
  جامعة مدينة السادات

 كمية التربية الرياضية 
 
 

  م 6106 أكتوبرشير كشف حضور لجنة العالقات الثقافية عن 
 م  60/01/6106الموافق  األربعاءفي يوم 

 ــــــــــــ 
 التوقيع  االســـــــــم م

  رئيسا محمود حسن الحوفىأ.د/  0

  عضوا منى مصطفى محمد عمىأ.د/  6

  عضوا   محمد عباس صفوت.د/ مأ. 3

  عضوا   أكرم كامل محمد.د/ مأ. 4

  عضوا   ايمان ابراىيم السيسيد /  مأ. 5

  عضوا   خالد عبد الفتاح البطاوىد /  6

  عضوا السيدة / شادية عطية شبل 7

  سكرتيرا   السيدة / فتحية فتحي عفيفي عطاهلل 8

    
 رئيـس المجنــة                                  العالقات الثقافية

 
 (محمود حسن الحوفى    )  أ.د /           

 
 
 
 
 

  



 جامعة مدينة السادات 

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

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

في  نتشرف بإحاطة سيادتكم عمما  بأنو قد تم عقد اجتماع لجنة العالقات الثقافية بالكمية 
 م  60/01/6106الموافق  ألربعاءيوم ا

 بحضور كال  من :ـ
 عضوا                                   أ.د/ محمود حسن الحوفى .0
 عضوا                               أ.د/ منى مصطفى محمد عمى .6
 عضوا                                  أ.م.د/ محمد عباس صفوت .3
 عضوا                                      أ.م.د/ أكرم كامل محمد .4
 عضوا                                أ.م.د/  ايمان ابراىيم السيسي .5
 عضوا                                 / خالد عبد الفتاح البطاوى د .6
 عضوا                          السيدة / شادية عطية شبل   .7
 سكرتيرا                        السيدة /فتحية فتحي عفيفي عطاهلل .8

   

عمي سيادتكم لمتكرم بالموافقة عمي صرف مكافأة عن حضور جمسة لجنة العالقات معروض  األمر
 م 60/01/6106الموافق  ألربعاءيوم االمنعقدة سبتمبرالثقافية عن شير 

 ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير ،
 

 رئيـس المجنــة                                               العالقات الثقافية 
 

                        (               / محمود حسن الحوفى)أ.د
 



 جامعة مدينة السادات 

 ربية الرياضية كمية الت
 جدول أعمال                                

 (  76جمسة العالقات الثقافية رقم ) 
 م 6106/   6105في العام الجامعي  

 م 06/01/6106الموافق األربعاء  يوم لمقرر انعقاده او                    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جدول األعمال :       
           ========= 

  أوال  ـ موضوعات تستمزم العرض عمي مجمس الكمية :  
مي الطمب المقدم من السيد الدكتور/أحمد محمد عبدالعزيز المدرس بالقسم لتسجيل ابحاث بناء ع -1

 سيادتو وىي كالتالي:

 0برنامج تدريبي مقترح لمدارس الجمباز كمؤشر النتقاء الناشئين 

  تأثير استخدام بعض ميارات الجمباز عمي بعض المتغيرات البدنية الخاصة بناشيء
 0الجودو

  المتغيرات الديناميكية التي تحكم أداء الدائرة الخمفية الكبرى عمي جياز العقمة دراسة بعض
 0والحمق في جمباز الرجال

 0الخصائص الديناميكية لميارة التبميت عمي جياز المتوازيين كمؤشر لمتدريبات النوعية 
منت عنيا إدارة أمانة المجالس بشأن األعالن عن الوظائف الشاغرة التى أع الخطاب الوارد من -2

مفوضية األتحاد األفريقى والتى يمكن األطالع عمى شروط الوظائف والتقدم ليا من خالل 
  WWW.aucareers.orgالموقع األلكترونى 

إدارة أمانة المجالس بشأن قيام بعض الجامعات بالتفاوض عمى األتفاقيات  الخطاب الوارد من -3
وتوكوالت التى يتم ابراميا مع الجيات المناظرة ليا فى مختمف دول العالم دون التنسيق مع والبر 

وزارة الخارجية فى ىذا الشأن مع عرض مشروعات األتفاقيات والبروتوكوالت التى يتم ابراميا مع 
 الجيات المناظرة عمى الجيات المعنية عمييا.

 موضوعات عامة       
  ************** 

المؤتمر العممى السادس   الخطاب الوارد من اإلدارة العامة لدراسات العميا والعالقات الثقافية -4
)الدولى الثانى( لكمية التربية جامعة المنوفية بعنوان"التربية العربية وتعزيز األمن الفكرى فىعصر 

 م2016أكتوبر  12-11الواقع والمأمول( خالل الفترة من المعموماتية  )

http://www.aucareers.org/


 CDمكتب رئيس الجامعة بشأن موافاتيم بانجازات الكمية   )المؤتمرات( عمى  الوارد من الخطاب-5

بضرورة إرسال )تقريرميمة  الخطاب الوارد من اإلدارة العامة لدراسات العميا والعالقات الثقافية -6 
 عممية ( الخاص بالسيد الدكتور / حمدى عبده عاصم عن المؤتمر الدولي

  PERSPECTIVES "PHYSICAL ACTIVITY AND FITNESS : CHALLENGES A 

بدولو لتوانيا بدعوة من رئيس المجمس الدولي لبحوث  2016أغسطس  27-24الفترة من خالل  
       0النشاط البدني والمياقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جامعة مدينة السادات    

 كمية التربية الرياضية
 

   76جمسة العالقات الثقافية رقم
 م 6106/   6105في العام الجامعي  

 م 06/01/6106الموافق  االربعاءيوم والمقرر انعقاده                       
يوم عقدت لجنة العالقات الثقافية اجتماعيا بالكمية في تمام الساعة الواحدة بعد ظير 

 م 06/01/6106الموافق االربعاء
 برئاسة وحضور كال من : ـ      

 عضوا      د حسن الحوفى                                  أ.د/ محمو  .1
 عضوا     أ.د/ منى مصطفى محمد عمى                                .2
 عضوا    أ.م.د/ محمد عباس صفوت                                   .3
 عضوا     أ.م.د/ أكرم كامل محمد                                       .4
 عضوا     أ.م.د/  ايمان ابراىيم السيسي                                 .5
 عضوا    د / خالد عبد الفتاح البطاوى                                  .6
 عضوا                            السيدة / شادية عطية شبل    .7
 رتيرا  سك                         السيدة /فتحية فتحي عفيفي عطاهلل .8

استيل السيد األستاذ الدكتور / رئيس الجمسة االجتماع بالبسممة والترحيب بالسادة األعضاء ثم 
 شرع سيادتو لمنظر في جدول األعمال .

 /17أوال :المصادقة عمى محضر اجتماع الجمسة السابقة لجنة العالقات الثقافية المنعقدة بتاريخ 
 .ومتابعة ما جاء من موضوعات  9/2016

 : موضوعات تستمزم العرض عمي مجمس الكمية : ثانيا  
 الموضوع األول )مجمس الكمية(: 

============ 
لتسجيل  التمرينات والجمباز سمقبناء عمي الطمب المقدم من السيد الدكتور/أحمد محمد عبدالعزيز المدرس ب

 ابحاث سيادتو وىي كالتالي:

 0نتقاء الناشئينبرنامج تدريبي مقترح لمدارس الجمباز كمؤشر ال 

 0تأثير استخدام بعض ميارات الجمباز عمي بعض المتغيرات البدنية الخاصة بناشيء الجودو 

  دراسة بعض المتغيرات الديناميكية التي تحكم أداء الدائرة الخمفية الكبرى عمي جياز العقمة والحمق
 0في جمباز الرجال



 0وازيين كمؤشر لمتدريبات النوعيةالخصائص الديناميكية لميارة التبميت عمي جياز المت 
 القرار   
 ****** 

الموافقة عمي التسجيل بناءا عمي موافقة مجمس القسم مع موفاة العالقات الثقافية باالستمارات المطموبة 
معتمده ومختومة ورفع األمر لمجمس الكمية حتى يتسنى لنا استخراج قرار نائب رئيس الجامعة لمدراسات 

 لمموافقةالعميا والبحوث 
 الموضوع الثاني )مجمس الكمية(: 

============ 
إدارة أمانة المجالس بشأن األعالن عن الوظائف الشاغرة التى أعمنت عنيا مفوضية  الخطاب الوارد من

األتحاد األفريقى والتى يمكن األطالع عمى شروط الوظائف والتقدم ليا من خالل الموقع األلكترونى 
WWW.aucareers.org  

 القرار        
    ****** 

 ولم يوافانا بأى رودود  تم التوزيع عمي األقسام العممية بالكمية
 )مجمس الكمية(:  الثالثالموضوع  

============ 
إدارة أمانة المجالس بشأن قيام بعض الجامعات بالتفاوض عمى األتفاقيات  الخطاب الوارد من

والبروتوكوالت التى يتم ابراميا مع الجيات المناظرة ليا فى مختمف دول العالم دون التنسيق مع وزارة 
الخارجية فى ىذا الشأن مع عرض مشروعات األتفاقيات والبروتوكوالت التى يتم ابراميا مع الجيات 

 اظرة عمى الجيات المعنية عمييا.المن

 القرار        
    ****** 

 ولم يوافانا بأى رودود  تم التوزيع عمي األقسام العممية بالكمية
 موضوعات عامة 

************* 
 الرابعلموضوع ا  

============ 
المؤتمر العممى السادس  )الدولى  الخطاب الوارد من اإلدارة العامة لدراسات العميا والعالقات الثقافية

الثانى( لكمية التربية جامعة المنوفية بعنوان"التربية العربية وتعزيز األمن الفكرى فىعصر المعموماتية  
 م2016أكتوبر  12-11)الواقع والمأمول( خالل الفترة من 

    
 

http://www.aucareers.org/
http://www.aucareers.org/


 لقرارا  
********       

 لمن يرغب فى المشاركة  تم التوزيع عمي األقسام العممية بالكمية   
 الخامسلموضوع ا   

============       
 CDانجازات الكمية   )المؤتمرات( عمى بمكتب رئيس الجامعة بشأن موافاتيم  الخطاب الوارد من

 لقرارا  
********                     

 –يتم مخاطبة االقسام الستكمال باقي االنجازات الخاصة باالقسام من مؤتمرات وندوات ودورات )تدربي 
 0( لمسادة اعضاء ىئية التدريستحكمو -ثقل

 السادسلموضوع ا

============       
عممية  تقريرميمة  بضرورة إرسال الخطاب الوارد من اإلدارة العامة لدراسات العميا والعالقات الثقافية
 الخاص بالسيد الدكتور / حمدى عبده عاصم عن المؤتمر الدولي

  PERSPECTIVES "PHYSICAL ACTIVITY AND FITNESS : CHALLENGES A   خالل
بدولو لتوانيا بدعوة من رئيس المجمس الدولي لبحوث النشاط البدني  2016أغسطس  27-24الفترة من 

       0والمياقة
 لقرارا   

********          
ونسخة أخرى  تحفظ فى  اإلدارة العامة لدراسات العميا والعالقات الثقافيةتم ارسال نسخة من التقرير إلى 

 ممف العضو المشارك فى المؤتمر
 بعالسالموضوع ا

============   
 لمراعاةاالقتراح الخاص بتعديل ميعاد انعقاد الجنة يوم االثنين الثاني من كل شير بدال من الثالثاء الثاني 

 0ظروف اعضاء الجنة
 لقرارا      

******** 
          الموافقة  

 قد انتيي االجتماع في تمام الساعة الواحدة ظيرا                       
 رئيس المجنة                                                                            

 العالقات الثقافية                                                                 

 أ.د/ محمود حسن الحوفى  (                                     )                                                                 



  
         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

 


