرتيراً                 دة /فتحية فتحي عفيفي عطاهللالسي .8

 ـــــــــــــــــــــ  

معروض علي سيادتكم  للكمير  لدلموقة يل عليي ميرف ممدةيحض عيج سةيور ةلسيل لة يل  األمر
   2016/ 01/5قلموقةق  ءقلم ع تض او  قلثالثدمايو شهر قلعالقدت قلث دةال عج 

 ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير ،
 

 رئيـس المجنــة                                             العالقات الثقافية 
 

 )أ.د / مجدي محمود فييم  (                
 



 جامعة مدينة السادات  

 كمية التربية الرياضية  
 جدول أعمال 

 (  67جمسة العالقات الثقافية رقم ) 
 م 6106/   6105في العام الجامعي  

 م 6106/   5/  01 والمقرر انعقاده يوم  الثالثاء الموافق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جدول األعمال :
           ========= 
 موضوعات تستمزم العرض عمي مجمس الكمية : أواًل ـ   
لشدج قلوقرت مج  قلسات قألسكدذ قلتمكور /  دئب رئاس قلةدمعل للترقسدت قلعلاد وقللسوث قلخطدب -0

 ادلللترقسدت قلع 2017-2016م سل للعد  قلترقسي 75قالعالج عج ةكح لدب قلك ت  للسمول علي عتت 
ي مشروع قللر دمج قلك فاذ لعدمل لترقسدت قلعلاد وقلعالقدت قلث دةال لشدجقلخطدب قلوقرت مج قإلتقرض ق -2

 2016/2018للكعدوج ةي مةدل قلكعلا  قلعدلي وقللسث قلعلمي وقلم كرح مج قلةد ب قالرت ي لالعوق  
لشدج قالتقرض قلمرمزال لللعثدت افات  قلخطدب قلوقرت مج قإلتقرض قلعدمل لترقسدت قلعلاد وقلعالقدت قلث دةال -3

لد ه لوسظ ةي قلفكرض قالخارض سفر قلمثار مج قلسدتض قلترقسااج قلسدملاج علي م ح للترقسل واك  قخطدر 
قالتقرض قلعدمل لللعثدت ل رقر قلةدمعل لم ح قلترقس قةدزض ترقسال لعت سفره  للخدرج لذق ول دء علي قرقر رئاس 

 0لك ظا  شئوج قللعثدت وقالةدزقت قلترقسال وقلم ح 1959لس ل 112 قلةمهورال لدل د وج رق 
مشروع قللر دمج قلك فاذي  قلخطدب قلوقرت مج قإلتقرض قلعدمل لترقسدت قلعلاد وقلعالقدت قلث دةال لشدج -4

 2016/2018لالعوق   للكعدوج قلعلمي لاج ةمهورىل ممر قلعرلال وقلةمهورال قألسالمال قلموراكد ال
 قلموراكد ال مج وزقرض قلكعلا  قلعدلي وقللسث قلعلمي قلمك ت 

لخمييوو وةييوت عييتت مييج قلميي ح قلم تمييل مييج ةدمعييل عمييو   إتقرض أمد ييل قلمةييدلسقلخطييدب قلييوقرت مييج  -5
 0 2017 /2016أةرا اد للسمول علي شهدتكي قلمدةسكار وقلتمكورقه لهد للعد  قلترقسي 

 ثانيًا موضوعات عامة
و دئب مسدعت وزار قلخدرةال لشئوج قلخطدب قلوقرت مج قإلتقرض قلعدمل لترقسدت قلعلاد وقلعالقدت قلث دةال  -1

لشدج مورض مج قلمكاب قلخدو  –قللسث قلعلمي وقلكم ولوةاد وقالكمدل لدلةدمعدت ومرمز قاللسدث 
كه ةي  سخBahrain Exhibition for Training & Education pre- employmentلمعرض 

قالسكدذ قلتمكور قلوزار لف تق شاركوج قلم دمل ساث وقةق 2016مداو  3-2قلثد ال وقلم رر ققدمكه اومي 
 0علي مخدطلل قلةدمعل لهذق قلخموو

لشدج مكدب وزقرض قلكعلا  لعدلي  قلخطدب قلوقرت مج قإلتقرض قلعدمل لترقسدت قلعلاد وقلعالقدت قلث دةال -2 
ساتقالسكدذ قلتمكور / عمرو ق تال رئاس قطدع قلشئوج قلوقدئال وقلمكوط ل لوزقرض مرةق له قلمكدب قلوقرت مج قل



قلمسل ، وقلذي ارةق م شور قالةرقءقت قلوقدئال قلوقةب قكلدعهد ع ت قلسفر وقالقدمل وقلعوتض مج قلتول 
 0قلمولوءض للعض قالمرقض قلمعتال

 
ةدمعل  –ق ع دت مؤكمر ملال قلكرلال لشدج قلخطدب قلوقرت مج قلسات قالسكدذ قلتمكور/رئاس قلةدمعل -3

كست ع وقج " قلكرلال قلعرلال وكعزاز قالمج قلفمري ةي عمر  قلم وةال قلس وي قلسدتس )قلتولي قلثد ي( 
 0 2016أمكولر  12-11ةي قلفكرض مج قلمعلومدكال )قلوققع وقلمدمول( 

كعمييا  مكييدب قلمييتار قلك فاييذإ لوسييتض إتقرض قلمشييروعدت  لخمييوو إتقرض أمد ييل قلمةييدلسقلخطييدب قلييوقرت مييج   -4
ميت  لشيحج مشيروعدت كدهايل قلمعدميل لاعكميدت قليتولس لمؤسسيدت قلكعليا  قلعيدلس وقلم كهيس إليس طليب سيادتكه أ يه ك يرر

 11/4/2016ةكرض قسكال  م كرسدت قلمشروعدت قلس او  قألثاج قلموقةق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 



 كمية التربية الرياضية 
 جامعة مدينة السادات   

  67جمسة العالقات الثقافية رقم
 م 6106/   6105في العام الجامعي  

 م  5/6106/ 01  والمقرر انعقاده يوم  الثالثاء الموافق
 ــــــــــــــــ 

الثالثاء او  ع تت لة ل قلعالقدت قلث دةال قةكمدعهد لدلملال ةي كمد  قلسدعل قلوقستض لعت ظهر 
  م 6106/ 5/  10قلموقةق 

 لرئدسل وسةور مال مج : ي  
 د / مجدي محمود فييم                                رئيسا1السيد أ   -0
 خالد عبد الحميد شــافع                               عضواأ.د/ السيد  -6

 عضوا    أحمد سعيد خضر                             أ ..د/ السيد    -3

 أمل صالح سرور                                 عضواً أ .م.د/ السيدة  -4

 أحمد إبراىيم عزب                                 عضواً  أ. م.د/السيد  -5

 جوزيف ناجى أديب بقطر                           عضواً  أ.م.د/ السيد  -6

 عضوا                           السيدة / شادية عطية شبل                –7

 سكرتيراً                       السيدة / فتحية فتحي عفيفي عطاهلل    -8 
قسكهل قلسات قألسكدذ قلتمكور / رئاس قلةلسل قالةكمدع لدللسملل وقلكرساب لدلسدتض قألعةدء  

 ث  شرع سادتكه لل ظر ةي ةتول قألعمدل .
الجمسة السابقة لجنة العالقات الثقافية المنعقدة بتاريخ  أوال :المصادقة عمى محضر اجتماع

 ومتابعة ما جاء من موضوعات06/4/6106
 أواًل: موضوعات تستمزم العرض عمي مجمس الكمية : 

 الموضوع األول )مجمس الكمية(: 
============ 

لشدج قالعالج قلوقرت مج  قلسات قألسكدذ قلتمكور /  دئب رئاس قلةدمعل للترقسدت قلعلاد وقللسوث قلخطدب 
 للترقسدت قلعلاد 2017-2016قلترقسي  م سل للعد 75عج ةكح لدب قلك ت  للسمول علي عتت 

 القرار
 ****** 

 0ول  اوقةد د لدي كرشاسدتك  قلكوزاع علي قألقسد  قلعلمال لدلملال 
 



  الموضوع الثاني )مجمس الكمية(:
============ 

مشروع قللر دمج قلك فاذي للكعدوج  قلخطدب قلوقرت مج قإلتقرض قلعدمل لترقسدت قلعلاد وقلعالقدت قلث دةال لشدج
 2016/2018ةي مةدل قلكعلا  قلعدلي وقللسث قلعلمي وقلم كرح مج قلةد ب قالرت ي لالعوق  

 القرار
******** 

 0م كرسدت ةي هذق قلشدجلدي  وقةد داول   علي قألقسد  قلعلمال لدلملالك  قلكوزاع 
 الموضوع الثالث )مجمس الكمية(: 

============ 
لشدج قالتقرض قلمرمزال لللعثدت افات لد ه  لخطدب قلوقرت مج قإلتقرض قلعدمل لترقسدت قلعلاد وقلعالقدت قلث دةالق

لوسظ ةي قلفكرض قالخارض سفر قلمثار مج قلسدتض قلترقسااج قلسدملاج علي م ح للترقسل واك  قخطدر قالتقرض 
قلعدمل لللعثدت ل رقر قلةدمعل لم ح قلترقس قةدزض ترقسال لعت سفره  للخدرج لذق ول دء علي قرقر رئاس 

 0لك ظا  شئوج قللعثدت وقالةدزقت قلترقسال وقلم ح 1959لس ل 112 قلةمهورال لدل د وج رق 

 القرار     
    ****** 
 للعل  وقألسدطل ك  قلكوزاع علي قألقسد  قلعلمال لدلملال   

 )مجمس الكمية(: رابعالموضوع ال

============ 
مشروع قللر دمج قلك فاذي للكعدوج  قلخطدب قلوقرت مج قإلتقرض قلعدمل لترقسدت قلعلاد وقلعالقدت قلث دةال لشدج

قلمك ت  مج  2016/2018لالعوق   قلعلمي لاج ةمهورىل ممر قلعرلال وقلةمهورال قألسالمال قلموراكد ال
 قلموراكد ال وزقرض قلكعلا  قلعدلي وقللسث قلعلمي

 القرار
******** 

 0ذق قلشدجاوقةد د لدي م كرسدت ةي هول   ك  قلكوزاع علي قألقسد  قلعلمال لدلملال
 )مجمس الكمية(: خامسالموضوع ال

============ 

لخميوو وةيوت عيتت ميج قلمي ح قلم تميل ميج ةدمعيل عميو  أةرا ايد  إتقرض أمد يل قلمةيدلسقلخطدب قلوقرت مج  
 0 2017 /2016للسمول علي شهدتكي قلمدةسكار وقلتمكورقه لهد للعد  قلترقسي 

 
 
 



 القرار
**** ** 

 للعل  وقألسدطل قلعلمال لدلملال.ك  قلكوزاع علي قألقسد  
 ثانيًا موضوعات عامة

 السادسالموضوع 
============ 

و دئب مسدعت وزار قلخدرةال لشئوج قلخطدب قلوقرت مج قإلتقرض قلعدمل لترقسدت قلعلاد وقلعالقدت قلث دةال 
لشدج مورض مج قلمكاب قلخدو  –قللسث قلعلمي وقلكم ولوةاد وقالكمدل لدلةدمعدت ومرمز قاللسدث 

ةي  سخكه Bahrain Exhibition for Training & Education pre- employmentلمعرض 
قالسكدذ قلتمكور قلوزار لف تق شاركوج قلم دمل ساث وقةق 2016مداو  3-2قلثد ال وقلم رر ققدمكه اومي 

 0علي مخدطلل قلةدمعل لهذق قلخموو
 القرار        

    ****** 
 0لكرشح مد كرو ه م دسلد ةي هذق قلشدج قلكوزاع علي قألقسد  قلعلمال لدلملالك  

 بعالساالموضوع 
============ 

لشيدج مكيدب وزقرض قلكعليا  لعيدلي مرةيق ليه  قلخطدب قلوقرت مج قإلتقرض قلعدمل لترقسدت قلعلايد وقلعالقيدت قلث دةايل
ئياس قطيدع قلشيئوج قلوقدئايل وقلمكوط يل ليوزقرض قلميسل قلمكدب قلوقرت مج قلساتقالسكدذ قلتمكور / عمرو ق تال ر 

، وقلييذي ارةييق م شييور قالةييرقءقت قلوقدئاييل قلوقةييب قكلدعهييد ع ييت قلسييفر وقالقدمييل وقلعييوتض مييج قلييتول قلمولييوءض 
 0للعض قالمرقض قلمعتال

 القرار        

     ****** 

 للعل  وقألسدطل 0  قلكوزاع علي قألقسد  قلعلمال لدلملالك
 الثامنالموضوع 

============ 
ةدمعل قلم وةال  –ق ع دت مؤكمر ملال قلكرلال لشدج لخطدب قلوقرت مج قلسات قالسكدذ قلتمكور/رئاس قلةدمعل ق

قلس وي قلسدتس )قلتولي قلثد ي(  كست ع وقج " قلكرلال قلعرلال وكعزاز قالمج قلفمري ةي عمر 
 0 2016أمكولر  12-11قلمعلومدكال )قلوققع وقلمدمول( ةي قلفكرض مج 

 القرار
**** ** 

 0ك  قلكوزاع علي قألقسد  قلعلمال لدلملال



  التاسعالموضوع      
============                      

كعميا  مكيدب قلميتار قلك فايذإ لوسيتض إتقرض قلمشيروعدت لشيحج  لخميوو إتقرض أمد يل قلمةيدلسقلخطدب قلوقرت ميج  
مشييروعدت كدهاييل قلمعدمييل لاعكمييدت قلييتولس لمؤسسييدت قلكعلييا  قلعييدلس وقلم كهييس إلييس طلييب سييادتكه أ ييه ك ييرر مييت ةكييرض 

 11/4/2016ألثاج قلموقةق قسكال  م كرسدت قلمشروعدت قلس او  ق
 القرار

**** ** 
 ك  سفظ قلموةوع لورته مكحخرق.

 مايستجد من أعمال
  العاشرالموضوع 

============                      
م سل  100وقللسوث لشحج )كخمو لترقسدت قلعلاد ممكب قلسات قألسكدذ قلتمكور  دئب ق لخطدب قلوقرت مجق

 وقلتمكوقرض( طل د لاكفدقال لاج ةمهورال ممر قلعرلال وةمهورال قلماج قلشعلالعلس قلمدةسكار ترقسال للسمول 
 القرار  

**** ** 
 لمج ارغب ةس قلسمول علس قلم سل قلترقسال.0ك  قلكوزاع علي قألقسد  قلعلمال لدلملالا          

  شرع الحادى الموضوع   
============                      

سمدال س وق قلملمال قلم دعال قلم لث ل مج قلملمال قلفمرال  لخموو إتقرض أمد ل قلمةدلسقلخطدب قلوقرت مج   
قلملمال قلفمرال  قلخدو  لسمدال  2002 لس ل 82قلخدمل لدلةدمعدت وقلمرقمز قللسثال قلممرال قلم ررض لدل د وج رق 

وقلكوةه لكعما  قلعمل لدلمرقمز   pct  )قلتولس لشحج قللرقءقت )قلكعدوج –قلكرالس –وقألكفدقادت قلتولال )لدراس 
 وقلممدكب قلمخممل لهذق قلغرض.

 القرار  
**** ** 

 للعل  وقألسدطل . ك  قلكوزاع علي قألقسد  قلعلمال لدلملالا
 

 قد انتيي االجتماع في تمام الساعة الواحدة ظيراً                          
 رئيس المجنة                                                                           

 العالقات الثقافية                                                                 

 أ.د/ مجدي محمود فييم (      )                                                                                     
  

         
 



 


