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 التربية الرياضية كمية/
 المنازالت والرياضات المائيةمكتب/ قسم 

 المنازالت والرياضات المائيةمجمس قسم  جتماعامحضر 
   م8106/8107 العام الجامعي 88 رقم الجمسة
 الواحدة ظيراً  نياية االجتماع صباحاً  الحادية عشرةالساعة  بدء االجتماع م6/6/8107 التاريخ 

 المنازالت والرياضات المائيةقسم  مكان الإلجتماع
  الحضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور:

( برئاسة 88عقدت الجمسة رقم ) الحادية عشرةفي تمام الساعة م 6/6/8107 الموافق الثالثاء نو في يومإ 
 القسم وبحضور كل من:مجمس رئيس  مني مصطفي محمد عمي/ الدكتورة ةألستاذا

 لوظيفةا االسم                    م 
 رئيس مجمس القسم مني مصطفي محمد عميد/ .أ 0
 عضواً  د/ أحمد عبد الحميد عمارة.أ 8
 عضواً                           مصطفي سامي عميرة د/.أ 3
 عضواً                           عبد الحميم محمد معاذ د/.أ 4
  المجمسسر أمين و  عضواً  أحمد سعيد أمين خضرد/ .أ 5
 عضواً              أحمد محمود عبد الحكيمد/ .أ 6
 عضواً  أ.د/ أحمد إبراىيم عزب 7
 متفرغ عضواً  أ.د/ محمد نبوي االشرم 8
 عضواً  أ.م.د/ محمد عباس صفوت 9
 عضواً  أ.م.د/ ياسر عبد الجواد الوراقى 01
 عضواً  أ.م.د/ مني محمد كامل 00
 عضواً  أ.م.د/ رشا فرج محمود العربي 08
 عضواً  أ.م.د/ إبراىيم عمي عبد الحميد اإلبيارى 03
 عضواً  د/ ىبة اهلل عصام الدين الدياسطى 04
 عضواً  د/ سماح أمين حالوة 05
 عضواً  د/ والء محمد كامل العبد 06
 عضواً  د/ محمود عبد المجيد محمد سالم 07

  : الفتتاحا
الجمسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب رئيس  مني مصطفي محمد عمي/ هالدكتور  ةاألستاذ ةالسيد تافتتح 

 لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال. اسيادتي تثم انتقم ,القسمبالسادة أعضاء مجمس 
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   :أّاًل: املصـــادقات 
  .بػأٌ التصدٓل علٙ ستطس ادتلط٘ الطابك٘ 1/1

 .بك٘ جمللظ الكطه ّمتابع٘ ما داٛ بُ مً مْضْعاتاملصادق٘ علٙ ستطس ادتناع ادتلط٘ الطاالكساز: 

 :ثاىًٔا: مْضْعات اإلحاط٘
خدم٘ اجملتنع ّتينٔ٘ البٔٝ٘  مً العالقات الجكافٔ٘ ّغٌْٝيف حال٘ ّزّدٍا للكطه  عسض ارتطابات الْازدٗ 2/1

ّحدٗ ادتْدٗ ّّالدزاضات العلٔا ّمهتب/عنٔد الهلٔ٘ ّغٌْٝ التعلٔه ّالطالب أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ ّغٌْٝ 

 لالطالعاهلٔٝ٘ املعاّى٘ بالكطه ّعلٙ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ للعسض ّّحدٗ األشمات ّالهْازخ   ITّّحدٗ

 .علَٔا

 .علنًا أحٔط اجمللظمت العسض ّالكساز: 

 الدزاضات العلٔا:: ثالجًا
اذتلٔه ستند عبد  عبدالدنتْز/  االضتاذبتكسٓس صالحٔ٘ مً املػسف األّل علٕ السضال٘ الطلب املكدو  3/1

بكطه املياشالت ّالسٓاضات املأٜ٘ نلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘ مدٓي٘  ادتْدّأضتاذ تدزٓب  اذتلٔه معاذ

أضتاذ فطْٔلْدٔا  الدنتْز/ عبد اذتلٔه ْٓضف عبد العلٔه  االضتاذّاملػسف الجاىٕ علٕ السضال٘ الطادات, 

ّاملػسف الجالح علٕ , السٓاضٔ٘ دامع٘ مدٓي٘ الطادات السٓاض٘ ّزٜٔظ قطه املْاد الصحٔ٘ نلٔ٘ الرتبٔ٘

أضتاذ املصازع٘ املتفسغ بكطه املياشالت ّالسٓاضات املأٜ٘ الدنتْز/ ستند ىبْٖ االغسو  االضتاذالسضال٘ 

ّذلو بغسض تػهٔل دتي٘ املياقػ٘ ّاذتهه لسضال٘ نلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘ مدٓي٘ الطادات, 

باحح بكطه املياشالت ّالسٓاضات املأٜ٘ نلٔ٘   نْد عبد الطالو ستنْد ارتْلٕستللباحح / املادطتري 

بسىامر تدزٓيب لتينٔ٘ بعض املتغريات البدىٔ٘ " الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘ مدٓي٘ الطادات بعيْاٌ 

لئل دزد٘  " ّالفطْٔلْدٔ٘ يف ضْٛ تعدٓالت الكاىٌْ ّتأثريِ علٕ مطتْٖ األداٛ املَازٖ لالعيب ادتْدّ 

 املادطتري يف الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ ّبعد تكدٓه ٍٔٝ٘ األغساف باإلمجاع تكسٓس صالحٔ٘ للسضال٘, ّالرٖ داٛ فُٔ:

أىُ قد مت تيفٔر مجٔع إدساٛات السضال٘ متطني٘ املػهل٘ ّاألٍنٔ٘ ّاألٍداف ّالفسّض, ّالكساٛات   

زاض٘ االضتطالعٔ٘ ّاألضاضٔ٘, اليظسٓ٘ ّالدزاضات املسدعٔ٘, ّاختٔاز ميَر ّزتتنع ّعٔي٘ البحح, ّالد

اإلحصأٜ٘, ّعسض اليتاٜر ّمياقػتَا, ّاضتيتادات السضال٘ ّتْصٔاتَا,  تّّضاٜل مجع البٔاىات ّاملعادتا

ّقاٜن٘ املسادع ّاملسفكات, مع ملدص السضال٘ باللغتني العسبٔ٘ ّاألديبٔ٘, ّمً العسض الطابك٘ تبني 

 تػهٔل دتي٘ املياقػ٘ ّاذتهه ّاملكدو مً ضٔادتَه ٍّه: صالحٔ٘ السضال٘ للنياقػ٘, ّعلٕ ذلو تكرتح

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ستسّض٘ علٕ حطً أضتاذ التدزٓب السٓاضٕ املتفسغ بكطه التدزٓب السٓاضٕ ّعلْو / ٗالدنتْز ٗـ االضتاذ1

 )مياقػًا(. اذتسن٘, نلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ بيات فلنير, دامع٘ االضهيدزٓ٘

بكطه املياشالت ّالسٓاضات املأٜ٘ نلٔ٘  املصازع٘أضتاذ  ازٗعبد اذتنٔد عنـ االضتاذ الدنتْز/ أمحد 2

 ( مياقػًا)الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘ مدٓي٘ الطادات. 

بكطه املياشالت ّالسٓاضات  تدزٓب ادتْدّأضتاذ  عبد اذتلٔه ستند عبد اذتلٔه معاذـ األضتاذ الدنتْز/ 3

 (سفًامػ)املأٜ٘ نلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘ مدٓي٘ الطادات. 

عبد اذتلٔه ْٓضف عبد العلٔه  أضتاذ فطْٔلْدٔا السٓاض٘ ّزٜٔظ قطه املْاد الصحٔ٘ ـ األضتاذ الدنتْز/ 4

 )مػسفًا( .نلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘ مدٓي٘ الطادات

 الكساز: املْافك٘ علٕ أٌ ٓسفع املْضْع لػٌْٝ الدزاضات العلٔا بالهلٔ٘ الختاذ اإلدساٛات الالشم٘.

 الدنتْز/ أمحد ضعٔد أمني خطس االضتاذبتكسٓس صالحٔ٘ مً املػسف األّل علٕ السضال٘ لب املكدو الط 3/2

أضتاذ تدزٓب املالنن٘ بكطه املياشالت ّالسٓاضات املأٜ٘ نلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘ مدٓي٘ الطادات, 

تاذ مطاعد بكطه املياشالت أض ننال عبد الفتاح عٔدالدنتْز/ أمحد  االضتاذّاملػسف الجاىٕ علٕ السضال٘ 

ّالسٓاضات املأٜ٘ نلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘ مدٓي٘ الطادات, ّذلو بغسض تػهٔل دتي٘ املياقػ٘ 

باحح بكطه املياشالت ّالسٓاضات املأٜ٘ نلٔ٘   أمري مجال عبد اذتلللباحح / ّاذتهه لسضال٘ املادطتري 

اضتدداو التنسٓيات البالٔطتٔ٘ علٕ بعض املتغريات تأثري  "الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘ مدٓي٘ الطادات بعيْاٌ 

املادطتري يف الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘  لئل دزد٘ "البدىٔ٘ ارتاص٘ ّمطتْٖ األداٛ املَازٚ لدٖ العيب املالنن٘ 

 ّبعد تكدٓه ٍٔٝ٘ األغساف باإلمجاع تكسٓس صالحٔ٘ للسضال٘, ّالرٖ داٛ فُٔ:

ضال٘ متطني٘ املػهل٘ ّاألٍنٔ٘ ّاألٍداف ّالفسّض, ّالكساٛات أىُ قد مت تيفٔر مجٔع إدساٛات الس  

اليظسٓ٘ ّالدزاضات املسدعٔ٘, ّاختٔاز ميَر ّزتتنع ّعٔي٘ البحح, ّالدزاض٘ االضتطالعٔ٘ ّاألضاضٔ٘, 

اإلحصأٜ٘, ّعسض اليتاٜر ّمياقػتَا, ّاضتيتادات السضال٘ ّتْصٔاتَا,  تّّضاٜل مجع البٔاىات ّاملعادتا

سادع ّاملسفكات, مع ملدص السضال٘ باللغتني العسبٔ٘ ّاألديبٔ٘, ّمً العسض الطابك٘ تبني ّقاٜن٘ امل

 صالحٔ٘ السضال٘ للنياقػ٘, ّعلٕ ذلو تكرتح تػهٔل دتي٘ املياقػ٘ ّاذتهه ّاملكدو مً ضٔادتَه ٍّه:
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ىظسٓات قطه ٔظ السٓاضٕ ّزٜتدزٓب الأضتاذ  عبد الباضط مجٔل عبد الفتاح األغكسـ االضتاذ الدنتْز/ 1

 )مياقػًا(. الصقاشٓلاملياشالت الفسدٓ٘ نلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘ ّتطبٔكات 

ـ االضتاذ الدنتْز/ أمحد ضعٔد أمني خطس أضتاذ تدزٓب املالنن٘ بكطه املياشالت ّالسٓاضات املأٜ٘ نلٔ٘ 2

 )مػسفًا( الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘ مدٓي٘ الطادات. 

اضس عبد ادتْاد الْزاقٙ أضتاذ مطاعد بكطه املياشالت ّالسٓاضات املأٜ٘ نلٔ٘ الرتبٔ٘ ـ األضتاذ الدنتْز/ 3ٓ

 )مياقػًا(السٓاضٔ٘ دامع٘ مدٓي٘ الطادات. 

املياشالت ّالسٓاضات املأٜ٘ نلٔ٘ الرتبٔ٘  مطاعدأضتاذ  ننال عبد الفتاح عٔدأمحد ـ األضتاذ الدنتْز/ 4

 )مػسفًا( .السٓاضٔ٘ دامع٘ مدٓي٘ الطادات

 الكساز: املْافك٘ علٕ أٌ ٓسفع املْضْع لػٌْٝ الدزاضات العلٔا بالهلٔ٘ الختاذ اإلدساٛات الالشم٘.

أضتاذ  الدنتْز/ ّاٜل الطٔد قيدٓل االضتاذبتكسٓس صالحٔ٘ مً املػسف األّل علٕ السضال٘ الطلب املكدو  3/3

الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘ مدٓي٘ الطادات, الكٔاع ّالتكْٓه ّزٜٔظ قطه أصْل الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ نلٔ٘ 

أضتاذ تدزٓب املالنن٘ بكطه  الدنتْز/ أمحد ضعٔد أمني خطس االضتاذّاملػسف الجاىٕ علٕ السضال٘ 

علٕ السضال٘  الجالحاملياشالت ّالسٓاضات املأٜ٘ نلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘ مدٓي٘ الطادات, ّاملػسف 

أضتاذ مطاعد بكطه املياشالت ّالسٓاضات املأٜ٘ نلٔ٘  الفتاح عٔدالدنتْز/ أمحد ننال عبد  االضتاذ

املادطتري الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘ مدٓي٘ الطادات, ّذلو بغسض تػهٔل دتي٘ املياقػ٘ ّاذتهه لسضال٘ 

بكطه املياشالت ّالسٓاضات املأٜ٘ نلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘  للباحح / معتص حامت غاٍني ضالو باحح

مدٓي٘ بياٛ اختباز معسيف ملادٗ املالنن٘ لطلب٘ نلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘ " لطادات بعيْاٌ مدٓي٘ ا

لئل دزد٘ املادطتري يف الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ ّبعد تكدٓه ٍٔٝ٘ األغساف باإلمجاع تكسٓس صالحٔ٘  " الطادات

 للسضال٘, ّالرٖ داٛ فُٔ:

ملػهل٘ ّاألٍنٔ٘ ّاألٍداف ّالفسّض, ّالكساٛات أىُ قد مت تيفٔر مجٔع إدساٛات السضال٘ متطني٘ ا  

اليظسٓ٘ ّالدزاضات املسدعٔ٘, ّاختٔاز ميَر ّزتتنع ّعٔي٘ البحح, ّالدزاض٘ االضتطالعٔ٘ ّاألضاضٔ٘, 

اإلحصأٜ٘, ّعسض اليتاٜر ّمياقػتَا, ّاضتيتادات السضال٘ ّتْصٔاتَا,  تّّضاٜل مجع البٔاىات ّاملعادتا

ت, مع ملدص السضال٘ باللغتني العسبٔ٘ ّاألديبٔ٘, ّمً العسض الطابك٘ تبني ّقاٜن٘ املسادع ّاملسفكا

 صالحٔ٘ السضال٘ للنياقػ٘, ّعلٕ ذلو تكرتح تػهٔل دتي٘ املياقػ٘ ّاذتهه ّاملكدو مً ضٔادتَه ٍّه:
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ا املياشالت ّّنٔل الهلٔ٘ للدزاضات العلٔأضتاذ تدزٓب  إَٓاب ستند فْشٖ البدْٖٓـ االضتاذ الدنتْز/ 1

 )مياقػًا(. طيطانلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘  ّالبحْخ ضابكًا

ّاٜل الطٔد قيدٓل أضتاذ الكٔاع ّالتكْٓه ّزٜٔظ قطه أصْل الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ نلٔ٘ ـ االضتاذ الدنتْز/ 2

 )مػسفًا( . الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘ مدٓي٘ الطادات

املالنن٘ بكطه املياشالت ّالسٓاضات املأٜ٘ نلٔ٘ االضتاذ الدنتْز/ أمحد ضعٔد أمني خطس أضتاذ تدزٓب ـ 3

 )مػسفًا(الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘ مدٓي٘ الطادات. 

األضتاذ الدنتْز/ ٓاضس عبد ادتْاد الْزاقٙ أضتاذ مطاعد بكطه املياشالت ّالسٓاضات املأٜ٘ نلٔ٘ الرتبٔ٘ ـ 4

 )مياقػًا(السٓاضٔ٘ دامع٘ مدٓي٘ الطادات. 

 ٕ أٌ ٓسفع املْضْع لػٌْٝ الدزاضات العلٔا بالهلٔ٘ الختاذ اإلدساٛات الالشم٘.الكساز: املْافك٘ عل

بكطه املياشالت ّالسٓاضات املأٜ٘ بهلٔ٘  باحح ستند ضعٔد ستند الكْاعالباحح/ الطلب املكدو مً  3/4

ادطتري الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘ مدٓي٘ الطادات ّذلو بغسض حتدٓد مٔعاد لطنياز الكطه ملْضْع زضال٘ امل

الدزد٘  ملالننٕعلٙ بعض املتغريات البدىٔ٘ ّالفطْٔلْدٔ٘  بأىْاعُتأثري اضتدداو التحنل بعيْاٌ " 

 ".االّىل

و الطاع٘ اذتادٓ٘ عػسٗ ظَسًا مبكس 7/6/2017املْافل  االزبعاٛالكساز: املْافك٘ مع حتدٓد مٔعاد لطنياز الكطه ْٓو 

 اإلدساٛات الالشم٘. الختاذٌ الدزاضات العلٔا بالهلٔ٘ الكطه بالهلٔ٘ ّعلٕ أٌ ٓسفع املْضْع لػْٝ

املياشالت ّالسٓاضات املأٜ٘  بكطه ٘باحجال عبد السمحً أمحد عْض أمريٗ/ ٘الباحجاملكدو مً االلتناع  3/5

ّنرلو املْافك٘ علٕ  سٓطُبالكطه حٔح أىَا ناىت منباحج٘ املْافك٘ علٕ إعادٗ قٔدٍا ّذلو بغسض 

تػهٔل دتي٘ مياقػ٘ ّحهه لسضال٘ املادطتري ارتاص٘ بَا حٔح اىَا اىتَت مً اضتهنال إدساٛات السضال٘ 

 ّداٍصٗ للنياقػ٘.

 علٕ  إعادٗ  قٔد الباحج٘ ّاضتهنال إدساٛات الكٔد بعد مْافك٘ دتي٘ االغساف ّاملنجل٘ يف:الكساز: املْافك٘ 

 املأٜ٘. قطه املياشالت ّالسٓاضاتح٘ ّزٜٔظ أضتاذ الطبا ـ أ.د/ مين مصطفٕ ستند عل1ٕ

 املأٜ٘. كطه املياشالت ّالسٓاضاتأضتاذ الطباح٘ ب ـ أ.د/ أمحد ستنْد عبد اذتهٔه2

قسزت دتي٘ العلنٕ ّمساعاِ لظسّفَا املسضٔ٘  َاحسصا علٕ مطتكبلّىظسًا الىتَاٛ الباحج٘ مً إدساٛات السضال٘  ّ

 سضال٘ ٍّٕ:االغساف تػهٔل دتي٘ مياقػ٘ ّحهه لل

 



 
 
 
 
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ أ.د/ مين مصطفٕ ستند علٕ أضتاذ الطباح٘ ّزٜٔظ قطه املياشالت ّالسٓاضات املأٜ٘ نلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ 1

 .(مػسفًا)دامع٘ مدٓي٘ الطادات. 

الرتبٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع ّتينٔ٘ البٔٝ٘ بهلٔ٘ هلٔ٘ ال ّّنٔل السٓاضات املأٜ٘أضتاذ  حطني علٕ عبد الطالوـ أ.د/ 2

 .(مياقػًا). االضهيدزٓ٘دامع٘ بأبْ قري السٓاضٔ٘ 

هلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ للدزاضات العلٔا ّالبحْخ بهلٔ٘ ال ّّنٔل السٓاضات املأٜ٘أضتاذ  مصطفٕ ضامٕ عنريٗـ أ.د/ 3

 .(مياقػًا)دامع٘ مدٓي٘ الطادات. 

ـ أ.د/ أمحد ستنْد عبد اذتهٔه أضتاذ الطباح٘ بكطه املياشالت ّالسٓاضات املأٜ٘ نلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘ 4

 .(مػسفًا)دٓي٘ الطادات. م

 اإلدساٛات الالشم٘. الختاذّعلٕ أٌ ٓسفع املْضْع لػٌْٝ الدزاضات العلٔا بالهلٔ٘ 

 غٌْٝ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ: زابعًا:
4/1 

 

بكطه املياشالت  األضتاذ املطاعد ٓاضس ستند عبد ادتْاد الْزاقٙالدنتْز/ األضتاذ الطلب املكدو مً 

ىكل علٕ مً الكطه خبصْص املْافك٘  ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘ مدٓي٘ الطاداتّالسٓاضات املأٜ٘ نلٔ

ضٔادتُ إلٕ نلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘ امليْفٔ٘ بػبني الهْو, ذتني احطاز خطاب املْافك٘ مً نلٔ٘ 

 الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘ امليْفٔ٘ علٕ اليكل. 

و ّٓسفع املْضْع 2017و / 2016فصل الدزاضٕ الجاىٕ للعاو ادتامعٕ الكساز : املْافك٘ علٕ ىكل ضٔادتُ بعد اىتَاٛ ال

 للذَات املدتص٘ الختاذ الالشو.

4/2 

  

األضتاذ املطاعد بكطه املياشالت ّالسٓاضات املأٜ٘  أمحد عنس الفازّم الػٔذالدنتْز/ الطلب املكدو مً 

ىكل ضٔادتُ إلٕ نلٔ٘ علٕ لكطه مً اخبصْص املْافك٘  نلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘ مدٓي٘ الطادات

الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘ امليْفٔ٘ بػبني الهْو, ذتني احطاز خطاب املْافك٘ مً نلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ 

 دامع٘ امليْفٔ٘ علٕ اليكل.
ع و ّٓسفع املْض2017ْو / 2016الكساز : املْافك٘ علٕ ىكل ضٔادتُ بعد اىتَاٛ الفصل الدزاضٕ الجاىٕ للعاو ادتامعٕ 

 للذَات املدتص٘ الختاذ الالشو.

 خامطًا: عالقات ثكافٔ٘:
 علَٔا. لالطالعمت عسض ارتطابات الْازدٗ علٙ الطادٗ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ ّاهلٔٝ٘ املعاّى٘ بالكطه  5/1

 .أحٔط اجمللظ علنًاالكساز: 

 ضادضًا: فٔنا ٓطتذد مً أعنال :
 



 
 
 
 
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ًا.ظَس الْاحدٗاختتنت ادتلط٘ يف متاو الطاع٘ ّ
 

 اجمللظضس أمني 

)               ( 

  زٜٔظ زتلظ الكطه

)                 ( 

 مين مصطفٕ ستند علٕد/ .أ د/ أمحد ضعٔد أمني خطس.أ
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