
  جامعة مدينة السادات

 كمية التربية الرياضية 
 
 

  م 6106 ويونيشير كشف حضور لجنة العالقات الثقافية عن 
 م  6/6106/ 40الموافق  الثالثاءفي 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 6106يونيوبشأن : صرف مكافأة لجنة العالقات الثقافية عن شير 
 ـــــــــــــــ 

يـوم  نتشرف بإحاطة سيادتكم عمما  بأنو قد تم عقد اجتماع لجنة العالقات الثقافية بالكميـة  
 م . 40/6/6106الموافق  لثالثاءا

 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  

معروض علي سيادتكمم للكميرم لدلموقة يل عليي ميرف ممدةيحض عين سةيور ةلسيل لة يل  األمر
 م 6116/ 41/6قلموقةق  قلثالثدءقلم ع تض اوم  يونيوشهر قلعالقدت قلث دةال عن 

 ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير ،
 

 رئيـس المجنــة                                             العالقات الثقافية 
 

 )أ.د / مجدي محمود فييم  (                
 



 جامعة مدينة السادات  

 كمية التربية الرياضية  
 جدول أعمال 

 (  68جمسة العالقات الثقافية رقم ) 
 م 6106/   6105في العام الجامعي  

 م 6106/   6/  04 الموافق  لثالثاءاوالمقرر انعقاده يوم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

ممكب قلسات قالسكدذ قلتمكور/  دئب رئاس قلةدمعل متا ل قلسدتقت لشدن قالعالن عن خطل  قلخطدب قلوقرت من -0
عكلدرق من ق 1لدل ظدم قلك دةسي 6117-6116من قلخطل قلخمسال قلسدلعل  6115/6116قللعثدت للعدم قلرقلع 

إشرقف  –) قلمةدالت قلمكدسل للك تم للسمول على لعثدت خدرةال 16/7/6116وسكى  11/5/6116
 مهمل علمال ألةرقء ألسدث مدلعت قلتمكورقه.–مشكرك 

علي م ح للسفر قلي قلمان  لسمولقلشدن متا ل قلسدتقت  قلوقرت من  قلسات قألسكدذ قلتمكور / رئاس ةدمعل قلخطدب  -6
شهر، الةرقء لسوث ةي أست قلمرقمز أو قلمعدهت قللساثل قلما ال ةي قلمةدالت قلعلمال قلمخكلفل، وذلك ةي قطدر 16-6لفكرقت 

ك تمه وزقرض قلعلوم  ي( وقلذ   (Talented young scientists program, TYSP لر دمج قلعلمدء قلشلدب قلموهولان
  1ا الوقلكم ولوةاد قلم

مشروع  لشدن  وقتقرض قالكفدقادت وقلمؤكمرقت قلخطدب قلوقرت من قإلتقرض قلعدمل لترقسدت قلعلاد وقلعالقدت قلث دةال -3
 .6116/6118قللر دمج قلك فاذي لان ةمهورال ممر قلعرلال وسلط ل عمدن ةي مةدل قلكعلام قلعدلي لالعوقم 

وقتقرض قالكفدقادت وقلمؤكمرقت لشدن ل يدء قلسيات  قلعلاد وقلعالقدت قلث دةالقلخطدب قلوقرت من قإلتقرض قلعدمل لترقسدت  -4
عين  1قال تو سيال لم ط يل سيمدررق جUNIMUSمركد لمل من قلسيات رئياس ةدمعيل سفار ةمهورض ممر قلعرلال ةي ةد

 قال تو سال ةى قلكخممدت ذقت قألهكمدم قلمشكرك . UNIMUSإلرقم مذمرض كفدهم مشكرمل مع ةدمعل 
وقتقرض قالكفدقادت وقلمؤكمرقت لشدن  قلخطدب قلوقرت من قإلتقرض قلعدمل لترقسدت قلعلاد وقلعالقدت قلث دةال -5

مشدرمل قلسات سفار ةمهورال ممر قلعرلال ةي مدرمدس ةي مرقسم قةككدح مرمز قللسوث قالةرا ال قلف زوالي 
لان قلمرمز ولان قلةهدت قللسثال ةى عن رغلكه ةى ة ح أةدق للكعدون  .4/4/6116سول قةرا اد وذلك اوم 

 ممر وكلدتل قلموقت قلعلمال  وغارهد
 وقتقرض قالكفدقادت وقلمؤكمرقت لشدن قلوقرت من قإلتقرض قلعدمل لترقسدت قلعلاد وقلعالقدت قلث دةال قلخطدب -6

قلعدلي وزار قلكعلام Torbjorn Isaksonل دء قلسات سفارض ةمهورال ممر قلعرلال ةي قوسلو مع قلسات/
 1ةي قل رواج

 
 



وقتقرض قالكفدقادت وقلمؤكمرقت لشدن  قلوقرت من قإلتقرض قلعدمل لترقسدت قلعلاد وقلعالقدت قلث دةالقلخطدب  -7
 ع ةي تللن وقلسات /لدكراك لرا تار ةدست رئاس ةدمعل كرا اكي1م1قلل دء قلذي كم لان قلسات سفارض ج

ةي مافال قاةدت ةرص للكعدون قالمدتامي لان ةدمعكل وقلةدمعدت قالارل تال وقلذي قمت علي قهكمدمل لدل ظر 
 1قلممرال

وقتقرض قالكفدقادت وقلمؤكمرقت لشدن  قلوقرت من قإلتقرض قلعدمل لترقسدت قلعلاد وقلعالقدت قلث دةالقلخطدب  -8
ع ةي قالموقتور مع مال من رئاس قلةدمعل قلمرمزال ةي ماكو ساث قمت قلةد لدن 1م1ل دء قلسات سفار ج

 .علي قهمال ةكح ق وقت كعدون ث دئي ةي قلةوق ب قلكعلامال وقالمدتامال
 1ةال قاللسدث قلخدمل لسادتكهد وع وق هدتمكورض/ قامدن قلرقهام ملروك قلساسي لشدن كسقلقلطلب قلم تم من  -9

 1دسلوب لكمساح أخطدء قالتقء قلف ي ةي مسدل ل قلمشي قلرادةيقلكعلام لدلم ذةل قلمورال م -1

 1كدثار قسكختقم قالسكوقء علي كعلم مسدل ل قلوثب قلطوال -6

مكر سوقةز لتي 111كدثار قسكختقم قسكرقكاةال قلكعلم لدلم لوب علي مسكوي قلكسمال قلمعرةي ةي مسدل ل  -3
 1طدللدت ملال قلكرلال قلرادةال ةدمعل متا ل قلسدتقت

 1هقلخدمل لسادتكه وع وق  ومرف قللسث لشدن كسةال طدرق قلةمدلتمكور/ قلقلطلب قلم تم من  - 11  
 

 إسيم قللسث

"Emotional arousal and self-efficacy and their relation to match's results some of the 

players Racket Sports Games"  

 
لشدن  وقتقرض قالكفدقادت وقلمؤكمرقت قلوقرت من قإلتقرض قلعدمل لترقسدت قلعلاد وقلعالقدت قلث دةالقلخطدب  -00

قالارل تال من خالل قلرقم قكفدق كوقمل لا هد ولان Limerickقل ظر ةي متي قممد ال قلكعدون مع ةدمعل 
 1قستي قلةدمعدت قلممرال وذلك لالسكفدتض من قلم ح قلترقسال قلكي ك تمهد قلةدمعل قالارل تال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 كمية التربية الرياضية   
 جامعة مدينة السادات   

   68 ات الثقافية رقمجمسة العالق
 م 6106/   6105في العام الجامعي  

 م  6/6106/ 04  الموافق الثالثاءوالمقرر انعقاده يوم  
 ــــــــــــــــ 

 ثالثاءاليوم  ع تت لة ل قلعالقدت قلث دةال قةكمدعهد لدلملال ةي كمدم قلسدعل قلوقستض لعت ظهر اوم 
 م  6/6106/ 04  الموافق

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

 أحمد سعيد خضر                                 عضواأ ..د/ السيد    -3

 عضوا                                   أمل صالح سرورأ .م.د/ السيدة  -4

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

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

 السيدة / شادية عطية شبل                                         عضوا  –7

 سكرتيرا                        لسيدة / فتحية فتحي عفيفي عطاهلل   ا -8 
قسكهل قلسات قألسكدذ قلتمكور / رئاس قلةلسل قالةكمدع لدللسملل وقلكرساب لدلسدتض قألعةدء  

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

 ومتابعة ما جاء من موضوعات00/5/6106
 : موضوعات تستمزم العرض عمي مجمس الكمية : ثانيا  

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

ممكب قلسات قالسكدذ قلتمكور/  دئب رئاس قلةدمعل متا ل قلسدتقت لشدن قالعالن عن خطل  قلخطدب قلوقرت من
إعكلدرق من 1لدل ظدم قلك دةسي6117-6116من قلخطل قلخمسال قلسدلعل  6115/6116قللعثدت للعدم قلرقلع 

إشرقف  –) قلمةدالت قلمكدسل للك تم للسمول على لعثدت خدرةال 16/7/6116وسكى  11/5/6116
 مهمل علمال ألةرقء ألسدث مدلعت قلتمكورقه.–مشكرك 

 



 
 القرار 

 ****** 
 1لم ارت قلا د قي رت من قالقسدم كم قلكوزاع علي قألقسدم قلعلمال لدلملال

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

متا ل قلسدتقت لشدن قلسمول علي م ح للسفر قلي قلمان لفكرقت  قلوقرت من  قلسات قألسكدذ قلتمكور / رئاس ةدمعل قلخطدب 
شهر، الةرقء لسوث ةي أست قلمرقمز أو قلمعدهت قللساثل قلما ال ةي قلمةدالت قلعلمال قلمخكلفل، وذلك ةي قطدر لر دمج 6-16

قلعلوم وقلكم ولوةاد  ك تمه وزقرض ي( وقلذ  (Talented young scientists program, TYSPقلعلمدء قلشلدب قلموهولان
  1قلما ال

 القرار  
******** 

 1لم ارت قلا د قي رت من قالقسدم كم قلكوزاع علي قألقسدم قلعلمال لدلملال
 الموضوع الثالث )مجمس الكمية(: 

============ 
وقتقرض قالكفدقادت وقلمؤكمرقت لشدن   قلخطدب قلوقرت من قإلتقرض قلعدمل لترقسدت قلعلاد وقلعالقدت قلث دةال

مشروع قللر دمج قلك فاذي لان ةمهورال ممر قلعرلال وسلط ل عمدن ةي مةدل قلكعلام قلعدلي لالعوقم 
6116/6108. 

 القرار     
    ****** 
 1للمزات من قلترقسل للةلسل قل دتمل عاكم قالرةد   

 )مجمس الكمية(: رابعالموضوع ال

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

وقتقرض قالكفدقاييدت وقلمييؤكمرقت لشييدن ل ييدء  قلخطييدب قلييوقرت ميين قإلتقرض قلعدمييل لترقسييدت قلعلاييد وقلعالقييدت قلث دةاييل
ال تو سيال لم ط يل ق   UNIMUSقلسات سفار ةمهورض ممر قلعرلال ةي ةدمركد لمل من قلسات رئاس ةدمعيل 

ذقت قألهكميدم سيال ةيى قلكخمميدت قال تو  UNIMUSعن إلرقم مذمرض كفدهم مشكرمل مع ةدمعل 1سمدررق ج
 قلمشكرك .

 القرار   
******** 

 1لم ارت قلا د قي رت من قالقسدم كم قلكوزاع علي قألقسدم قلعلمال لدلملال
 
 



 
 )مجمس الكمية(: خامسلموضوع الا

============ 
وقتقرض قالكفدقادت وقلمؤكمرقت لشدن مشدرمل قلسات  قلخطدب قلوقرت من قإلتقرض قلعدمل لترقسدت قلعلاد وقلعالقدت قلث دةال

سفار ةمهورال ممر قلعرلال ةي مدرمدس ةي مرقسم قةككدح مرمز قللسوث قالةرا ال قلف زوالي سول قةرا اد وذلك اوم 
عن رغلكه ةى ة ح أةدق للكعدون لان قلمرمز ولان قلةهدت قللسثال ةى ممر وكلدتل قلموقت قلعلمال  4/4/6116

 وغارهد
 رلقراق

**** ** 
 ولم ارت قلا د قي رت أللتقء قلرأىكم قلكوزاع علي قألقسدم قلعلمال لدلملال. 

 )مجمس الكمية(: سادسالموضوع ال
============ 

ل دء قلسات  وقتقرض قالكفدقادت وقلمؤكمرقت لشدن قلوقرت من قإلتقرض قلعدمل لترقسدت قلعلاد وقلعالقدت قلث دةالقلخطدب 
 1وزار قلكعلام قلعدلي ةي قل رواج Torbjorn Isaksonممر قلعرلال ةي قوسلو مع قلسات/ سفارض ةمهورال

 القرار
**** ** 

 ولم ارت قلا د قي رت أللتقء قلرأىكم قلكوزاع علي قألقسدم قلعلمال لدلملال. 
 )مجمس الكمية(: بعساالموضوع ال

============ 
وقتقرض قالكفدقادت وقلمؤكمرقت لشدن قلل دء قلذي كم  قلعلاد وقلعالقدت قلث دةالقلوقرت من قإلتقرض قلعدمل لترقسدت قلخطدب 

ع ةي تللن وقلسات /لدكراك لرا تار ةدست رئاس ةدمعل كرا اكي قالارل تال وقلذي قمت علي 1م1لان قلسات سفارض ج
 1لقهكمدمل لدل ظر ةي مافال قاةدت ةرص للكعدون قالمدتامي لان ةدمعكل وقلةدمعدت قلممرا

 القرار
**** **   

 1ولم اوقةد د لدي م كرسدت ةي هذق قلشدنكم قلكوزاع علي قألقسدم قلعلمال لدلملال. 
 مجمس الكمية(: الثامن )الموضوع 

============ 
وقتقرض قالكفدقادت وقلمؤكمرقت لشدن ل دء قلسات  قلوقرت من قإلتقرض قلعدمل لترقسدت قلعلاد وقلعالقدت قلث دةاللخطدب ق

ع ةي قالموقتور مع مال من رئاس قلةدمعل قلمرمزال ةي ماكو ساث قمت قلةد لدن علي قهمال ةكح ق وقت 1م1سفار ج
 كعدون ث دئي ةي قلةوق ب قلكعلامال وقالمدتامال

 القرار
 1د د لدي م كرسدت ةي هذق قلشدنولم اوقة.  كم قلكوزاع علي قألقسدم قلعلمال لدلملال.** ****

 
 



 مجمس الكمية(: التاسع )الموضوع 
================== 

 1تمكورض/ قامدن قلرقهام ملروك قلساسي لشدن كسةال قاللسدث قلخدمل لسادتكهد وع وق هدقلسات قل قلطلب قلم تم من
 1قلمشي قلرادةيقلكعلام لدلم ذةل قلمورال مدسلوب لكمساح أخطدء قالتقء قلف ي ةي مسدل ل  -1

 1كدثار قسكختقم قالسكوقء علي كعلم مسدل ل قلوثب قلطوال -6

مكر سوقةز لتي طدللدت 111كدثار قسكختقم قسكرقكاةال قلكعلم لدلم لوب علي مسكوي قلكسمال قلمعرةي ةي مسدل ل  -3
 1ملال قلكرلال قلرادةال ةدمعل متا ل قلسدتقت

 القرار 
****** 

علي موقة ل مةلس قل سم مع موةدض قلعالقدت قلث دةال لدالسكمدرقت قلمطلولل معكمته ومخكومل قلموقة ل علي قلكسةال ل دءق 
 .ورةع قألمر لمةلس قلملال سكى اكس ى ل د قسكخرقج قرقر  دئب رئاس قلةدمعل للترقسدت قلعلاد وقللسوث للموقة ل

 مجمس الكمية(: ) العاشرالموضوع    
================== 

 1/ طدرق قلةمدل لشدن كسةال ومرف قللسث قلخدمل لسادتكه وع وق هرتمكو قلساتقل قلطلب قلم تم من
 

 إسيم قللسث

"Emotional arousal and self-efficacy and their relation to match's results some of the players 

Racket Sports Games"  

 القرار
****** 

مةلس قل سم مع موةدض قلعالقدت قلث دةال لدالسكمدرقت قلمطلولل معكمته ومخكومل قلموقة ل علي قلكسةال ل دءق علي موقة ل 
 .ورةع قألمر لمةلس قلملال سكى اكس ى ل د قسكخرقج قرقر  دئب رئاس قلةدمعل للترقسدت قلعلاد وقللسوث للموقة ل

 مجمس الكمية(: الحادي عشر )الموضوع    
================== 

لشدن قل ظر ةي متي  وقتقرض قالكفدقادت وقلمؤكمرقت رض قلعدمل لترقسدت قلعلاد وقلعالقدت قلث دةالقلوقرت من قإلتققلخطدب 
قالارل تال من خالل قلرقم قكفدق كوقمل لا هد ولان قستي قلةدمعدت قلممرال Limerickقممد ال قلكعدون مع ةدمعل 

 1قالارل تالوذلك لالسكفدتض من قلم ح قلترقسال قلكي ك تمهد قلةدمعل 
 القرار

 1كم قلكوزاع علي قألقسدم قلعلمال لدلملال** ****
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