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 مذكــــــرة

 ..عميد كلية التربية الرياضيةد/ .للعرض على السيد أ

  2020 أغسطسصرف مكافأة لجنة العالقات الثقافية عن شهر  . بشأن : -الموضوع :

نظرا لظروف الحالية التي تمر لجنة العالقات الثقافية  تواصلنتشرف بإحاطة سيادتكم علماً بأنه قد تم      

 السبت  عن يوم على مواقع التواصل االجتماعي  بها البالد وتفعيل لقرار رئيس مجلس الوزراء 

 م  8/8/2020الموافق

 

 رئيساً                                                     محمد عبد العظيم شميسأ.د/  .1
 عضوا                                                        محمد عباس صفوت د / .أ .2
 عضوا                                                رشا فرج مسعود العربي  د / أ.م . .3
 عضوا                                               ي وهاب خفاجلاحمد عبد ا د/ 0م0أ .4
 عضوا                                                        محمد عزب الزيني منال د/  .5
 عضوا                                                             ربيع السيد سراج  د / .6

 عضوا                                                    اجالل ابراهيم يوسف 0أ/ .7
 سكرتير                                                        محمد محمد أبو حجازي  أ/ .8

 
 

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــذا    

األمر معروض علي سيادتكم للتكرم بالموافقة علي صرف مكافأة عن حضور جلسة لجنة العالقات الثقافية  

 م  8/8/2020الموافق السبت  عن يومالمنعقدة   أغسطس عن شهر

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام.

 رئيس اللجنة                        العالقات الثقافية                                                     

 أمين سر اللجنه

                                                                                              ( محمد عبد العظيم شميس د/0) أ                                              د/ أحمد عبد الوهاب خفاجي 0م0أ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لجنة العالقات الثقافية   تواصلكشف                                 

 م 8/8/2020الموافق السبت  عن يوم                       

 التوقيع   االســـــــــم م

  رئيسا                                                     محمد عبد العظيم شميسأ.د/   1

  عضوا محمد عباس صفوتأ.د /  2

  عضواً                                                          رشا فرج مسعود العربي  د/ 0م0أ 3

  عضواً                                                        ي خفاجعبد الوهاب احمد د / أ.م . 4

  عضواً  محمد عزب الزينيمنال د/  5

  عضوا ربيع السيد سراج د / 6

  عضوا اجالل ابراهيم يوسفأ/  7

  سكرتير محمد محمد أبو حجازي /أ 8

 

 رئيـس اللجنــة                        العالقات الثقافية 

 أمين سر اللجنه

                                                                                                                                                                                  ( محمد عبد العظيم شميس أ.د /  )                                     د/ أحمد عبد الوهاب خفاجي 0م0أ
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 قسم العالقات الثقافية  جتماعجدول أعمال ال

 2019/2020 العام الجامعي  120 رقم الجلسة

 التاريخ 

 م   8/8/2020

 

 ظ12.30 بدء االجتماع موعد 

 جتماعمكان اال
نظرا لظروف الحالية التي تمر بها البالد وتفعيل لقرار رئيس لجنة العالقات الثقافية  تواصل

 ( teams)مجلس الوزراء  على مواقع التواصل االجتماعي 
 الموضوعاتأوالً: 

نظرا للظروف الحالية ومن تقديم التسهيالت للطالب المبصرين المنح والبعثات بشأن ادارة  –كتاب االدارة العامة للعالقات الثقافية  1/ 1
 -الراغبين في التقديم لمنح فولبريت هذا العام فقررت الهيئة االتي :

 التي تمنحها الجامعة المصرية كبديل عن التوفل  اإلنجليزيةقبول درجات امتحان اللغة  -
في حرم الجامعة لتسهيل عملية التقدم وتشمل هذه الجامعات القاهره وعين   اإلنجليزيةلعقد امتحان اللغة  التعاون مع بعض الجامعت  -

 0 األخرى شمس والمنصورة وجاري التفاوض مع عدد من الجامعات 
 0أغسطس   15/يوليو آخر ميعاد لتقديم نتيجة اكتحان اللغة النجليزية إلى  18مد آخر موعد لتقديم االستمارة التقديم لبرنامج الهيئة الى   -

  https://facebook.com207857345423/postsللتفاصيل 
/10163868156705424/?d=h 

    

المنظمات   إدارةالمركزية للعالقات الثقافية ) اإلدارةاالتفاقيات والمؤتمرات بشأن كتاب ة ادار –كتاب االدارة العامة للعالقات الثقافية  1/ 2
الى ماورد ألمانة المجلس من وزارة التعليم العالي بشان البرنامج التنفيذي   باإلشارةالدولية والمؤتمرات ( بوزارة التعليم العالي 

للتعاون بين جمهورية مصر العربية وحكومة بيالروسيا في مجال التعليم العالي والدراسات العليا والذي تم توقيعه أثناء الزيارة  

 .باللغتين العربية واالنجليزية  2/2020/ 19الرئاسية في 

  2020-2019الدارة العامة للعالقات الثقافية لجنة التصنيف والنشر الدولي بشان الجلسة المنعقدة الثالثة للعام الجامعي كتاب ا 1/ 3
 قد أوصت بعمل حصر لجميع االتفاقيات و بروتوكوالت التعاون المحلية والدولية   22/3/2020المنعقدة يوم األحد الموافق  

 لذا
نرجو من سيادتكم حصر جميع االتفاقيات الدولية والمحلية في ابرمتها كليتكم / معهدكم الموقر وتحديد منسق لكل اتفاقية  
على ان يتم تعيينه بقرار من السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية على ان يكون من مهامه األساسية التواصل مع الجهه  

لجامعة مدينة السادات  ها لوضع ملخص عن االتفاقية ووضع الموقع االلكتروني  المبرم معها االتفاقية وضرورة مخاطبت 
 www.usc.edu.eg  وذلك منضمن اإلجراءات الالزمة لرفع تصنيف جامعتنا وتعزيز سمعتها ووسيلة لتسويق الجامعة

  2021-2020ي والبحث العلمي تواكبا مع الخطة االستراتيجية لوزارة التعليم العال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://facebook.com207857345423/posts
http://www.usc.edu.eg/
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 قسم العالقات الثقافية جتماعمحضرا 

 2020/ 2019 العام الجامعي  120 رقم الجلسة 

  نهاية االجتماع ظ1 بدء االجتماع م  6/7/2020 التاريخ 

 إلجتماعالمكان 

نظرا لظروف الحالية التي تمر بها البالد وتفعيل لقرار رئيس لجنة العالقات الثقافية  تواصل
نظرا للتعذر بالتواصل عبر  التواصل االجتماعي ) الواتس اب (مجلس الوزراء  على مواقع 

  teamsموقع 
 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

ومن خالل أحد وسائل التواصل االجتماعي ) الواتس اب (  م 8/8/2020الموافق السبت  عن يوم نه في إ

وعرضه على جميع الساده أعضاء اللجنة البداء الرأي وتواصل اللجنة برئاسة السيد  ومن خالل أمين سر اللجنه

محمد عبد  الدكتور/ألستاذ برئاسة ا 119رقم عقدت الجلسة   1في تمام الساعة د / محمد عبد العظيم شميس 0أ

 وبحضور كل من:  رئيس اللجنةالعظيم شميس 

 

  عن الحضور :تغيب و
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 الوظيفة االسم  م

 رئيسا                                                     العظيم شميسمحمد عبد أ.د/   1

 عضوا محمد عباس صفوتأ.د /  2

 عضواً                                                         رشا فرج مسعود العربي   د/ 0م0أ 3

 عضواً                                                        احمد عبد الوهاب خفاجىد / أ.م . 4

 عضواً  منال محمد عزب الزينيد/  5

 عضواً  ربيع السيد سراج   د/ 6

 عضوا أ/ اجالل ابراهيم يوسف 7

 سكرتير محمد محمد أبو حجازي /أ 8

 الوظيفة االسم م

1   

2   



                             

 

 

 
 العالقات الثقافية                                                                                  ادارة                                          

ــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

لسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب  رئيس الج   محمد عبد العظيم شميس الدكتور/ األستاذ  إلفتتاح :افتتح السيدا
 ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال. سيادته لعرض  ل ثم انتقلجنة العالقات الثقافية  بالسادة أعضاء

 المصادقات أوالً: 

ادارة المنح والبعثات بشأن نظرا للظروف الحالية ومن تقديم التسهيالت للطالب المبصرين  –كتاب االدارة العامة للعالقات الثقافية  1/ 1
 -الراغبين في التقديم لمنح فولبريت هذا العام فقررت الهيئة االتي :

 التي تمنحها الجامعة المصرية كبديل عن التوفل  اإلنجليزيةقبول درجات امتحان اللغة  -
في حرم الجامعة لتسهيل عملية التقدم وتشمل هذه الجامعات القاهره وعين   اإلنجليزيةالتعاون مع بعض الجامعت لعقد امتحان اللغة  -

 0 األخرى شمس والمنصورة وجاري التفاوض مع عدد من الجامعات 
 0أغسطس   15/يوليو آخر ميعاد لتقديم نتيجة اكتحان اللغة النجليزية إلى  18مد آخر موعد لتقديم االستمارة التقديم لبرنامج الهيئة الى   -

  https://facebook.com207857345423/postsللتفاصيل 
/10163868156705424 

  لقرار ا

المنظمات   إدارةالمركزية للعالقات الثقافية ) اإلدارةاالتفاقيات والمؤتمرات بشأن كتاب  ادار –كتاب االدارة العامة للعالقات الثقافية   1/ 2
الى ماورد ألمانة المجلس من وزارة التعليم العالي بشان البرنامج التنفيذي   باإلشارةالدولية والمؤتمرات ( بوزارة التعليم العالي 

للتعاون بين جمهورية مصر العربية وحكومة بيالروسيا في مجال التعليم العالي والدراسات العليا والذي تم توقيعه أثناء الزيارة  

 .باللغتين العربية واالنجليزية  2/2020/ 19الرئاسية في 

  القرار 
  2020-2019الجلسة المنعقدة الثالثة للعام الجامعي  كتاب االدارة العامة للعالقات الثقافية لجنة التصنيف والنشر الدولي بشان 1/ 3

 قد أوصت بعمل حصر لجميع االتفاقيات و بروتوكوالت التعاون المحلية والدولية   22/3/2020المنعقدة يوم األحد الموافق  

 لذا
منسق لكل اتفاقية    نرجو من سيادتكم حصر جميع االتفاقيات الدولية والمحلية في ابرمتها كليتكم / معهدكم الموقر وتحديد

على ان يتم تعيينه بقرار من السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية على ان يكون من مهامه األساسية التواصل مع الجهه  
المبرم معها االتفاقية وضرورة مخاطبتها لوضع ملخص عن االتفاقية ووضع الموقع االلكتروني لجامعة مدينة السادات  

 www.usc.edu.eg  وذلك منضمن اإلجراءات الالزمة لرفع تصنيف جامعتنا وتعزيز سمعتها ووسيلة لتسويق الجامعة
 2021-2020تواكبا مع الخطة االستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  القرار 
 

 العالقات الثقافية   
   رئيس اللجنه                                                                                                      

                                                                                                            أمين سر اللجنه 
        

                                                 ( محمد عبد العظيم شميسد/ 0)ا                                         د/ أحمد عبد الوهاب خفاجي 0م0أ 
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