
          

           
 

 

 المنوفية  جامعــة           

 الطب كلية              
 وكيل الكلية    مكتب         
 وتنمية البيئة  المجتمعخدمة    لشئون

 جدول أعمال
 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 ) الجلسة الثالثه   (   6102/  6102للعام الجامعي  
 6102/ 4/   00يوم الثالثاء   الموافق      ةالمنعقد

 الموضوع األول:.

 السنوى الرابع والعشرون بكلية الطب جامعة المنوفية تحت عنوان :. مؤتمر الكليةماتم انجازه فى 

 " (FIGHT AGAIST CANCER"  ) 

 م . 51/3/2017حتى  51/3/7152المنعقد في الفترة من 

 :.الموضوع الثانى 

عاما ( فيما 01بشأن توفير سياره المسح الشامل لالورام بواسطة فحص ) الماموجرام ( على الثدى للسيدات )

 والسكان .فوق وذلك بالتعاون مع البرنامج القومى لصحة المرأه بوزارة الصحة 

 ( ماعدا الجمعة والسبت والقائمين على الفحص سيدات . 3ـ9ـ مواعيد العمل يوميا من )  

فحص يوميا السياره موجودة بمدخل كلية الطب ـ بجوار وحدة االشعة  01ـ الفحص بالمجان يتم إجراء عدد 

 المقطعية .

 :.الموضوع الثالث 

الخطاب الوارد من خدمة المجتمع وتنمية البيئة بخصوص  لشئون بشأن الخطاب الوارد من مكتب نائب رئيس

جامعة المنصورة بشأن ما توصلت إليه كليات الجامعه فى استخدام الطاقة الشمسية النارة مبانى الكليات من 

  عدمة .

 الموضوع الرابع :. 

زارة مقترح و لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بخصوص بشأن الخطاب الوارد من مكتب نائب رئيس

بتنفيذ بعض البرامج النوعيه لطالب الجامعات من خالل عقد عدد من الندوات واللقاءات الداخلية المصرية 

 الثقافية بمشاركة بعض القيادات االمنية بهدف محاربة الظواهر السلبية وتعزيز االمن واالستقرار .

 :. لخامسالموضوع ا



بشأن الخطاب الوارد من أ.د/ تغريد فرحات بخصوص وحدة االستشارات البحثية والتى تم انشاؤها بالتعاون 

 ( على أن يكون مقرها كلية الطب جامعة المنوفية . SRCمع الجامعة االمريكية ) مركز البحوث االجتماعية 

 

 الموضوع السادس  :.

 بخصوص تنفيذ القوافل المتكاملة االتية :.           
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 :.  لسابعالموضوع ا

 :.م  6102/6102للعام تشكيل لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة            

 أ.د/ محمود عبد العزيز قوره         وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة " رئيسا " 

 -وعضويـــــة كل من : 
 أستاذ  بقسم عالج االورام                   محمد ابو الفتوح السيد شحاتة أ.د/  -     
 فاروق فؤاد محمد متولى                أستاذ متفرغ بقسم الباطنه بالكلــية  أ.د/  -     
 أ.د/ أميمه أبو الفتح محمد محروس    استاذ ورئيس قسم طب المجتمع والصحة العامة بالكلية  -     
 أستاذ ورئيس قسم طب األطفال بالكلية         أ.د/ فادى محمد حسين الجندى            -     

 أ.د/ هاله المصلحى شاهين                  استاذ وقائم بعمل رئيس قسم طب االسره بالكلية    
 أستاذ بقسم الجراحه                              عالء عبد العظيم السيسى    أ. د/- 
 مدير إدارة الشئون االدارية بالكلية                                 ـ أ.  هشام عباس على عيش                  
 ـ أ. ماهر مرقس ميخائيل                                 باحث خدمة مواظفين         

 ـ أ.  وفاء صالح المزين                                    مكتب وكيل الكلية        
 :. لثامنالموضوع ا

مركز الشرق  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بخصوص الخطاب الوارد من مكتب نائب رئيسبشأن 

 االوسط االقليمى للنظائر المشعة للدول العربية سيقوم بتنظيم ورشة عمل فى مجال :. 

 "  االمن والسالم وادارة االزمات والتنظمات المرتبطة بها "

 المنوفية  جامعــة            



 الطب كلية              
 وكيل الكلية    مكتب         
 وتنمية البيئة  المجتمعخدمة    لشئون

 
 محضر اجتماع

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 ) الجلسة الثالثه   (   6102/  6102للعام الجامعي  

 6102/ 4/   00يوم الثالثاء   الموافق      ةالمنعقد
اجتمع أعضــــــــاء لجنة شــــــــئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  00/4/6102أنه في يوم األحد الموافق       

اللجنة  سبرئاســة الســيد أ.د/ محمود عبد العزيز قوره  وكيل الكلية لشــئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئي
 وذلك في تمام الساعة الحادية عشره صباحا .    

 -وبحضور كل من:

 "عضوا"                أستاذ متفرغ بقسم الباطنه بالكلــية  ق فؤاد محمد متولى         فاروأ.د/  -     
 "عضوا"            أستاذ ورئيس قسم طب األطفال بالكلية        محمد حسين الجندى أ.د/ فادى  -     
 لمجتمع والصحة العامة بالكلية "عضوا"استاذ ورئيس قسم طب ا    أ.د/ أميمه أبو الفتح محمد محروس    -     
 "عضوا"                           محمد ابو الفتوح السيد شحاتة    أستاذ  بقسم عالج االورام أ.د/  -     

 وا"                     "عض    استاذ وقائم بعمل رئيس قسم طب االسره بالكلية      ه المصلحى شاهين        أ.د/ هال      
 " عضو إداري"                       باحث خدمة مواظفين                   ـ أ. ماهر مرقس ميخائيل       
 عضو إداري""                           مكتب وكيل الكلية                ـ أ.  وفاء صالح المزين           

 لم يحضر :.
 مدير إدارة الشئون االدارية بالكلية            ـ أ.  هشام عباس على عيش                 

 وقــد استهل الجلــسة األسـتاذ الدكــتور /  محمود عبد العزيز قوره  رئيس اللجـنة  بذكــــر  
  -" بسم هللا الرحمن الرحيم" ثم رحب سيادته بالسادة الحضور  ثم بــدأ بعرض اآلتي: 

  -الموضوعات المدرجة بجدول األعمال: -أوال :
 -الموضوع األول:

 7152/ 7151للعام الجامعي  (ه الثانيالجلس   ة الس   ابقة ) عالمص   ادقة على محض   ر اجتما       

 .1/7152/ 2والمنعقدة بتاريخ 

 -القرار:
 المصادقة على المحضر .        

 

 

 

 -الموضوع الثاني:



 السنوى الرابع والعشرون بكلية الطب جامعة المنوفية تحت عنوان :. مؤتمر الكليةماتم انجازه فى 

 " (FIGHT AGAIST CANCER"  ) 

 م  51/3/2017حتى  51/3/7152المنعقد في الفترة من 

 

 -القرار:
 . أحيطت اللجنة علما 

 -الموضوع الثالث:
عاما ( 01الثدى للسيدات )بشأن توفير سياره المسح الشامل لالورام بواسطة فحص ) الماموجرام ( على  

 فيما فوق وذلك بالتعاون مع البرنامج القومى لصحة المرأه بوزارة الصحة والسكان .

 ( ماعدا الجمعة والسبت والقائمين على الفحص سيدات . 3ـ9ـ مواعيد العمل يوميا من )  

 -القرار:
 . أحيطت اللجنة علما 

 -:الموضوع الرابع  
نائب رئيس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بخصوص مقترح أ.د/ بشأن الخطاب الوارد من مكتب 

وزارة الداخلية المصرية بتنفيذ بعض البرامج النوعيه لطالب الجامعات من خالل عقد عدد من الندوات 

تعزيز االمن واللقاءات الثقافية بمشاركة بعض القيادات االمنية بهدف محاربة الظواهر السلبية و

 واالستقرار .

 -القرار:

  أحيطت اللجنة علما

 :. لخامسالموضوع ا

بشأن الخطاب الوارد من أ.د/ تغريد فرحات بخصوص وحدة االستشارات البحثية والتى تم انشاؤها بالتعاون 

 ( على أن يكون مقرها كلية الطب جامعة المنوفية . SRCمع الجامعة االمريكية ) مركز البحوث االجتماعية 

 -ــرار:ـــــــالق

 .  أحيطت اللجنة علما 
 الموضوع السادس  :.

 بخصوص تنفيذ القوافل المتكاملة االتية :.           
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 -ــرار:ـــــــالق

   أحيطت اللجنة علما 

 



 الموضوع السابع  :.

 م :. 6102/6102تشكيل لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام   

 أ.د/ محمود عبد العزيز قوره         وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة " رئيسا " 

 -وعضويـــــة كل من : 
 أستاذ  بقسم عالج االورام                   محمد ابو الفتوح السيد شحاتة أ.د/  -

 فاروق فؤاد محمد متولى                أستاذ متفرغ بقسم الباطنه بالكلــية  أ.د/  -

 أ.د/ أميمه أبو الفتح محمد محروس    استاذ ورئيس قسم طب المجتمع والصحة العامة بالكلية  -

 أ.د/ فادى محمد حسين الجندى                   أستاذ ورئيس قسم طب األطفال بالكلية  -

 المصلحى شاهين                  استاذ وقائم بعمل رئيس قسم طب االسره بالكلية  أ.د/ هاله   

 أستاذ بقسم الجراحه                              عالء عبد العظيم السيسى    أ. د/- 

            ـ أ.  هشام عباس على عيش                      مدير إدارة الشئون االدارية بالكلية                  

 ـ أ. ماهر مرقس ميخائيل                                 باحث خدمة مواظفين        

 ـ أ.  وفاء صالح المزين                                    مكتب وكيل الكلية        

 -القـــــــــرار:

 . أحيطت اللجنة علما 

 الموضوع الثامن :.

مركز الشرق  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بخصوص مكتب نائب رئيسبشأن الخطاب الوارد من 

 االوسط االقليمى للنظائر المشعة للدول العربية سيقوم بتنظيم ورشة عمل فى مجال :. 

 "  االمن والسالم وادارة االزمات والتنظمات المرتبطة بها "                  

 -القـــــــــرار:

 االورام والطب النووى لالتخاذ الالزم .مخاطبة قسم عالج 
 

والى هنا انتهت اللجنة من النظر في الموضوعات المعروضة بجدول األعمال فأعلن السيد األستاذ  
الدكتور/  محمود عبد العزيز قوره  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس اللجنة  

 برفع الجلسة.
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 رئيس اللجنة                                                 أمين اللجنة            
 ) أ.د/محمود عبد العزيز قوره  (                                      (                                             )         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المنوفية  جامعــة           

 الطب كلية              
 وكيل الكلية    مكتب         
 وتنمية البيئة  المجتمعخدمة    لشئون

 جدول أعمال
 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 (  الرابع) الجلسة     6102/  6102للعام الجامعي  
 6102/ 2/   30يوم الثالثاء   الموافق      ةالمنعقد

 الموضوع األول:.



بشأن الخطاب الوارد إلينا من االدارة العامة للمشروعات البيئية بشأن كتاب السيد االستاذ الدكتور / وزير 

التعليم العالى والبحث العلمى بناءا على كتاب السيد اللواء أ.خ / أمين عام وزارة الدفاع الوارد إلينا بشأن 

تمر االول حول البيئة والتنمية المستدامة وخدمة المجتمع برعاية التوصيات التى خللصت إلينا نتائج المؤ

 فضيلة االمام االكبر ورئيس جامعة االزهر بالتنسيق مع الوزارات / الجهات المعنية لتفعيل التوصيات 

 الموضوع الثانى :.

الخطاب المرسل إلينا وزارة التعليم العالى بخصوص  كتاب السيد اللواء الدكتور رئيس االكادمية الطبية  بشأن 

بشأن اعتزام االكاديمية تنظم برنامج االرتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريب العسكرية جامعة االسكندرية 

ن الخبراء العالميين فى هذا المجال االكلينيكيين فى مجال التعليم الطبى بمقر االكاديمية بواسطة عدد م

تحت رعاية بنك المعرفة المصرية خالل الفتره من سبتمبر إلى  Knowledge  Eوالمرشحين من مؤسسة 

ويطيب ترشيح عدد ثالثة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وبيانات التواصل معهم الختيار  7152ديسمبر 

 ختيار التقييم الذى سيعقدة الخبراء خالل شهر يوليو القادم .أحدهم لاللتحاق بالبرنامج على أساس درجات ا

 الموضوع الثالث :.

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بخصوص الخطاب الوارد من  بشأن الخطاب الوارد من مكتب نائب رئيس

طلبة تثقفية للالسيد اللواء / مدير أمن المنوفية بشأن التنسيق مع مدرية أمن المنوفية فى حالة عقد ندوات 

 فيما يتعلق باالمن العام للدولة ووضع ذلك فى خطة الندوات بالكلية ,

 الموضوع الرابع :. 

الخطاب الوارد  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بخصوص بشأن الخطاب الوارد من مكتب نائب رئيس

د المنظة للترشيح والمتضمن أنه إلينا من السيدة / وكيل أول الوزراء رئيس قطاع التعاون االسيوى والقواع

 فى إطار العالقات المتميزه التى تربط بين حكومتى جمهورية مصر العربية وحكومة الهند ,

فى المجاالت التنمونية المختلفة وذلك فى  7152/7151تعتزم حكومة الهند تنظيم عدة برامج تدريبية لعام 

( 5( مرشح أساس وعدد )7)وطلب ترشيح عدد (  ITECإطار البرنامج الهندى للتعاون الفنى واالقتصادى ) 

 أحتياطى للبرامج ذات الصلة طبقأ للقواعد المتفق عليها مع الجانب الهندى .

 

 :. لخامسالموضوع ا

 الخطاب الوارد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بخصوص بشأن الخطاب الوارد من مكتب نائب رئيس

الدكتور / وزير التعليم العالى والبحث العلمى متضمنا توجيهات السيد كتاب السيد االستاذ بخصوص  

المهندس / رءيس مجلس الوزراء فى االجتماع الذى عقد مع االتحاد العام التقابات عمال مصر فى 

بأن تقوم كل الوزرات كل فيمها يخصة باالهتمام بمطالب التقاابو الهامة لعمال مصر باعتبار  42/2/4102

 ات هى التنطيم الرسمى الشرعى الذى ترعاه الدولة وتهتم بشئون .أن النقاب



 الموضوع السادس  :.

الخطاب الوارد  لشئئئئئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بخصئئئئوص بش   أن الخطاب الوارد من مكتب نائب رئيس

ملكة االردنية بخصوص الكتاب الوارد من مدير المدينة المشرفة العام على الجائزه ـ    أمانة عمان الكبرى ـ    الم

 . 7152/7151الهاشمية بشسأن االعالن عن جائزة الملل عبد هللا أبن الحسين لالبداع 

 الموضوع السابع  :.

 الخطاب الوارد  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بخصوص بشأن الخطاب الوارد من مكتب نائب رئيس

 تحت عنوان :.بخصوص عقد المؤتمر الدولى الثانى من  جامعة االسكنرية 

 المعرفى واالبتكار : طريقا للتقدم " "  التكامل                           

 بقاعة المؤتمرات ـ كلية الطب . 7152سبتمبر  72/79المنعقد فى 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 المنوفية  جامعــة            

 الطب كلية              
 وكيل الكلية    مكتب         
 وتنمية البيئة  المجتمعخدمة    لشئون

 
 محضر اجتماع

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 (  لرابعة  ) الجلسة ا   6102/  6102للعام الجامعي  

 6102/ 2/   03يوم الثالثاء   الموافق      ةالمنعقد
البيئة  اجتمع أعضـــــاء لجنة شـــــئون خدمة المجتمع وتنمية 03/2/6102الموافق  الثالثاءأنه في يوم       

اللجنة  سبرئاســة الســيد أ.د/ محمود عبد العزيز قوره  وكيل الكلية لشــئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئي
 وذلك في تمام الساعة الحادية عشره صباحا .    

 -وبحضور كل من:

      



 "عضوا"            أستاذ ورئيس قسم طب األطفال بالكلية        محمد حسين الجندى أ.د/ فادى  -     
 استاذ ورئيس قسم طب المجتمع والصحة العامة بالكلية "عضوا"    أ.د/ أميمه أبو الفتح محمد محروس    -     
 "عضوا"                           محمد ابو الفتوح السيد شحاتة    أستاذ  بقسم عالج االورام أ.د/  -     

 وا"                     "عض    استاذ وقائم بعمل رئيس قسم طب االسره بالكلية      ه المصلحى شاهين        أ.د/ هال      
 " عضو إداري"                       باحث خدمة مواظفين                   ـ أ. ماهر مرقس ميخائيل       

 عضو إداري""               الشئون االدارية بالكلية   مدير إدارة على عيش          ـ أ.  هشام عباس        
 . بمكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةوفاء صالح المزين   سكرتارية اللجنة السيدة / 

 لم يحضر :.
 "عضوا"                أستاذ متفرغ بقسم الباطنه بالكلــية  ق فؤاد محمد متولى         فاروأ.د/  -
 "عضوا"               أستاذ بقسم الجراحه                              عالء عبد العظيم السيسى    أ. د/-

 وقــد استهل الجلــسة األسـتاذ الدكــتور /  محمود عبد العزيز قوره  رئيس اللجـنة  بذكــــر  
  -" بسم هللا الرحمن الرحيم" ثم رحب سيادته بالسادة الحضور  ثم بــدأ بعرض اآلتي: 

  -الموضوعات المدرجة بجدول األعمال: -أوال :
 

 -الموضوع األول:
 7152/ 7152للعام الجامعي  ( الثالثةالجلس   ة الس   ابقة ) عالمص   ادقة على محض   ر اجتما       

 .1/7152/ 2والمنعقدة بتاريخ 

 -القرار:
 المصادقة على المحضر .        

 

 

 

 
 الموضوع األول:.

بشأن الخطاب الوارد إلينا من االدارة العامة للمشروعات البيئية بشأن كتاب السيد االستاذ الدكتور / وزير 

التعليم العالى والبحث العلمى بناءا على كتاب السيد اللواء أ.خ / أمين عام وزارة الدفاع الوارد إلينا بشأن 

 يئة والتنمية المستدامة وخدمة المجتمع برعاية فضيلةالتوصيات التى خللصت إلينا نتائج المؤتمر االول حول الب

 االمام االكبر ورئيس جامعة االزهر بالتنسيق مع الوزارات / الجهات المعنية لتفعيل التوصيات 

 -القرار:
 لالتخاذ الالزم . طب المجتمع مخاطبة قسم 

 الموضوع الثانى :.



الخطاب المرسل إلينا وزارة التعليم العالى بخصوص  كتاب السيد اللواء الدكتور رئيس االكادمية الطبية  بشأن 

العسكرية جامعة االسكندرية بشأن اعتزام االكاديمية تنظم برنامج االرتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريب 

ن الخبراء العالميين فى هذا المجال االكلينيكيين فى مجال التعليم الطبى بمقر االكاديمية بواسطة عدد م

تحت رعاية بنك المعرفة المصرية خالل الفتره من سبتمبر إلى  Knowledge  Eوالمرشحين من مؤسسة 

ويطيب ترشيح عدد ثالثة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وبيانات التواصل معهم الختيار  7152ديسمبر 

 ختيار التقييم الذى سيعقدة الخبراء خالل شهر يوليو القادم .أحدهم لاللتحاق بالبرنامج على أساس درجات ا

 -القرار:
 . أحيطت اللجنة علما 

 

 الموضوع الثالث :.

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بخصوص الخطاب الوارد من  بشأن الخطاب الوارد من مكتب نائب رئيس

السيد اللواء / مدير أمن المنوفية بشأن التنسيق مع مدرية أمن المنوفية فى حالة عقد ندوات تثقفية للطلبة 

 فيما يتعلق باالمن العام للدولة ووضع ذلك فى خطة الندوات بالكلية ,

 -القرار:
 . أحيطت اللجنة علما 

 

 الموضوع الرابع :.

نا الخطاب الوارد إلي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بخصوص بشأن الخطاب الوارد من مكتب نائب رئيس

من السيدة / وكيل أول الوزراء رئيس قطاع التعاون االسيوى والقواعد المنظة للترشيح والمتضمن أنه فى إطار 

 العالقات المتميزه التى تربط بين حكومتى جمهورية مصر العربية وحكومة الهند ,

فى المجاالت التنمونية المختلفة وذلك فى  7152/7151تعتزم حكومة الهند تنظيم عدة برامج تدريبية لعام 

( 5( مرشح أساس وعدد )7( وطلب ترشيح عدد ) ITECإطار البرنامج الهندى للتعاون الفنى واالقتصادى ) 

 ى .أحتياطى للبرامج ذات الصلة طبقأ للقواعد المتفق عليها مع الجانب الهند

 -القرار:
 . أحيطت اللجنة علما 

 

 :. لخامسالموضوع ا

 الخطاب الوارد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بخصوص بشأن الخطاب الوارد من مكتب نائب رئيس

بخصوص كتاب السيد االستاذ الدكتور / وزير التعليم العالى والبحث العلمى متضمنا توجيهات السيد المهندس  

بأن  42/2/4102/ رءيس مجلس الوزراء فى االجتماع الذى عقد مع االتحاد العام التقابات عمال مصر فى 



عمال مصر باعتبار أن النقابات هى التنطيم تقوم كل الوزرات كل فيمها يخصة باالهتمام بمطالب التقاابو الهامة ل

 الرسمى الشرعى الذى ترعاه الدولة وتهتم بشئون .

 -القرار:
 . أحيطت اللجنة علما 

 

 الموضوع السادس  :.

الخطاب الوارد  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بخصوص بشأن الخطاب الوارد من مكتب نائب رئيس

ـ المملكة االردنية  المدينة المشرفة العام على الجائزه ـ أمانة عمان الكبرىبخصوص الكتاب الوارد من مدير 

 . 7152/7151عبد هللا أبن الحسين لالبداع  الهاشمية بشأن االعالن عن جائزة الملك

 -القرار:
 . أحيطت اللجنة علما 

 

 

 

 الموضوع السابع  :.

  الخطاب الوارد  من لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بخصوص بشأن الخطاب الوارد من مكتب نائب رئيس

 جامعة االسكنرية بخصوص عقد المؤتمر الدولى الثانى تحت عنوان :.

 "  التكامل المعرفى واالبتكار : طريقا للتقدم "                           

 بقاعة المؤتمرات ـ كلية الطب . 7152سبتمبر  72/79المنعقد فى 

 

 

 -القـــــــــرار:

 . أحيطت اللجنة علما

والى هنا انتهت اللجنة من النظر في الموضوعات المعروضة بجدول األعمال فأعلن السيد األستاذ  
الدكتور/  محمود عبد العزيز قوره  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس اللجنة  

 برفع الجلسة.
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 رئيس اللجنة                                                 أمين اللجنة            
 ) أ.د/محمود عبد العزيز قوره  (                        )                       (                                             

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


