
  جامعة مدينة السادات

 كمية التربية الرياضية 
 
 

  م 6106 ليويو شير كشف حضور لجنة العالقات الثقافية عن 
 م  7/6106/ 30الموافق  األربعاءفي يوم 

 ــــــــــــ 
 التوقيع  االســـــــــم م

  رئيسا أ.د/ مجدي محمود فييم 0

  عضوا أ.د/ خالد عبد الحميد شــافع 6

  عضوا   أحمد سعيد خضرأ..د/  3

  عضوا   أ.م.د/ أحمد إبراىيم عزب 4

  عضوا   أ م.د/ جوزيف ناجى أديب بقطر 5

  عضوا   أ.م.د / أمل صالح سرور 6

  عضوا السيدة / شادية عطية شبل 7

  سكرتيرا   السيدة / فتحية فتحي عفيفي عطاهلل 8

 رئيـس المجنــة                          العالقات الثقافية   
 

 )  أ.د / مجدي محمود فييم (             
 
 
 
 
 

  



 جامعة مدينة السادات 

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

   م 6106ليويو بشأن : صرف مكافأة لجنة العالقات الثقافية عن شير 
 ـــــــــــــــ 

يـوم  نتشرف بإحاطة سيادتكم عمما  بأنو قد تم عقد اجتماع لجنة العالقات الثقافية بالكميـة  
 م . 03/7/6106الموافق  األربعاء

 بحضور كال  من :ـ
 د / مجدي محمود فييم                         رئيسا           1السيد أ .0

 عضوا         السيد أ.د / خالد عبد الحميد شافع .6
 عضوا            السيد أ..د / أحمد سعيد خضر  .3
 عضوا                 السيد أ.م..د / أحمد إبراىيم عزب  .4
 عضوا                  السيد أ.م.د / أمل صالح سرور  .5
 عضوا          السيد أ.م. د / جوزيف ناجى أديب بقطر        .6
 عضوا                    السيدة / شادية عطية شبل   .7
 سكرتيرا                  دة /فتحية فتحي عفيفي عطاهللالسي .8

 ـــــــــــــــــــــ  

عمــي ســيادتكم لمتكــرم بالموافقــة عمــي صــرف مكافــأة عــن حضــور جمســة لجنــة معررر    األمــر
 م 6132/ 31/7الم افق األربعاء المنعقدة ي م  ليويو العالقات الثقافية عن شير 

 ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير ،
 

 رئيـس المجنــة                                             العالقات الثقافية 
 

 )أ.د / مجدي محمود فييم  (                
 



 جامعة مدينة السادات 

 كمية التربية الرياضية 
  

 جدول أعمال 
 (  69جمسة العالقات الثقافية رقم ) 

 م 6106/   6105في العام الجامعي  
 م 6106/   7/  03 الموافق  األربعاءوالمقرر انعقاده يوم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جدول األعمال :

           ========= 
  وال  ـ موضوعات تستمزم العرض عمي مجمس الكمية :أ  

 بشان   ادارة االتفاقيات  المؤتمرات الخطاب ال ارد من اإلدارة العامة لدراسات العميا  العالقات الثقافية -0  
مشر ع البرنامج التنفيذي بين جمي رية مصر العربية  سمطنة عمان في مجال التعميم العالي لالع ام 

6132/6132. 
الجمال االستاذ المساعد بقسم االلعاب كمية التربية محمد خميل د/طارق 1م1الطمب المقدم من أ -6

الرياضية جامعة مدينة السادات بخص ص المشاركة  بالحض ر  النشر ببحث فردي في المؤتمر العممي 
ة الرياضية بنات جامعة الد لي السابع ) التنمية البشرية  القضايا الرياضية المعاصرة( المقام بكمية التربي

أكت بر تحت عن ان " التخطيط الدارة ال قت في  3سبتمبر الي 62حم ان  المقرر اقامتو في الفترة من 
 الي كي"التدريب  المباريات  عالقتة بفاعمية االداء  مست ي النتائج لرياضية

 

اث الخاص بسيادتو الطمب المقدم من الدكت ر/ أحمد عبد ال ىاب خفاجى    بشان تسجيل االبح -1
 1 عن انيا

 

 المعيار المطمق لتقييم مست ى مر نة مفصمى الفخذ لدى الرياضيين-3
 

The in ovative  proportional     Norm  to evaluate  the students  in 
practialtests in the department of athleties  

 
 

 
 
 
 



 جامعة مدينة السادات    

 الرياضيةكمية التربية 
 

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

 م 6106/   7/  03 الموافق  األربعاءيوم  والمقرر انعقاده 
 ــــــــــــــــ 

 الموافق  األربعاءيوم  عقدت لجنة العالقات الثقافية اجتماعيا بالكمية في تمام الساعة الواحدة بعد ظير 

 م 6106/   7/  03
 برئاسة وحضور كال من : ـ  

 رئيسا  د / مجدي محمود فييم                               1السيد أ   -0
 عضوا  السيد أ.د/ خالد عبد الحميد شــافع                               -6

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

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

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

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

 عضوا      السيدة / شادية عطية شبل                                    –7

 سكرتيرا                           السيدة / فتحية فتحي عفيفي عطاهلل     -8 
استيل السيد األستاذ الدكتور / رئيس الجمسة االجتماع بالبسممة والترحيب بالسادة األعضاء ثم  

 شرع سيادتو لمنظر في جدول األعمال .
جنة العالقات الثقافية المنعقدة بتاريخ أوال :المصادقة عمى محضر اجتماع الجمسة السابقة ل

 .ومتابعة ما جاء من موضوعات  04/6/6106
 : موضوعات تستمزم العرض عمي مجمس الكمية : ثانيا  

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

تمرات بشان   ادارة االتفاقيات  المؤ  الخطاب ال ارد من اإلدارة العامة لدراسات العميا  العالقات الثقافية
مشر ع البرنامج التنفيذي بين جمي رية مصر العربية  سمطنة عمان في مجال التعميم العالي لالع ام 

6132/6132. 
     

 
  

     



 القرار     
    ****** 
 1 قسم طرق التدريس قبل من البن د ال اردة لالتفاقيةالم افقة عمي   تم   

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

د/طارق الجمال االستاذ المساعد بقسم االلعاب كمية التربية الرياضية جامعة مدينة 1م1الطمب المقدم من أ
) التنمية  السادات بخص ص المشاركة  بالحض ر  النشر ببحث فردي في المؤتمر العممي الد لي السابع 

ية الرياضية بنات جامعة حم ان  المقرر اقامتو في البشرية  القضايا الرياضية المعاصرة( المقام بكمية الترب
أكت بر تحت عن ان " التخطيط الدارة ال قت في التدريب  المباريات  عالقتة  3سبتمبر الي 62الفترة من 

 بفاعمية االداء  مست ي النتائج لرياضيةالي كي"

 القرار  
******** 
بتاريخ  بناءا عمي م افقة مجمس القسم  المشاركة لسيادية عمي حض ر المؤتمر الم افقة عمي

خطاب قب ل  –) نشرة المؤتمر معالقات الثقافية لباال ارق المطم بة  يقدم سياديةعمي ان 6/7/6132
  رفع األمر لمجمس الكمية البحث(

 الموضوع الثالث )مجمس الكمية(: 

============ 
 1تسجيل االبحاث الخاص بسيادتو  عن انيا الطمب المقدم من الدكت ر/ أحمد عبد ال ىاب خفاجى    بشان

 المعيار المطمق لتقييم مست ى مر نة مفصمى الفخذ لدى الرياضيين-0
 

2-The in ovative  proportional     Norm  to evaluate  the students  in 
practialtests in the department of athleties  

 القرار  
******** 

مع م فاة العالقات الثقافية 33/7/6132بتاريخ  الم افقة عمي التسجيل بناءا عمي م افقة مجمس القسم 
باالستمارات المطم بة معتمده  مخت مة  رفع األمر لمجمس الكمية حتى يتسنى لنا استخراج قرار نائب رئيس 

 الجامعة لمدراسات العميا  البح ث لمم افقة.
 قد انتيي االجتماع في تمام الساعة الواحدة ظيرا                           

 رئيس المجنة                                                          
 العالقات الثقافية                                                                 

 )أ.د/ مجدي محمود فييم (                                                               
  



         
 
 


