
 كليةالتربية الرياضية                                                            
                         

 لجنة العالقات العلمية الثقافية الخارجية                                       

 ل
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مذكــــــرة

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

  2020 يونيو. بشأن : صرف مكافأة لجنة العالقات الثقافية عن شهر  -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  6/6/2020الموافق

 

 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    

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

 م 6/6/2020الموافقالسبت   عن يوم  عن يومالمنعقدة   يونيو 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

  

SQ0000000F101201:نموذج رقم 
 م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )                                       



                             

 

 

 

                                          
 

 كليةالتربية الرياضية                                                  
                         

                                                                                   قسم العالقات الثقافية                                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لجنة العالقات الثقافية   تواصلكشف                                 

 م 6/6/2020الموافقالسبت   عن يوم  عن يومعن                         

 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

SQ0000000F101204 رقم:نموذج   
               

  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )                                       
                                                           

 



                             

 

 

 

 
 كليةالتربية الرياضية 

                    

 قسم العالقات الثقافية                                                                                                                                   
 

 قسم العالقات الثقافية  جتماعجدول أعمال ال

 2019/2020 العام الجامعي  118 رقم الجلسة

 التاريخ 

 م   6/6/2020

 

 ظ  12.30 بدء االجتماع موعد 

 جتماعمكان اال

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

) الواتس اب ( نظرا للتعذر بالتواصل عبر مجلس الوزراء  على مواقع التواصل االجتماعي 

 teamsموقع 
 الموضوعاتأوالً: 

   في تمام الساعه المحضراليوجد موضوعات جاءت من األقسام وبناءا عليه أقفل  1/ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QS0000000F101205 رقم:نموذج 

 27/9/2016(  1/0اإلصدار )                                           
                     



                             

 

 

 

 
 
 

 كليةالتربية الرياضية      
 قسم العالقات الثقافية                                                                                                                                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 الثقافيةقسم العالقات  جتماعمحضرا 

 2020/ 2019 العام الجامعي  118 رقم الجلسة 

 1.30 نهاية االجتماع ظ12.30 بدء االجتماع م  6/6/2020 التاريخ 

 إلجتماعالمكان 

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

  teamsموقع 
 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

 م  6/6/2020الموافقالسبت   عن يوم  عن يومنه في إ

ومن خالل أمين سر اللجنه وعرضه على جميع  ومن خالل أحد وسائل التواصل االجتماعي ) الواتس اب (  

في تمام الساعة  د / محمد عبد العظيم شميس 0الساده أعضاء اللجنة البداء الرأي وتواصل اللجنة برئاسة السيد أ

وبحضور كل   رئيس اللجنةمحمد عبد العظيم شميس  الدكتور/ألستاذ برئاسة ا 118رقم  عقدت الجلسة  12.30

 من:

 

  عن الحضور :تغيب و

                                                    

 الوظيفة االسم  م

 رئيسا                                                     محمد عبد العظيم شميسأ.د/   1

 عضوا محمد عباس صفوتأ.د /  2

 عضواً                                                         رشا فرج مسعود العربي   د/ 0م0أ 3

 عضواً                                                        خفاجىاحمد عبد الوهاب د / 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   



                             

 

 

 

                                                     
 

 

 

 

 

 

 

        

                            
 كليةالتربية الرياضية                        

 العالقات الثقافية                                                                                  ادارة                                          
ــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

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

 : المصـــادقات ثانيا

 الواحدة والنصف   في تمام الساعه  المحضراليوجد موضوعات جاءت من األقسام وبناءا عليه أقفل  1/1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العالقات الثقافية    
 

    رئيس اللجنه                                                                                                    

                                                                                                            أمين سر اللجنه 
        

                                                 ( محمد عبد العظيم شميسد/ 0)ا                                         د/ أحمد عبد الوهاب خفاجي0م0أ 
                             

 
 

 QS0000000F10120 رقم:نموذج 
                     م 27/9/2019(   1/0اإلصدار ) 


