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  كلیة الخدمة االجتماعیة                                                                                                                               
  
  

 )٢٦٢(محضر مجلس الكلیة رقم 
  م١٤/١٢/٢٠١٦یوم االربعاء  

) ٢٦٢(والنصـف صـباحًا ، عقـد مجلـس الكلیـة جلسـته رقـم  العاشـرةم وفـي تمـام السـاعة ١٤/١٢/٢٠١٦الموافـق  االربعـاءأنه في یوم 
  ســهیر عبــد میهــوب / محمــد جمــال الــدین عبــد العزیــز عمیــد الكلیــة  وأمانــة د/  برئاســة األســتاذ الــدكتور

  -:وبحضور السادة األساتذة 
١-   
  التعلیم والطالبزینب معوض الباهي              وكیل الكلیة لشئون / د.أ- ١
  فوزي محمد الهادي شحاته        قائم بأعمال وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث / د.أ- ٢

 عادل محمود مصطفي         رئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیة/ د.أ - ٣
  هالة خورشید طاهر           رئیس قسم التنمیة والتخطیط/ د.أ - ٤

  رئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة                       تحیمحمد فمحمود / د.أ -٥        
  األستاذ المتفرغ بالكلیة      عبد العزیز عبد اهللا مختار / د.أ - ٦
  مصطفي أحمد حسان  األستاذ المتفرغ بالكلیة/ د .أ - ٧

  األستاذ المتفرغ بالكلیة          أحمد وفاء زیتون    / د.أ - ٨
  بقسم طرق الخدمة االجتماعیةاألستاذ المتفرغ بالكلیةعرفات زیدان خلیل   / د.أ - ٩

  مجاالت الخدمة االجتماعیةاألستاذ بقسم          أحمد حسني إبراهیم  / د.أ -١٠      
  هناء محمد السید             األستاذ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة/ د.أ -١١
  التنمیة والتخطیطاألستاذ المساعد بقسم     هاشم مرعي هاشم / د.م.أ-١٢

  أیمان زكي                     وكیل وزارة التضامن االجتماعي/ أ  -١٣       

  أعتذر 
  محمود محمود عرفان           وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع  وتنمیة البیئة/ د.أ -١
  االجتماعیة شحاتة السید صیام             رئیس قسم العلوم/ د.أ-٢
  والریاضة بالفیوم  عاصم مرسي                  وكیل مدیریة الشباب/ د - ٣

  : اوًال المصادقات 
 .بدون تعدیالت  ) ٢٦١(رقم التصدیق على محضر االجتماع السابق  -١

تقدیم خالص التهاني القلبیة بحلول المولد النبوي الشریف أعادة اهللا علي األمة العربیة واألسالمیة بالیمن  -٢
 . والبركات 

  

  تقدیم خالص التهاني القلبیة   :القرار 
 



 ٢

الـوطن الـذین ســقطوا ضـحیة االرهـاب فـي حــادثتي مسـجد السـالم والكنیســة  ءتقـدیم خـالص التعـازي لشــهدا -٣
 البطرسیة یومي الجمعة واألحد الماضیین  

  تقدیم خالص التعازي  :القرار 
أحمــد صـالح الــدین علـي وفــاة والــدهما / ســلوى صــالح الـدین وأ/ تقـدیم خــالص التعـازي للســیدة الـدكتورة   -٤

 بواسع رحمته ویلهم أهله الصبر والسلوان  داعین المولي عز وجل أن یتغمده اهللا
  تقدیم خالص التعازي  :القرار 

  : موضوعات خاصة بالكادر الخاص : ثانیًا 
منــال / بشــأن موافقــة قســم مجــاالت الخدمــة االجتماعیــة علــي الطلــب المقــدم مــن الســیدة األســتاذة الــدكتورة - ١

 . م ٢٠١٦/٢٠١٧فاروق سید لحصولها علي أجازة رعایة طفل خالل العام الجامعي 

 الموافقة  :القرار 

  :موضوعات خاصة  للجنة شئون التعلیم والطالب : ثالثًا 
   - :الطالب االتي أسمائهم بعد وهم إیقاف قیدبشأن  في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالبالنظر : الموضوع األول

  .سنة  ٢٨وتجاوزه سن ال   ٩/١٩٨٨/  ٢٨معتز فتحي عبد اللطیف محمد المقید بالفرقة الرابعة انتساب حیث أن تاریخ میالده  / الطالب  -

  .     سنة  ٢٨وتجاوزه سن ال   ١٠/١٩٨٨/  ٢٦بعة انتساب حیث أن تاریخ میالده  خالد أحمد حسن أحمد  المقید بالفرقة الرا/ الطالب  -
  .     سنة  ٢٨وتجاوزه سن ال   ١٠/١٩٨٨/  ١٤محمود محمد محمد ابراهیم المقید بالفرقة الثالثة انتساب حیث أن تاریخ میالده  / الطالب  -
  .     سنة  ٢٨وتجاوزه سن ال   ٨/١٩٨٨/  ١١الرابعة انتظام حیث أن تاریخ میالده  ولید عبد اهللا ریاض عبد اهللا المقید بالفرقة / الطالب  -
  .     سنة  ٢٨وتجاوزه سن ال   ١١/١٩٨٨/  ١٥ولید مكاوي عبد الصمد المقید بالفرقة الرابعة انتظام حیث أن تاریخ میالده  / الطالب  -
  .     سنة  ٢٨وتجاوزه سن ال   ٢/١٩٨٨/  ٨محمد هشام معوض سید المقید بالفرقة الرابعة انتظام حیث أن تاریخ میالده  / الطالب  -
  .سنة  ٢٨وتجاوزه سن ال   ١١/١٩٨٨/  ٢٠فادي صبري نسیم نصیف المقید بالفرقة الرابعة انتظام انتساب حیث أن تاریخ میالده  / الطالب  -
  .سنة ٢٢وتجاوزه سن ال ١/١٠/١٩٩٣محمد أنور ابراهیم المقید بالفرقة األولي انتساب حیث أن تاریخ میالده /الطالب  -

  الموافقة  :القرار 
بشأن تحدید موعد امتحانات التخلفات للفصل النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب : الموضوع الثاني

  .٢٩/١٢حتى یوم الخمیس  ٢٥/١٢اعتبارا من یوم  ٢٠١٦/٢٠١٧الدراسي األول للعام الجامعي

  الموافقة  :القرار 
بشأن تحدید موعد امتحان التدریب المیداني النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب: الموضوع الثالث

ثنین الفترة الصباحیة و الفرقة الثالثة الفترة المسائیة و یوم اال ٢٥/١٢للفرقة الثانیة  یوم األحد الموافق 
  . امتحان الفرقة الرابعة  ٢٦/١٢الموافق

  الموافقة  :القرار 
  



 ٣

بشأن حرمان الطالب الذین تجاوزوا نسب النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب: الموضوع الرابع

الغیاب والمقرر أربع مرات فأكثر للفرقة الثانیة وستة مرات فأكثر للفرقة الثالثة والرابعة من حضور 

  ١٨/١٢االمتحان الشفوي للتدریب المیداني علي أن یؤخذ في االعتبار ذلك حتي بدایة عقد االمتحان

  الموافقة  :القرار 
ل  النظــر فــي توصــیة لجنــة شــئون التعلــیم والطــالب :الموضــوع الخــامس ات الفص دول امتحان اد ج أن اعتم بش

  .ب بشأن ترتیب المواد بالجدول  بعد عقد استفتاء للطال ٢٠١٧/ ٢٠١٦الدراسي األول للعام الجامعي 
  الموافقة  :القرار 

سمر عادل /بشأن ا قبول العذر المقدم من الطالبة النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب: الموضوع السادس
نظرا لظروفھا المرضیة ومرفق طیھ  ٢٠١٦/٢٠١٧محمد مصباح  عن دخول االمتحان كامال عن العام الجامعي 

  .یفید ذلك تقریر طبي
 الموافقة  :القرار 

مي /بشأن قبول العذر المقدم من الطالبة  النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب: الموضوع السابع

 ٢٠١٧/ ٢٠١٦جمال محمد فتحي المقیدة بالفرقة الثالثة انتظام عن دخول االمتحان للعام الجامعي كامال 

  .سعودیة ومرفق طیھ األوراق نظرا لمرافقھ زوجھا للمملكة العربیة ال

  الموافقة  :القرار 
رحاب قاسم /العذر المقدم من الطالبة قبول بشأنالنظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب: الموضوع الثامن

عبد العلیم المقیدة بالفرقة الرابعة انتظام عن دخول االمتحان للفصل الدراسي األول للعام 

  ."الالزمة ومرفق طیه األوراق" بالسعودیة  لمرافقه الزوجوذلك ٢٠١٦/٢٠١٧الجامعي

  الموافقة  :القرار 
دعـاء متـولي /بشأن العـذر المقـدم مـن الطالبـةالنظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب: الموضوع التاسع

 ٢٠١٦كـامال عبد الحمید عبد الجواد المقیدة بالفرقـة الرابعـة انتسـاب عـن دخـول االمتحـان للعـام الجـامعي 
وذلــك لرعایــة أطفالهــا االثنــین المصــابین بمــرض التوحــد ومرفــق طیــه تقریــر طبــي مــن مستشــفي  ٢٠١٧/

  .الجامعة
  الموافقة  :القرار 

ة النظر في توصیة لجنة شـئون التعلـیم والطـالب:عاشرالموضوع ال دم من الطالب ذر المق ول الع د / بشأن قب ناھ
ھر  دة ش ي راحة لم اج إل ا تحت د بأنھ ر یفی دمت تقری ة ق ة انتساب والطالب ة الثالث دة بالفرق د المقی سید محم

  . ١١/١/٢٠١٧حتى  ١١/١٢/٢٠١٧اعتبارا من 
  الموافقة  :القرار 



 ٤

  
  . بشأن لجان الممتحنینالنظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب:حادي عشرالموضوع ال

  ٢٠١٦/٢٠١٧تشكیل اللجان االمتحانیة للفرق األربعة بالكلیة للعام الجامعي و  
  :الفرقة األولي 

 محمد جمال الدین عبد العزیز                                  عمید الكلیة بصفتھ/ د.أ -

 شحاتة صیام                                               رئیس قسم العلوم االجتماعیة / د.أ -

 مشیرة شعراوي                                     أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة / د.أ -

 أستاذ بقسم التنمیة والتخطیط                        وفاء یسري/ د.أ -

 عرفات زیدان                                      أستاذ متفرغ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة / د.أ  -

  :الفرقة الثانیة 
 محمد جمال الدین عبد العزیز                                  عمید الكلیة بصفتھ/ د.أ -

   رئیس قسم التنمیة والتخطیط ھالة خورشید                                             / د.أ -

 أستاذ متفرغ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة                   سالم صدیق أحمد/ د.أ -

 مصطفي أحمد حسان                           أستاذ متفرغ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة/ د.أ -

 م مجاالت الخدمة االجتماعیةأحمد حسني                                         أستاذ بقس/ د.أ -

  :الفرقة الثالثة 

 محمد جمال الدین عبد العزیز                                  عمید الكلیة بصفتھ/ د.أ -

 محمود فتحي                                               رئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة/ د.أ -

 أستاذ متفرغ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة                           عوني محمود توفیق            / د.أ -

 أحمد عبد الفتاح ناجي                                      أستاذ متفرغ بقسم التنمیة والتخطیط/ د.أ -

 تماعیةیوسف عبد الحمید                                      أستاذ متفرغ بقسم مجاالت الخدمة االج/ د.أ -

 :الفرقة الرابعة

 محمد جمال الدین عبد العزیز                                  عمید الكلیة بصفتھ/ د.أ -

 عادل مصطفي                                               رئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیة/د.أ -

 وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوثفوزي محمد الھادي                                     / د.أ -

 أحمد وفاء زیتون                                           أستاذ متفرغ بقسم التنمیة والتخطیط/ د.أ -
 محمود عرفان                                         وكیل الكلیة لشئون البیئة/ د.أ -

  الموافقة  :القرار 
  

  



 ٥

بشأن تشكیل اللجنة االمتحانیة العامة  للفرق النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب:عشر  ثانيالموضوع ال
نائب رئیس الجامعة لشئون / د.م بناء علي الخطاب الوراد من أ٢٠١٦/٢٠١٧الدراسیة األربعة للعام الجامعي 

  التعلیم والطالب 
  :األولي الفرقة 

 محمد جمال الدین عبد العزیز                                                   رئیساً / د.أ -
ً / د.أ -  شحاتة السید صیام                                                               عضوا
ً         عبد الحمید یونس زید                                                   / د.أ -  عضوا
ً                                 السید عبد الفتاح عفیفي / د.أ -  عضوا
ً / د.م.أ  -  أحمد عبد الحمید سلیم                                                        عضوا

  :الفرقة الثانیة 
 رئیسا           محمد جمال الدین عبد العزیز                                       / د.أ -
ً / د.أ -  ھالة خورشید طاھر                                                             عضوا
ً / د.أ -  محمود محمود عرفان                                                           عضوا
ً                      وفاء یسري إبراھیم                                        / د.أ -  عضوا
ً / د.أ -  أحمد عبد الفتاح ناجي                                                          عضوا

  :الفرقة الثالثة 
 محمد جمال الدین عبد العزیز                                            رئیساً / د.أ -

ً / د.أ -  محمود فتحي محمد                                                       عضوا

ً  / د.أ -  مصطفي أحمد حسان                                                     عضوا
ً / د. أ -  أحمد حسني إبراھیم                                                     عضوا
ً                       / د.أ -  یوسف محمد عبد الحمید                                                 عضوا
 :الفرقة الرابعة -
ً / د.أ -  محمد جمال الدین عبد العزیز                                           رئیسا

ً                عادل  محمود مصطفي                                  /د.أ -  عضوا

ً / د.أ -  فوزي محمد الھادي                                                    عضوا

ً / د.أ -  عوني محمود قنصوه                                                   عضوا
ً / د.أ -  سالم صدیق أحمد                                            عضوا

  الموافقة  :ر القرا
  

  

  

  



 ٦

  :رابعًا موضوعات خاصة للجنة الدراسات العلیا 
ة النظر في توصـیة لجنـة الدراسـات العلیـا والبحـوث  :الموضوع األول    ة مجلس قسم التنمی بشأن موافق

ي سارةأحمدمحمدبدوي/ للدارسة  منح درجة الماجستیروالتخطیط على  م ف ة المناقشة والحك التھبناءً علي تقریر لجن وان ارس " بعن

  ٠بتقدیرممتاز            "القرضالحسنكشبكةأماناجتماعیلتحسیننوعیةحیاةالفقراء
  الموافقة  :القرار 

  
  

بشأن موافقة مجلس قسم مجاالت الخدمة النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث :  الموضوع الثاني
المعوقات التي "بعنوان .   هند عزت محمد عبد العظیم /رسالة الماجستیر للدارسة االجتماعیة على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على 

   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة    "تواجه المرأة في مواقع القیادة بالجمعیات األهلیة وآلیات مواجهتها 
جامعة الفیوم                      مشرفا ورئیسا –والطالب  أستاذ ووكیل كلیة الخدمة االجتماعیة لشئون التعلیم  زینب معوض الباهي/ د .أ  

اً أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للخدمة االجتماعیة بالقاهرة    مناقش   اقبال األمیر السمالوطي/ د .أ  

جامعة الفیوم               مناقشا                                           –أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  ـ    كلیة الخدمة االجتماعیة   أحمد حسني ابراهیم  / د .أ
  

  الموافقة  :القرار 
 

والتخطیط على تشكیل بشأن موافقة مجلس قسم التنمیة النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث : الموضوع الثالث
التخطیط لزیادة فاعلیة مشروع التعلیم "بعنوان .      جمال محمد محمد اسماعیل /لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستیر للدارس 

   - :وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة      "المجتمعي في مواجھة التسرب الدراسي 
سابقا          مشرفا ورئیسا جامعة الفیومالتخطیط االجتماعي وتصمیم البحوث وعمید كلیة الخدمة االجتماعیة ـ أستاذ   عبد العزیز عبد هللا مختار/ د .أ  
مناقشا                                                     جامعة الفیوم –خدمة المجتمع وتنمیة البیئةلشئون كلیة الالتنمیة والتخطیط ووكیل أستاذ   محمود محمود عرفان سرحان  / د .أ
التخطیط االجتماعي وعمید المعھد العالي للخدمة االجتماعیة بالقاھرة                                  مناقشاأستاذ    أحمد یوسف علیق/ د .أ  
  
  
  

  الموافقة  :القرار 
  بشأن الموضوعات المقترحة من قبل األقسام العلمیة النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث : الموضوع الرابع

  ـ : م ٢٠١٦/٢٠١٧للمؤتمر العلمي السنوي للكلیة 
  ـ : اقترح قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة الموضوعات التالیة  
 ٠ھویة المھنة بین التعلیم والممارسة رؤیة مستقبلیة  - ١
 ٠التسویق االجتماعي لخریجي الخدمة االجتماعیة ـ رؤیة مستقبلیة آلیات  ٢
 واقترح قسم التنمیة والتخطیط  موضوعات للمؤتمر بعنوان  
 ٠الھویة المھنیة والمسئولیة االجتماعیة ــ رؤیة مستقبلیة – ١
  ٠الحمایة االجتماعیة للفئات المعرضة للخطر   - ٢

  ضوع المؤتمروجاء مقترح قسم طرق الخدمة االجتماعیة لمو
   ٠الحمایة االجتماعیة للفئات المعرضة للخطر  -  ١

الهویـة المهنیـة للخدمـة االجتماعیـة فـي ظـل المتغیـرات " الموافقة علي أن یكون عنوان المـؤتمر  :القرار 
   -:مع تشكیل لجنة لوضع محاور المؤتمر وتتكون من " المجتمعیة   

  فوزي الهادي           رئیسًا / د.أ  -١
 عبد العزیز مختار    / د.أ -٢
 مصطفي أحمد حسان/ د.أ  -٣



 ٧

 أحمد وفاء زیتون/ د.أ -٤
 عرفات زیدان خلیل/ د.أ  -٥
 شحاته السید صیام/ د.أ -٦

  م   ٥/٢٠١٦/ ٤ -٣وعلي أن یكون موعد المؤتمر یومي االربعاء والخمیس الموافق 
  

  
  

  إعادة قید وتسجیل الدارسة  النظر في بشأن النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث:الموضوع الخامس

  بنفس موضوع الرسالة وتعدیل لجنة اإلشراف بقسم طرق الخدمة االجتماعیة مسجلة بدرجة الماجستیر یارا صبري عویس / 
  ـ : على النحو التالي  ٠
  
  ــ: اإلشراف قبل التعدیل   •
  ٠الخدمة االجتماعیة محمد محمد حسان           استاذ مساعد بقسم طرق / د ٠م٠ا  -١
  ٠حسام الشریف                      مدرس بقسم طرق الخدمة االجتماعیة / د   -٢
  ــ: اإلشراف بعد التعدیل   •
  ٠مساعد بقسم طرق الخدمة االجتماعیة  أستاذفاطمة أنور محمد           / د ٠م٠ا  -١
  الخدمة االجتماعیةسلوى صالح الدین               مدرس بقسم طرق / د  -٢      

  الموافقة  :القرار 
  
  

بشأن النظر في موافقة قسم التنمیة والتخطیط على مد النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث : الموضوع السادس
بناء ٢٥/١٢/٢٠١٧وینتهي في ٢٦/١٢/٢٠١٦ریهام توبة سعد مصطفى لمدة عام ثان یبدأ من / فترة القید والتسجیل للدارسة 
  علي تقریر لجنة األشراف 

  الموافقة  :القرار 
  

  

بشأنالخطابات الواردة من كلیة الخدمة االجتماعیة النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث: الموضوع السابع 

بشأن االستفسارات عن تسجیل الرسائل العلمیة من اختصاص المكتبة المركزیة بأن یراجع الدارس المكتبة المركزیة جامعة حلوان
  . وسداد الرسوم المقررة لذلك للحصول على اإلفادة الالزمة 

  الموافقة  :القرار 
  

  : موضوعات خاصة بلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة : خامسًا 

النظـر فـي دعـوة بعـض النمـاذج النظر في توصیة لجنة شئون خدمة المجتمـع وتنمیـة البیئـة بشـأن  -:الموضوع األول
حسـام الخـولى / الناجحة في المجتمع من رجال األعمـال مـن خريجـي الكليـة وتـم اختيـار احـد هـذه النمـاذج وهـو السـيد 

وتجاربــه للوصــول للنجــاح المنشــود فــي حيـث يــتم عقــد نــدوة بعنــوان النمـاذج الناجحــة فــى المجتمــع  وذلــك لنقــل خبراتـه 
  ٢٠١٧/  ٢٠١٦الحياة العامة على أن يتم عقد الندوة مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

  .الموافقة مع تقدیم السیرة الذاتیة للمرشح  :القرار 
اإلعداد والتجهيز لمعرض النظر في توصیة لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بشأن - :الموضوع الثاني

للمالبس ومستلزمات الطالب بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال ورجال األعمال  وذلك 
   ٢٠١٧/  ٢٠١٦مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 



 ٨

  الموافقة :القرار 
عقد ندوة عن خطورة األغذية وتنمیة البیئة بشأن النظر في توصیة لجنة شئون خدمة المجتمع -:الموضوع الثالث

جامعة الفيوم وذلك مع بداية الفصل الدراسي الثاني . الجاهزة على الصحة العامة  يحاضر فيها أساتذة من كلية الطب 
  ٢٠١٧/  ٢٠١٦من العام الجامعي 

  الموافقة :القرار 
  :ما یستجد من إعمال 

 " مرفق صورة من التشكیل " م ٢٠١٦/٢٠١٧بشأن تشكیل كنتروالت الفرق األربعة بالكلیة للعام الجامعي  -١

 الموافقة :القرار 

 " مرفق صورة من التشكیل" م  ٢٠١٦/٢٠١٧بشأن تشكیل مركز الخدمة العامة بالكلیة للعام الجامعي  -٢

 الموافقة :القرار 

 م ٢٠١٦/٢٠١٧ة الذاتیة بالكلیة للعام الجامعي بشأن اعتماد الخطة االستراتیجیة والدراس -٣

 . علي اعتمادها  الموافقة :القرار 

بشأن اعتماد توصیف مقررات قسم العلوم االجتماعیة وقسم طرق الخدمة االجتماعیة وقسم مجاالت الخدمة  - ٤
هي نفس علي ان تكون   ٢٠١٦-٢٠١٥االجتماعیة وقسم التنمیة والتخطیط للفصل الدراسي األول والثاني  

 م ٢٠١٧- ٢٠١٦مقررات 
  الموافقة  :القرار 

التأكید علي السادة أعضاء هیئة التدریس بضرورة االلتزام بعدم ضم الطالب في مرحلة الدراسات العلیا -٥
  . وتدریس كل مجموعة علي حدة وااللتزام بمواعید المحاضرات طبقًا للجدول 

  .  فوزي محمد الهادي وكیل الكلیة  لمتابعة المحاضرات تنفیذًا لقرار مجلس الكلیة / د.مع تكلیف أ الموافقة :القرار 
  
  

  
 عمید الكلیةقائم بأعمال  أمین المجلس  

  
  

  یز محمد جمال الدین عبد العز/ د.أسھیر عبد میھوب /د  



 ٩

  
 


