
  جامعة مدينة السادات

 كمية التربية الرياضية 
 
 

  م 6106 اغسطسشير كشف حضور لجنة العالقات الثقافية عن 
 م  8/6106/ 9الموافق  الثالثاءافي 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 6106اغسطسبشأن : صرف مكافأة لجنة العالقات الثقافية عن شير 
 ـــــــــــــــ 

يوم  بإحاطة سيادتكم عمما  بأنو قد تم عقد اجتماع لجنة العالقات الثقافية بالكميةنتشرف  
 م  8/6106/ 9االثالثاء الموافق 

 
 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  

عمي سيادتكم لمتكرم بالموافقة عمي صرف مكافأة عن حضور جمسة لجنة العالقات معروض  األمر
 م  8/6106/ 9االثالثاء الموافق المنعقدة يوم  اغسطسالثقافية عن شير 

 
 ،ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير 

 
 رئيـس المجنــة                                             العالقات الثقافية 

 
 )أ.د / مجدي محمود فييم  (                

 



 جامعة مدينة السادات 

 كمية التربية الرياضية 
  

 جدول أعمال 
 (  71جمسة العالقات الثقافية رقم ) 

 م 6106/   6105في العام الجامعي  
 م  8/6106/ 9االثالثاء الموافق يوم والمقرر انعقاده                    

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جدول األعمال :

           ========= 
  أوال  ـ موضوعات تستمزم العرض عمي مجمس الكمية :  
 

وادارة االتفاقيات  الخطاب الوارد من اإلدارة العامة لدراسات العميا والعالقات الثقافية -1
والجمهورية مشروع البرنامج التنفيذي بين جمهورية مصر العربية  بشان  والمؤتمرات

والمقترح من وزارة التعميم العالي والبحث  6112/6112وعوام لال االسالمية الموريتانية
 .العممي الموريتانية

 
 

الخطاب الوارد من االدارة العامة لمدراسات العميا والبحوث ادارة البحوث العممية بخصوص  -6
وعمى أن يحتوى البيان وعمى أسم  الجوائز التي حصل وعميه اوعضاء هئية التدريس المعترف بها دوليا

 1الجائزة الحاصل وعميها -الشخص
 

 موضووعات وعامة
******************* 

لمعالقات الثقافية ادارة المنح والبعثات بخصوص توقيع مذكرة  الخطاب الوارد من اإلدارة العامة  -3
تعميم لجمهورية الصين تفاهم بين وزارة التعميم العالي والبحث العممي المصرية ووزارة التربية وال

الشعبية النشاء برنامج تبادل المنح الدراسية المصري الصينى والتي تتضمن تقديم الجانب الصينى 
 ( منحة دراسية لمطالب المصريين111وعدد )



 
 جامعة مدينة السادات  

 كمية التربية الرياضية
 

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

 م 8/6106/ 9االثالثاء الموافق يوم والمقرر انعقاده 
 ــــــــــــــــ 

االثالثاء يوم عقدت لجنة العالقات الثقافية اجتماعيا بالكمية في تمام الساعة الواحدة بعد ظير 
 م 8/6106/ 9الموافق 

  
 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

 السيد أ.م.د/  جوزيف ناجى أديب بقطر                           عضوا   -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 شرع سيادتو لمنظر في جدول األعمال .
        أوال :المصادقة عمى محضر اجتماع الجمسة السابقة لجنة العالقات الثقافية المنعقدة بتاريخ

 .ومتابعة ما جاء من موضوعات  7/6106 /03 
 
 
 
 
 



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

============ 
وادارة االتفاقيات والمؤتمرات  الخطاب الوارد من اإلدارة العامة لدراسات العميا والعالقات الثقافية  

ية االسالمية الموريتانية بشان  مشروع البرنامج التنفيذي بين جمهورية مصر العربية والجمهور 
 والمقترح من وزارة التعميم العالي والبحث العممي الموريتانية. 6112/6112لالوعوام 

 القرار      
    ****** 

  تم التوزيع وعمي األقسام العممية بالكمية
 الموضوع الثاني )مجمس الكمية(: 

============ 
العميا والبحوث ادارة البحوث العممية بخصوص الخطاب الوارد من االدارة العامة لمدراسات   

وعمى أن يحتوى البيان وعمى  1الجوائز التي حصيل وعميه اوعضاء هئية التدريس المعترف بها دوليا
 1الجائزة الحاصل وعميها -أسم الشخص

 القرار
******** 

  تم التوزيع وعمي األقسام العممية بالكمية
 موضووعات وعامة    

******************* 
 الثالثلموضوع ا  

============ 
لمعالقات الثقافية ادارة المنح والبعثات بخصوص توقيع مذكرة  الخطاب الوارد من اإلدارة العامة

تفاهم بين وزارة التعميم العالي والبحث العممي المصرية ووزارة التربية والتعميم لجمهورية الصين 
ي الصينى والتي تتضمن تقديم الجانب الصينى الشعبية النشاء برنامج تبادل المنح الدراسية المصر 

 ( منحة دراسية لمطالب المصريين111وعدد )
 
 
 
 
 



 القرار
******** 

 تم الحفظ لعدم األختصاص
 
 قد انتيي االجتماع في تمام الساعة الواحدة ظيرا   

 رئيس المجنة                                                                   
 العالقات الثقافية                                                                 

 )أ.د/ مجدي محمود فييم (                                                                   
  

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

 مايستجد من أعمال.
 

 الرابعلموضوع ا  

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

لمعالقات الثقافية ادارة المنح والبعثات بخصوص ابالغ الجهات  الخطاب الوارد من اإلدارة العامة
بمنح مهمة تنفيذة نهائية لمدة شهرين  62/4/6112الموفدة بقرار المجنة التنفيذية لمبعثات بجمسة 

المنصوص وعميها اوعتبارا من تاريخ االبالغ لتسوية حاالت الدارسين المعمقة والذين تجاوزوا المدة 
 .62/11/1992بالمبدا العام بقرار المجنة بجمسة 

 

 القرار
******** 

 .ورد بعد انتهاء مجالس األقسام العممية ويتم ادرجه فى مجمس الكمية
 

 قد انتيي االجتماع في تمام الساعة الواحدة ظيرا      
 رئيس المجنة                                                                    

 العالقات الثقافية                                                                 

 )أ.د/ مجدي محمود فييم (                                                                   
  

 


