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 مكتب العميـــد       

 ماعــــــر اجتــــــــحمض
    2018/ 4 / 10 ( بتاريــخ4جلسة رقم )ة ـــــجملس الكلي

 

رئاسة ـبـ  ةـالكليـ  بقاعـة جملــس  الثانية عشر ظهرايف   2018 / 4/ 10 املوافق  لثالثاءاوم ـي( 4رقم ) ه العادية ـة جلستــس الكليـجمل اجتماع دــعق      

  السادة:ن ـوحبضور كل معميد الكلية ورئيس اجمللس.    أمحد شحاتة حممد/ الـدكتورتاذ سد األـالسي
 

 عضوا وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث سيد عبد العظيم حممد        0د0أ

 عضوا وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب عيد عبد الواحد علي 0د0أ

 عضوا وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع و تنمية البيئة إسهام أبو بكر عثمان 0د0أ

 عضوا رئيس قسم املناهج وطرق التدريس    عبد الراضي نوبي  ناهد  0د0أ

 عضوا ة  رئيس قسم  أصول الرتبي هاشم فتح اهلل عبد الرمحن 0د 0م0أ

 عضوا رئيس قسم علم النفس الرتبوي    أمساء حممد عبد احلميد   0د0م0أ

 عضوا رئيس قسم الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية داليا طه حممود 0د0م0أ

 عضوا رئيس قسم الصحة النفسية   أمساء فتحي أمحد   0د0م0أ

 عضوا نفسية  استاذ متفرغ بقسم الصحة ال   صابر حجازي عبد املولي   0د0أ

 عضوا استاذ متفرغ بقسم املناهج وطرق التدريس   حممد  ربيع حسين   0د0أ

 عضوا أستاذ مساعد بقسم املناهج وطرق التدريس هدي أنور عبد العزيز 0د0م0أ

 عضوا أستاذ مساعد بقسم املناهج وطرق التدريس ومدير وحدة اجلودة بالكلية   مين مصطفي كمال   0د0م0أ

 عضوا .مدرس بقسم املناهج وطرق التدريس  مد أمحد مقلديامنة حم 0د
 

 تغيب عن اجللسة أ.د/ سامح مجيل عبد الرحيم ، أ.د/ جناة زكي موسى ، واعتذر عن عدم احلضور الدكتور/ بليغ محدي إمساعيل .  -

 سة  " بسم اهلل الرمحن الرحيم " عميد الكلية اجلل0د0أ/ بدأ سيادة - 

 وشكرهم لتلبية دعوته .دته باحلضور ورحب سيا -

 ثم شرع سيادته يف مناقشة املوضوعات التالية:
 -األول:املوضوع 

 واملذكرة التنفيذية.  3/2018/ 11 ( 3رقم ) جلسة ةـق على قرارات جملس الكليـالتصدي     

 القـــرار:
  .املوافقة ومتت املصادقة 

 -الثاني:املوضوع 

 ية املنبثقة عن جملس الكلية .حماضر جمالس األقسام واللجان الفن     

 القـــرار:
 أحيط اجمللس علمًا .
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 : الثالثاملوضوع 

ة ووكيل مذكرة قسم املناهج وطرق التدريس بشأن حضور السيد األستاذ الدكتور / عيد عبد الواحد علي/ أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة اإلجنليزي       

ر السنوي للمدارس ااخاصة بدولة األردن بعنوان : )امليزة التنافسية يف املؤسسات التعليمية ودورها يف تطوير الكلية لشئون التعليم والطالب / املؤمت

 إللقاء ورقة حبثية عن تطوير أداء املعلم . 4/2018/  29:  27خمرجات التعليم ( يف الفرتة من 

 القـــرار:
 / املؤمتر بدولة األردن دون حتمل اجلامعة أي نفقات ماليـة . على حضور األستاذ الدكتور/ عيد عبد الواحد علي  املوافقة

 -:الرابعاملوضوع 

امعة مذكرة شئون أعضاء هيئة بشأن جتديد األجازة للدكتورة/  اهلام جالل إبراهيم عثمان/ املدرس بقسم علم النفس الرتبوي بكلية الرتبية باجل           

 .  عمل باململكة العربية السعودية اعتبارا من تاريخ إخالء السفراملمنوحة لسيادتها ملرافقة الزوج الذي ي

 القـــرار:
  املوافقة

 :اخلامساملوضوع 

الثاني مذكرة قسم الصحة النفسية بشأن املوافقة على حضور كل من : الدكتور/ مصطفى خليل حممود ، والدكتور/ أمحد مسري صديق / املؤمتر السنوي          

ــ جامعة عني مشس يف الفرتة من والعشرون مبركز ا  . 2018إبريل  12ـ  11إلرشاد النفسي بكلية الرتبية 

 القـــرار:

 . .. ملوافقةا

 :السادساملوضوع 

د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن اقرتاح توزيع جمموعات الرتبية العملية ملرحلة البكالوريوس والليسانس بدءا من أ.مذكرة 

 داخل مدينة املنيا فقط .  2018/2019ي القادم العام اجلامع

 القـــرار:
 .املوافقة      

 :السابعاملوضوع 

اقرتاح نهاية الرتبية العملية ملرحليت )البكالوريوس والليسانس / الدراسات مذكرة أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن 

أخر موعد لتسليم كشوف الرتبية  3/5/2018، ويكون يوم ااخميس املوافق  26/4/2018الفصل الدراسي الثاني يوم ااخميس املوافق العليا( 

 العملية معتمدة . 

 القـــرار:

ملرحليت )البكالوريوس والليسانس / الدراسات العليا( الفصل الدراسي الثاني يوم ااخميس املوافق  الرتبية العملية  نهايةعلى  املوافقة 

 أخر موعد لتسليم كشوف الرتبية العملية معتمدة .  3/5/2018أن يكون يوم ااخميس املوافق  ، واملوافقة على 26/4/2018
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 :الثامناملوضوع 

مذكرة أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ، أ.د/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن اقرتاح حتديد بداية 

 .   29/4/2018لوريوس والليسانس / الدراسات العليا ( يوم األحد املوافق االختبارات الشفوية ملرحليت )البكا

 القـــرار:

وحتـى    29/4/2018ملـرحليت )البكـالوريوس والليسـانس / الدراسـات العليـا ( يـوم األحـد املوافـق         املوافقة علـى بـدء االختبـارات الشـفوية     

5/6/2018 . 

 :التاسعاملوضوع 

التعليم والطالب بشأن تصحيح نتيجة الطالبتان : دميانه طلبه جاد أقالديوس ، زينب أمحد عبد  مذكرة أ.د/ وكيل الكلية لشئون

 املقيدتان بالفرقة الرابعــة وذلك لوجود خطأ غري مقصود أثناء الرصـــد  .   الرمحن

 القـــرار:

 املوافقة على التصحيح وذلك على النحو التالي :

 الدرجة بعد التصحيح بل التصحيحالدرجة ق املقرر الشعبة اسم الطالب

 0+34+57 بيئية + فلك اجيولوجي بيولوجي وجيولوجي دميانه طلبة جاد اقالديوس 

91/200 

57+34+67 

158/200 

 20+72 20+58 مناهج صناعات غذائية والبان زينب أمحد أمحد عبد الرمحن 
  

 :العاشراملوضوع 

 وجيه ميخائيل / املقيد بالفرقة الرابعة شعبة تعليم أساسي مواد )من ااخارج( ة شئون الطالب بشأن وقف قيد الطالب/ جمديمذكر

 حلني حتديد موقفه من التجنيد .  2017/2018العام اجلامعي 

 القـــرار:

 على وقف قيد الطالب/ جمدي وجيه ميخائيل حلني حتديد موقفه من التجنيــد .  املوافقة

 :احلادي عشراملوضوع 

عليا بشأن موافقة قسم املناهج وطرق التدريس على إلغاء قيد الباحث / هشام خلف عبد العزيز / املقيد لدرجة مذكرة الدراسات ال

 دكتوراه الفلسفة يف الرتبية ختصص )مناهج وطرق تدريس الرياضيات ( .

 :القـــرار

 . املوافقة  

 الثاني عشر : املوضوع

  صــابرين علــي مرســي  /   ةالباحثــقيــد إلغــاء   نــاهج وطــرق التــدريس( علــى   شــئون الدراســات العليــا بشــأن موافقــة قســم  )امل      مــذكرة

 ( . الرياضياتيف الرتبية ختصص )املناهج وطرق التدريس املاجستري لدرجة   ةاملقيد

 القـــرار:
 . املوافقة

 : الثالث عشراملوضوع 

قيد الباحثة/ أمسـاء مسـري فرحـات / املقيـدة لدرجـة      مذكرة شئون الدراسات العليا بشأن موافقة قسم املناهج وطرق التدريس على إلغاء 

 املاجستري يف الرتبية ختصص )مناهج وطرق تدريس اللغة العربيـة ( . 

 القـــرار:
 . املوافقة
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 :الرابع عشر املوضوع 

ر/ املقيد لدرجـة  مذكرة شئون الدراسات العليا بشأن موافقة قسم املناهج وطرق التدريس على إلغاء قيد الباحث/ حسن سيد صاحل منصو

 املاجستري يف الرتبية ختصص )مناهج وطرق تدريس اللغة العربية ( . 

 القـــرار:
 . املوافقة

 : اخلامس عشراملوضوع 

د / مذكرة شئون الدراسات العليا بشأن موافقة قسم املناهج وطـرق التـدريس علـى مـد فـرتة التسـجيل ملـدة عـام )عـام أول( للباحثـة/ وفـاء حلمـي أمحـ             

 . 7/4/2019حتى  8/4/218لة لدرجة دكتوراه الفلسفة يف الرتبية ختصص )مناهج وطرق تدريس العلوم( اعتبارا من املسج

 القـــرار: 
 املوافقة .           

 :   السادس عشراملوضوع 

للباحثـة/ إاـان حسـن عبـد احلـي /      مذكرة شئون الدراسات العليا بشأن موافقة قسم املناهج وطرق التدريس علـى مـد فـرتة التسـجيل ملـدة سـتة أشـهر        

 .  7/6/2018حتى  7/12/2017املسجلة لدرجة دكتوراه الفلسفة يف الرتبية ختصص )مناهج وطرق تدريس اللغة اإلجنليزية ( اعتبارا من 

 القـــرار:
 املوافقة . 

 :  عشرالسابع املوضوع 

تعديل جلنة اإلشراف على الباحث/ حممـود أمحـد بيـومي / ختصـص     شئون الدراسات العليا بشأن موافقة قسم الصحة النفسية على  مذكرة

  الصحة النفسية .

 القـــرار:
 على تعديل جلنة اإلشراف وذلك على النحو التالي :  املوافقة

 إلــــى مــــن

 أ.د/ صابر حجازي عبد املولـى  ، د/ الشيماء حممود حممد ساملان  أ.د/ صابر حجازي عبد املولـى 
 

 :  الثامن عشراملوضوع 

شئون الدراسات العليا بشأن موافقة قسم املناهج وطرق التدريس على تسجيل عنوان رسالة الباحـث/ حممـد ىيـى ريـامل/ املقيـد      مذكرة 

 لدرجة املاجستري يف الرتبية ختصص )مناهج وطرق تديس الرياضيات ( . 

لتحصـيل املعـريف وتنميـة الـتفكري اجلـلي والدافعيـة لدجنـاز لـد          بعنوان : )فاعلية استخدام التعلم السريع لتدريس الرياضيات علـى ا 

 تالميذ الصف األول اإلعدادي ( .  إشراف : 

 أستاذ املناهج وطرق تدريس الرياضيات بكلية الرتبية ـــــ جامعة املنيــا  أ.د/ حممد ربيع حسين
 

 القـــرار:
 املوافقة .

 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 

 

 -: التاسع عشر املوضوع 

تســجيل عنــوان رســالة الباحثــة/ مــي حســني علــي/ املقيــدة لدرجــة    الدراســات العليــا بشــأن موافقــة قســم الصــحة النفســية مــذكرة شــئون 

 املاجستري يف الرتبية ختصص )الصحة النفسية ( . 

 بعنوان : ) احلساسية االنفعالية وعالقتها بأساليب مواجهة الضغوط لد  املراهقني املعاقني بصريا ( إشراف : 

 أستاذ الصحة النفسية املتفرغ بكلية الرتبية ــــ جامعة املنيـــا  إبراهيم عبد الصمد أ.د/ فضل

 مدرس الصحة النفسية بكلية الرتبيــة ـــــ جامعة املنيـــا   د/ نهلة فرج علي الشافعي

 القـــرار:
 املوافقة .

 :العشرون املوضوع 
شــئون الدراســات العليــا بشــأن موافقــة قسـم الرتبيــة املقارنــة واإلدارة التعليميــة علــى تســجيل عنـوان رســالة الباحثــة/ أمــاني وحيــد جــرجس/    مـذكرة  

 بعنوان :  (بية املقارنة واإلدارة التعليميةاملقيدة لدرجة دكتوراه الفلسفة يف الرتبية ختصص )الرت

 ضوء جمتمع املعرفة ( . إشراف : نيا يف التصنيفات العاملية للجامعات علىمقرتحـة لتحسني ترتيب جامعة امل)اسرتاتيجية 

 أستاذ أصول الرتبية املتفرغ بكلية الرتبية ــــ جامعة املنيا  أ.د/ سامح مجيل عبد الرحيم

 مدرس الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية بكلية الرتبية ـــ جامعة املنيا  د/ مهـا مراد علي 

 ار:القـــر
 املوافقة .

 -:احلادي والعشرون املوضوع 

حممـد محـدي/    ىمذكرة شئون الدراسات العليا بشأن موافقة قسـم املنـاهج وطـرق التـدريس علـى تسـجيل عنـوان رسـالة الباحـث/ مصـطف          

 املقيد لدرجة املاجستري يف الرتبية ختصص )مناهج وطرق تدريس العلوم ( بعنوان : 

( الكتســاب املفــاهيم العلميــة وتنميــة مهــارات S.T.Sلــى التفاعــل بــني العلــم والتكنولوجيــا واجملتمــع ))فاعليــة برنــامج مقــرتح قــائم ع

 التفكري املستقبلي لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي ( إشراف : 

 أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم املتفرغ بكلية الرتبية ـــ جامعة املنيــا  أ.د/ سالم سيد أمحد سالم

 أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم املساعد بكلية الرتبية ـــ جامعة املنيــا  ى مصطفى كمال أ.م.د/ من
 

 القـــرار:
 املوافقة .

 -:والعشرون  الثانياملوضوع 

 /ين توفيـق مذكرة شئون الدراسات العليا بشأن موافقة قسم املناهج وطرق التدريس على تسجيل عنوان رسالة الباحثة/ سـلمي عمـاد الـد   

 لدرجة املاجستري يف الرتبية ختصص )مناهج وطرق تدريس العلوم ( بعنوان :  ةاملقيد

ــة  ــوم لتنم    )فاعلي ــيم املعكــوس يف تــدريس العل ــذ الصــف ااخــامس        اســتخدام التعل ــل لــدي تالمي ــتيعاب املفــاهيمي وعــادات العق  يــة االس

 إشراف : االبتدائي(   

 .ناهج وطرق تدريس العلوم بكلية الرتبية ـــ جامعة املنيــا امل ورئيس قسم أستاذ ناهد عبد الراضي نوبي أ.د/ 

 .املناهج وطرق تدريس العلوم بكلية الرتبية ـــ جامعة املنيــا  مدرس حممد رشدي حممد طلبه/ د
 

 القـــرار:
 املوافقة .
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 -:والعشرون  الثالثاملوضوع 

طرق التدريس على تسجيل عنوان رسالة الباحث / حممود حسان عبد البصري / مذكرة شئون الدراسات العليا بشأن موافقة قسم املناهج و

 املقيد لدرجة الدكتوراه  يف الرتبية ختصص )مناهج وطرق تدريس )اللغة العربية( بعنوان : 

ل الشـعرية  )برنامج يف تدريس النصـو  األدبيـة قـائم علـي مـدخل النقـد التكـاملي لتنميـة بعـا مهـارات الدراسـة وحتليـل الـنص وامليـو              

 لطالب املرحلة الثانوية( إشراف : 

 بكلية الرتبية ـــ جامعة املنيــا . اللغة العربية املتفرغأستاذ املناهج وطرق تدريس   علي حسن أمحد عبد اهلل أ.د/ 

 بكلية الرتبية ـــ جامعة املنيــا . اللغة العربيةمدرس املناهج وطرق تدريس  بليغ محدي إمساعيل د/ 
 

 ــرار:القـ
 املوافقة .

 -والعشرون : الرابعاملوضوع 

دكتـوراه  درجـة   حممـد عيسـي حسـانني حممـد /    /   ( علـى مـنح الباحـث    الرتبيـة الفنيـة  شئون الدراسات العليا بشأن موافقـة قسـم  )   مذكرة 

 .(  تربية فنية ــ أشغال املعادن يف الرتبية ختصص ) الفلسفة
 

 القـــرار: 

 . افقةاملو                  
 -: والعشرون اخلامساملوضوع 

حممـد فتحـي عبـد الـرمحن     /   ( علـى مـنح الباحـث    الرتبية املقارنـة واإلدارة التعليميـة  شئون الدراسات العليا بشأن موافقة قسم  ) مذكرة 

 (.الرتبية املقارنة واإلدارة التعليميةيف الرتبية ختصص ) دكتوراه الفلسفةدرجة  أمحد 
 

 القـــرار: 

 . املوافقة                  
 -والعشرون : السادساملوضوع 

ــذكرة     شــلقامي  أشــرف رشــاد صــابر  /   ( علــى مــنح الباحــث   املنــاهج وطــرق التــدريس  شــئون الدراســات العليــا بشــأن موافقــة قســم  )      م

 . بتقدير )ممتاز ( (املناهج وطرق التدريس ــ الدراسات االجتماعيةدرجة املاجستري يف الرتبية ختصص )
 

 القـــرار: 

 . املوافقة                  
 -: والعشرون السابعاملوضوع 

درجة املاجستري   مين مصطفي إبراهيم حسن/   ة( على منح الباحثعلم النفس الرتبوي ) شئون الدراسات العليا بشأن موافقة قسم  مذكرة 

 (  بتقدير ) ممتاز (.علم النفس الرتبوييف الرتبية ختصص )
 

 ــرار:القـ 

 . املوافقة                  
 -: والعشرون الثامناملوضوع 

درجة  / أمساء فرغلي عبد الرمحن حسن ة( على منح الباحثعلم النفس الرتبويالدراسات العليا بشأن موافقة قسم )شئون مذكرة  

 .  (  بتقدير ) ممتاز (علم النفس الرتبوياملاجستري يف الرتبية ختصص )

 القـــرار:

 . املوافقة 

 -والعشرون : التاسعاملوضوع 

درجة املاجستري يف الرتبية  عبري نبيل سيد مهران /  ة( على منح الباحثأصول الرتبيةالدراسات العليا بشأن موافقة قسم )شئون مذكرة  

 .  (  بتقدير ) ممتاز (أصول الرتبيةختصص )

 القـــرار:

 . املوافقة 
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 -: الثالثوناملوضوع 

درجة املاجستري يف  / إسراء عبد اهلل خليل حممود  ة( على منح الباحثالصحة النفسيةالدراسات العليا بشأن موافقة قسم )ن شئومذكرة  

 .  (  بتقدير ) ممتاز (الصحة النفسيةالرتبية ختصص )

 القـــرار:

 . املوافقة 

 : احلادي والثالثوناملوضوع 

درجة املاجستري يف  / الشيماء صالح علي حممد  ة( على منح الباحثأصول الرتبية) الدراسات العليا بشأن موافقة قسمشئون مذكرة  

 .  (  بتقدير ) ممتاز (أصول الرتبيةالرتبية ختصص )

 القـــرار:

 . املوافقة 

 والثالثون : الثالثاملوضوع 

اء السيد ىيى السيد طلعت/ درجة / أمس ة( على منح الباحثالرتبية الفنيةالدراسات العليا بشأن موافقة قسم )شئون مذكرة  

 املاجستري يف الرتبية ختصص )تربية فنية ــــ أشغال خشب ( .  

 القـــرار:

 . املوافقة 

 والثالثون : اخلامساملوضوع 

تري املناهج وطرق التدريس على اقرتاح تشكيل جلنة املناقشة واحلكم لرسالة املاجسالدراسات العليا بشأن موافقة قسم شئون مذكرة  

املقدمة من الباحث/ حممد صالح حممد عبد العليم/ ختصص مناهج وطرق التدريس اللغة اإلجنليزية على أن يكون التشكيل على النحــو 

 التالـــي : 

 )رئيسا ومناقشا(     أ.د/ جمدي مهدي علي 

 ني مشس أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة اإلجنليزية املتفرغ ــــ كلية الرتبية ــــ جامعة ع

 )عضوا مناقشا(     أ.د/ عيد عبد الواحد علي

 أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة اإلجنليزية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ـــ كلية الرتبية ــــ جامعة املنيا 

 )عضوا ومشرفا(     أ.د/ مجال حممد شحاتة 

 كلية الرتبيـة ـــ جامعة املنيا  أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة اإلجنليزية املتفرغ ـــ

 القـــرار:

 . املوافقة 

 والثالثون : السادساملوضوع 

الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية على اقرتاح تشكيل جلنة املناقشة واحلكم لرسالة الدراسات العليا بشأن موافقة قسم شئون مذكرة  

ختصص الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية على أن يكون التشكيل على النحــو  املقدمة من الباحثة/ منى علي سيد حممد / الدكتوراه

 التالـــي : 

 )رئيسا ومناقشا(     أ.د/ بيومي حممد ضحاوي 

 أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية ـــ كلية الرتبية باإلمساعيلية ـــ جامعة قناة السويس 

 مشرفا ()    أ.د/ سامح مجيل عبد الرحيم 

 أستاذ أصول الرتبية املتفرغ ـــ كلية الرتبية ــــ جامعة املنيا 

 )مناقشا(      أ.د/ علي زكي ثابت 

 أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية املتفرغ ـــ كلية الرتبية ــــ جامعة املنيا 

 القـــرار:

 . املوافقة 
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 والثالثون : السابعاملوضوع 

أصول الرتبية على اقرتاح تشكيل جلنة املناقشة واحلكم لرسالة الدكتوراه املقدمة من اسات العليا بشأن موافقة قسم الدرشئون مذكرة  

 على أن يكون التشكيل على النحــو التالـــي :  أصـــول الرتبيــــةالباحث/ حممد عبد التواب عبد امللك / ختصص 

 )مشرفا ورئيسا(    أ.د/ عازه حممد أمحد سالم 

 أستاذ أصول الرتبية املتفرغ ـــ كلية الرتبيـة ـــ جامعة املنيا 

 )مناقشا(     أ.د/ فتحي كامل زيادي 

 أستاذ أصول الرتبية املتفرغ والعميد األسبق لكلية الرتبية ــــ جامعة املنيا 

 )مشرفا(    أ.د/ أمحد حممد أمحد 

 رتبية ـــ جامعة املنيا أستاذ أصول الرتبية املتفرغ والوكيل األسبق لكلية ال

 )مناقشا(    أ.د/ عبد املنعم حممد حممد 

 أستاذ أصول الرتبية املتفرغ والعميد األسبق لكلية الرتبية ـــ جامعة بين سويف 

 القـــرار:

 . املوافقة 
 

 -:والعشرون  الثامناملوضوع 

الفصل الدراسي بشأن تشكيل جلان وضع وتصحيح امتحانات ( )علم النفس الرتبوي ، الرتبية املقارنة ، الصحة النفسية قسم مذكرة   

  والدراسات العليا . ملرحليت الليسانس والبكالوريوس   2017/2018الثاني العام اجلامعي 

 القـــرار:

 . املوافقة 

                                                      

 

 وقد انتهى االجتماع يف متام الساعة الثانية ظهرا                                                                   

 
 

 ورئيس اجمللس عميد الكلية      
   
 أمحد شحاتة حممد أ.د/   

 
          

 


