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 مذكــــــرة

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

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

ستاذ الدكتور / األبمكتب السيد لجنة العالقات الثقافية  تواصلنتشرف بإحاطة سيادتكم علماً بأنه قد تم      

 م  7/9/2020الموافقاالثنين   عن يوم  أحمد سعيد خضر رئيس اللجنة وذلك

 

 ض " وياً " بالتف   يسرئ                                            خضر أمين  سعيد مد حا.د/ ا 1
 اً وعض                                             الوراقي عبد الجواد ياسر محمد ا.د/   2
 اً وعض  سالي عبد التواب البهواشي                                .د/ ما. 3
 اً وعض                                            بدر      حسن نبال أحمد .د/ ما. 4
ا                                           هاشممحمد فاروق جبر .د/ ما. 5  وً عض 
 اً وعض                                                سراج السيد ربيع السيد .د/ م 6
 اً وعض   محمد الدمرداش كانون                                       .د/ م 7
 اوعض                                       اهيم يوسفرسيده / اجالل ابال 8

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــذا    

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

 م  7/9/2020عن يوم  االثنين الموافقالمنعقدة   سبتمبر عن شهر

 بقبول فائق االحترام.وتفضلوا سيادتكم 

 رئيس اللجنة                        العالقات الثقافية                                                     

                                                                                              (أحمد سعيد خضر د/0) أ                                                                اجالل ابراهيم يوسف

  

SQ0000000F101201:نموذج رقم 
 م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )                                       
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                                                                                   قسم العالقات الثقافية                                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لجنة العالقات الثقافية   تواصلكشف                                 

 م 7/9/2020الموافقاالثنين   عن يوم                       

 التوقيع   االســـــــــم م

  رئيسا                                                     خضرأمين أحمد سعيد أ.د/   1

  عضوا الوراقيعبد الجواد ياسر محمد أ.د /  2

  عضواً                                                         سالي عبد التواب البهواشي  د/ 0م0أ 3

  عضواً                                                       بدرحسن نبال أحمد د / أ.م . 4

  عضواً  هاشم د/ محمد فاروق جبر0م0أ 5

  عضوا سراجالسيد ربيع السيد  /د0م 6

  عضوا د/ محمد الدمرداش فاروق0م 7

  عضوا السيدة / اجالل ابراهيم يوسف 8

 

 رئيس اللجنة                        العالقات الثقافية                                                     

                                                                                              (أحمد سعيد خضر د/0) أ                                                                اجالل ابراهيم يوسف

  

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

 العالقات الثقافية لجنة جتماعجدول أعمال ال

 2020/2021 العام الجامعي  121 رقم الجلسة

 التاريخ 

 م  7/9/2020الموافقاالثنين 

 
 ظ12.30 بدء االجتماع موعد 

  خضر رئيس اللجنه أمين مكتب السيد األستاذ الدكتور أحمد سعيد  جتماعمكان اال

 2021-2020اختيار أمين سر لجنة العالقات الثقافية للعام الجامعي   1/ 1

المنعقدة يوم األحد   2020- 2019كتاب االدارة العامة للعالقات الثقافية لجنة التصنيف والنشر الدولي بشان الجلسة المنعقدة الثالثة للعام الجامعي  1/ 2
 قد أوصت بعمل حصر لجميع االتفاقيات و بروتوكوالت التعاون المحلية والدولية   2020/ 3/ 22الموافق  

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

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

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.usc.edu.eg/
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 قسم العالقات الثقافية جتماعمحضرا 

 2020/ 2019 العام الجامعي  121 رقم الجلسة 

  نهاية االجتماع ظ1 بدء االجتماع م  7/9/2020 التاريخ 
مكان 

 إلجتماعال
 مكتب السيد األستاذ الدكتور أحمد سعيد خضر رئيس اللجنه  

 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

  12في تمام الساعة  خضرأحمد سعيد د / 0السيد أ قام   (  م 7/9/2020الموافقاالثنين   عن يوم نه في إ

  رئيس اللجنة أحمد سعيد خضر الدكتور/ألستاذ برئاسة ا 121رقم عقدت الجلسة السادة األعضاء وببالترحيب 

 وبحضور كل من:بالتفويض 

 

  عن الحضور :تغيب و

                                                    

 

 

 

 
                         

 

 

 

 

 

      
 

  االســـــــــم م

 رئيسا                                                     أحمد سعيد خضرأ.د/   1

 عضوا ياسر محمد الوراقيأ.د /  2

 عضواً                                                         سالي عبد التواب البهواشي  د/ 0م0أ 3

 عضواً                                                       نبال أحمد بدرد / أ.م . 4

 عضواً  د/ محمد فاروق جبر0م0أ 5

 عضوا ربيع السيد سراج /د0م 6

 عضوا د/ محمد الدمرداش فاروق0م 7

 عضوا السيدة / اجالل ابراهيم يوسف 8

 الوظيفة االسم م

1   

2   
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ــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

لسة بذكر "بسم هللا  رئيس الج    خضرأمين أحمد سعيد الدكتور/ األستاذ   إلفتتاح :افتتح السيدا
سيادته لعرض  ل  ثم انتقلجنة العالقات الثقافية  الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء

 ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال. 

  
 2021-2020اختيار أمين سر لجنة العالقات الثقافية للعام الجامعي  1/1

 تم اختيار اليد األستاذ الدكتور ياسر محمد عبد الجواد الوراقي  القرار 

كتاب االدارة العامة للعالقات الثقافية لجنة التصنيف والنشر الدولي بشان الجلسة المنعقدة الثالثة للعام  2/1
قد أوصت بعمل حصر لجميع  22/3/2020المنعقدة يوم األحد الموافق  2020-2019الجامعي 

 االتفاقيات و بروتوكوالت التعاون المحلية والدولية 

 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 

ها لوضع ملخص عن االتفاقية مهامه األساسية التواصل مع الجهه المبرم معها االتفاقية وضرورة مخاطبت
وذلك منضمن اإلجراءات www.usc.edu.eg ووضع الموقع االلكتروني لجامعة مدينة السادات 

الالزمة لرفع تصنيف جامعتنا وتعزيز سمعتها ووسيلة لتسويق الجامعة تواكبا مع الخطة االستراتيجية 
 2021-2020ي والبحث العلمي لوزارة التعليم العال

يتم متابعة مخاطبة السادة رؤساء األقسام العلمية بحصر جميع االتفاقيات الدولية والمحلية وتحديد  القرار 
 منسق لكل اتفاقية طبقا للخطاب الوارد وتوجية بما تم فيه لمجلس الكلية القادم 

 

 رئيس اللجنة                                           العالقات الثقافية                                     

                                                                                                 أحمد سعيد خضر(  د/0) أ                                                                اجالل ابراهيم يوسف

  

SQ0000000F101201 :نموذج رقم 
 م27/9/2016(  1/0اإلصدار )                                       
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