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  م 6106 ستبمبرشير كشف حضور لجنة العالقات الثقافية عن 
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 )  أ.د / مجدي محمود فييم (             
 
 
 
 
 

  



 جامعة مدينة السادات 

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

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

يوم  تماع لجنة العالقات الثقافية بالكميةنتشرف بإحاطة سيادتكم عمما  بأنو قد تم عقد اج 
 م  9/6106/ 07الموافق  السبت

 
 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                 / أحمد إبراىيم عزب  السيد أ.م..د .4
 عضوا                  السيد أ.م.د / أمل صالح سرور  .5
 عضوا          محمودالحوفي              السيد أ.م. د / .6
 عضوا                    السيدة / شادية عطية شبل   .7
 سكرتيرا                  السيدة /فتحية فتحي عفيفي عطاهلل .8

 ـــــــــــــــــــــ  

عمي سيادتكم لمتكرم بالموافقة عمي صرف مكافأة عن حضور جمسة لجنة العالقات معروض  األمر
 م  9/6106/ 07الموافق  السبتالمنعقدة يوم سبتمبرالثقافية عن شير 

 
 ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير ،

 
 رئيـس المجنــة                                             العالقات الثقافية 

 
 )أ.د / مجدي محمود فييم  (                

 



 جامعة مدينة السادات 

 كمية التربية الرياضية 
 جدول أعمال                                

 (  70جمسة العالقات الثقافية رقم ) 
 م 6106/   6105في العام الجامعي  

 م  9/6106/ 07الموافق  السبتيوم والمقرر انعقاده                    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

  أوال  ـ موضوعات تستمزم العرض عمي مجمس الكمية :  
الرياضية  0د/ احمد خفاجي في المؤتمر الدولي  قسم العاب القوي بشان ا شتراك  الطمب المقدم من -1

 م بمدنية شرم الشيخ ببحث بعنوان3/11/2016الي 1جزء منتظم من نمط الحياة في الفترة من

The absolute norm degree for push-ups tests for track and field athletes 
في  عمرو محمد سعد جعفر بشان ا شتراك  د/  المنازالت والرياضات المائيةالطمب المقدم من قسم  -2

رر والمقبالجزيرة السابع "التنمية البشرية والقضايا المعاصرة  "بكميةالتربية الرياضية  المؤتمر الدولي
" تدربيات باليستية لتنمية القدرات عنوانب مشترك بحث أكتوبر 1سبتمبر الي 29اقامتو في الفترة من 

 ( سنوات 9, 7الحركية الخاصة وأثرىا عمى مستوى أداء بعض الجمل الحركية لالعبى الكاراتيو من )

ز لحضور مؤتمر الطمب المقدم من قسم التمرنيات والجمباز بشان اشتراك د/ احمد محمد عبدالعزي -3
 0م30/11/2016حتي 24/11/2016باسبانيا في الفترة من 

الطمب المقدم من قسم التمرنيات والجمباز بشان تسجيل االبحاث الخاصة بالسيد د/ ياسرعمي قطب المدرس  -4
 بالقسم واالبحاث كالتالي:

 8االرضية تحت تدريبات االداء الشكمي لتحسين مستوي أداء الجممة الحركية عمي جياز التمرينات  -1
 سنوات بنات"

التدريبات البميومترية وتاثيرىا عمي بعض القدرات البدنية الخاصة ومستوي أداء سمسة اكروباتية عمي جياز  -2
 ة لالعبات الجمباز الفني"التمرينات االرضي

مفية عمي تاثير التدريبات النوعية باستخدام اجيزة مساعدة عمي تحسين مستوي اداء ميارة الدائرة الكبرى الخ -3
 جياز العارضتين المختمفتي االرتفاع لمبنات"

التحميل الكينماتيكي لميارة دائرة المقعدة الخمفية لموقوف عمي اليدين كاساس لمتمرينات النوعية عمي جياز  -4
 عارضتي مختمفتي االرتفاع لمبنات"

مقترحات الجانب  بخصوص  -لخطاب الوارد من اإلدارة العامة لدراسات العميا والعالقات الثقافيةا -5
النامبيى الدراجيا ضمن مشروع البرنامج التنفيذى لمتعاون الثقافى والعممى  والفنى بين مصر وناميبيا 

 والمقترح من وزارة التعميم والفنون النامبية.



 بخصوص عقد اجتماع تمييدى  -الخطاب الوارد من اإلدارة العامة لدراسات العميا والعالقات الثقافية -6
لمدورة الرابعة لمجنة المصرية األذرية المشركة حيث اشار رئيس قطاع التعاون األوربى باعداد مشروع 

بتاريخ 2005/2007برنامج تنفيذى جديد فى ضوء انياء الجانب األذرى البرنامج التنفيذى لألعوام 
23/4/2014 
بخصوص المجنة الوطنية   -والبحوث لدراسات العميا نائب رئيس الجامعة  الخطاب الوارد من  -7

لممؤتمر العام لمرابطة   15لـــــــــــ ايسيكو( نشرة عن الدورة  –اليسكو  -لمتربية والعموم والثقافية )يونسكو
 2016نوفمبر  16- 13خالل الفترة  حول "التعميم حافز لألبتكار والمجتمعات المستدامة والزمع عقد

 بمدينة بانكوك بتايالند.
بخصوص الترشيح لعدد ثالث   -والبحوث لدراسات العميا نائب رئيس الجامعة  الخطاب الوارد من  -8 

جوائز فى مجال العموم والتكولوجيا مقدمة من البنك االسالمى لمتنمية , طمبات الترشيح عن طريق الموقع 
 2016نوفمبر  30و أخر موعد الستالم الترشيح ىو األلكترونى لمبنك 

الذكرى السنوية  بخصوص  -والبحوث لدراسات العميا نائب رئيس الجامعة  وارد من الخطاب ال -9
لتأسيس منظمة ا اليونيدو ليشارك بيا الشباب فى جميع أنحاء العالم ) الذين يقع تاريخ ميالدىم  الخمسين

 .( الذين يبدون اىتماما فى الثورة الصناعية الرابعة 1993و 1986بين 
 موضوعات عامة       

  ************** 
وادارة المنح والبعثات  الخطاب الوارد من اإلدارة العامة لدراسات العميا والعالقات الثقافية -10

بسرعة انياء  2014/2015بخصوص التنبيو عمي اعضاء البعثات الخارجية والميمات العممية من 
 .31/12/2016اجراءات سفرىم حتي يتمكنوا من السفر قبل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جامعة مدينة السادات      

 كمية التربية الرياضية
 

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

 م 9/6106/ 07الموافق  السبتيوم والمقرر انعقاده 
 ــــــــــــــــ 

الموافق  السبتيوم عقدت لجنة العالقات الثقافية اجتماعيا بالكمية في تمام الساعة الواحدة بعد ظير 
 م 9/6106/ 07

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

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

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

 السيدة / شادية عطية شبل                                        عضوا  –7

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

 ادتو لمنظر في جدول األعمال .شرع سي
  8/6106 /9أوال :المصادقة عمى محضر اجتماع الجمسة السابقة لجنة العالقات الثقافية المنعقدة بتاريخ 

 .ومتابعة ما جاء من موضوعات
 : موضوعات تستمزم العرض عمي مجمس الكمية : ثانيا  

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

الرياضية جزء منتظم  0من قسم العاب القوي بشان ا شتراك  د/ احمد خفاجي في المؤتمر الدولي الطمب المقدم 
 م بمدنية شرم الشيخ ببحث بعنوان3/11/2016الي 1من نمط الحياة في الفترة من

The absolute norm degree for push-ups tests for track and field athletes 
 القرار        

    ****** 
العالقات الثقافية باالوارق المطموبة ) مع موفاة بناءا عمي موافقة مجمس القسم  المؤتمرب المشاركة   الموافقة عمي 
         (ممخص البحث      -  خطاب قبول البحث –نشرة المؤتمر 

 



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

والرياضات المائية بشان ا شتراك  د/ عمرو محمد سعد جعفر  في المؤتمر الدولي السابع  الطمب المقدم من قسم المنازالت
أكتوبر  1سبتمبر الي 29"التنمية البشرية والقضايا المعاصرة  "بكميةالتربية الرياضية بالجزيرة والمقرر اقامتو في الفترة من 

الخاصة وأثرىا عمى مستوى أداء بعض الجمل الحركية  مشترك بحث بعنوان" تدربيات باليستية لتنمية القدرات الحركية
 ( سنوات9, 7لالعبى الكاراتيو من )

 القرار        
    ****** 

العالقات الثقافية باالوارق المطموبة ) نشرة مع موفاة المؤتمر بناءا عمي موافقة مجمس القسم ب المشاركة الموافقة عمي 
 (ممخص البحث     -  خطاب قبول البحث –المؤتمر 

 )مجمس الكمية(:  لثالموضوع الثا
============ 

الطمب المقدم من قسم التمرنيات والجمباز بشان اشتراك د/ احمد محمد عبدالعزيز لحضور مؤتمر باسبانيا في  
 0م30/11/2016حتي 24/11/2016الفترة من 

 القرار        
    ****** 

العالقات الثقافية باالوارق المطموبة ) نشرة مع موفاة المؤتمر بناءا عمي موافقة مجمس القسم ب المشاركة الموافقة عمي 
 (ممخص البحث     -  خطاب قبول البحث –المؤتمر 

 )مجمس الكمية(:  الرابعالموضوع 
============ 

ياسرعمي قطب المدرس بالقسم واالبحاث الطمب المقدم من قسم التمرنيات والجمباز بشان تسجيل االبحاث الخاصة بالسيد د/ 
 كالتالي:

 سنوات بنات" 8تدريبات االداء الشكمي لتحسين مستوي أداء الجممة الحركية عمي جياز التمرينات االرضية تحت  -1

التدريبات البميومترية وتاثيرىا عمي بعض القدرات البدنية الخاصة ومستوي أداء سمسة اكروباتية عمي جياز  -2
 ضية لالعبات الجمباز الفني"التمرينات االر 

تاثير التدريبات النوعية باستخدام اجيزة مساعدة عمي تحسين مستوي اداء ميارة الدائرة الكبرى الخمفية عمي جياز  -3
 العارضتين المختمفتي االرتفاع لمبنات"

عية عمي جياز عارضتي التحميل الكينماتيكي لميارة دائرة المقعدة الخمفية لموقوف عمي اليدين كاساس لمتمرينات النو  -4
 "مختمفتي االرتفاع لمبنات

 القرار       
    ****** 

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

 لمموافقة
     

 
 



 )مجمس الكمية(:  الخامسالموضوع     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بخصوص مقترحات الجانب النامبيى الدراجيا ضمن   -مدراسات العميا والعالقات الثقافيةلالخطاب الوارد من اإلدارة العامة 
 النامبية.مشروع البرنامج التنفيذى لمتعاون الثقافى والعممى  والفنى بين مصر وناميبيا والمقترح من وزارة التعميم والفنون 

 القرار      
    ****** 

 م يوافانا بأى رودودول  تم التوزيع عمي األقسام العممية بالكمية
 )مجمس الكمية(:  السادسالموضوع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بخصوص عقد اجتماع تمييدى لمدورة الرابعة لمجنة   -مدراسات العميا والعالقات الثقافيةلالخطاب الوارد من اإلدارة العامة 

 2016/2018باعداد مشروع برنامج تنفيذى جديد لألعوام  المصرية األذرية المشركة 
 القرار

******** 
 ولم يوافانا بأى رودود  تم التوزيع عمي األقسام العممية بالكمية

 )مجمس الكمية(:  لسابعا الموضوع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بخصوص المجنة الوطنية لمتربية والعموم والثقافية   -والبحوث لدراسات العميا نائب رئيس الجامعة  الخطاب الوارد من    
لممؤتمر العام لمرابطة حول "التعميم حافز لألبتكار والمجتمعات   15ايسيكو( نشرة عن الدورة  لـــــــــــ –اليسكو  -)يونسكو

 بمدينة بانكوك بتايالند. 2016نوفمبر  16- 13زمع عقد خالل الفترة مالمستدامة وال
 القرار

******** 
   تم التوزيع عمي األقسام العممية بالكمية

 )مجمس الكمية(: ثامناللموضوع ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بخصوص الترشيح لعدد ثالث جوائز فى مجال العموم   -والبحوث لدراسات العميا نائب رئيس الجامعة  الخطاب الوارد من    
متنمية , طمبات الترشيح عن طريق الموقع األلكترونى لمبنك و أخر موعد الستالم والتكولوجيا مقدمة من البنك االسالمى ل

 2016نوفمبر  30الترشيح ىو 

 القرار  
******** 

 لمن يرغب فى الترشيح .  تم التوزيع عمي األقسام العممية بالكمية
 )مجمس الكمية(: التاسعالموضوع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بخصوص الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس منظمة ا   -والبحوث لدراسات العميا نائب رئيس الجامعة  لخطاب الوارد من ا   

( الذين يبدون اىتماما 1993و 1986لذين يقع تاريخ ميالدىم بين اليونيدو ليشارك بيا الشباب فى جميع أنحاء العالم    ) ا
 )مسابقة الورقة الصناعية(.فى الثورة الصناعية الرابعة 

 القرار
******** 

   تم التوزيع عمي األقسام العممية بالكمية



 
 
 
 
 
 موضوعات عامة 

************* 
 العاشرلموضوع ا  

============ 
وادارة المنح والبعثات بخصوص التنبيو عمي اعضاء  العامة لدراسات العميا والعالقات الثقافية الخطاب الوارد من اإلدارة

بسرعة انياء اجراءات سفرىم حتي يتمكنوا من السفر قبل  2014/2015البعثات الخارجية والميمات العممية من 
31/12/2016. 

 لقرارا   
******** 
بأن اليوجد لدينا أى ترشيحات عمى بعثات خارجية أوميمات عممية  والعالقات الثقافية اإلدارة العامة لدراسات العمياتم مخاطبة 

 .2014/2015من 
 

 قد انتيي االجتماع في تمام الساعة الواحدة ظيرا                         
 رئيس المجنة                                                                                         

 العالقات الثقافية                                                                 

 )أ.د/ مجدي محمود فييم (                                                                                         
  

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

 


