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Education

جامعة أسوان
كلية الرتبية الرياضية

تشكيل جلان امللتقى
االمانة العليا للملتقى
الصفة

م

االسم

1

أ.د /أحمد غالب محمد

رئيس الجامعة ورئيس الملتقى

2

ا.د /أيمن محمود عثمان

نائب رئيس الجامعة ونائب رئيس الملتقى

3

أ.د /عادل محمد عبد المنعم مكى

4

أ.د /عبد الرحمن عبد الباسط

( نائب االمين العام )

5

أ.د /أشرف مصطفى أحمد

( نائب االمين العام )

6

أ.د /عبد الناصر جبر حسين

( نائب االمين العام )

عميد الكليه األمين العام
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جامعة أسوان
كلية الرتبية الرياضية
اللجنة التنفيذية للملتقى
م
1

االسم
أ.د/عادل محمد عبدالمنعم مكى

الصفة
األمين العام

أ.د /يحى محمد حسن

المدير التنفيذى

2

أ.د /عاطف سيد أحمد

نائب المدير التنفيذى

3

الصحفى  /أيمن بدرة

عضو

4

أ.م.د /مصطفى جمعه

عضو

5

أ.م.د /ناصر محمد شعبان

عضو

6

أ.م.د /أيمن محمد سمير

عضو

7

أ.م.د /شرين محمد خيرى

عضو

8

أ.م.د /رفعت عبد اللطيف

عضو

9

أ.م.د /محمد جمعه ضوى

عضو

10

أ.م.د /سارة اسماعيل السييد

عضو

11

أ.م.د /هانى طلبه عبدالغنى

عضو

12

أ.م.د /إيهاب جبر محمد

عضو

13

أ.م.د /محمد شمندى يس

عضو

د /وليد رزق بدر

عضو

15

د /محمد أحمد عبد الغنى

عضو

16

د /هانى جادو

عضو

17

د /.محمد ابو الحمد

عضو

18

د /يس ار عدلى

عضو

19

د /محمد عابد

عضو

20

د /محمد حامد فتحى

عضو

21

د/محمد عيد أبوهاشم

عضو

22

د /محمود صالح الدين

عضو

23

د /حنان أمين

عضو

24

د/محمد صبحى

عضو

14
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جامعة أسوان
كلية الرتبية الرياضية

جلنة السكرتارية
م
1

االسم
د /هانى جادو

الصفة

رقم الهاتف

رئيس اللجنة

 2أ .امنية محمد
 3ا .أية حمدى
 4ا .محمد محمود
 5ا .بسنت عماد

جلنة املطبوعات و الدعوات
االسم

م

 1أ.م.د /هانى عبد الغنى طلبة

الصفة

رقم الهاتف

رئيس اللجنة

مهندسة /ماجدة اسماعيل
م /.أحمد عامر

جلنة العالقات العامة
م

االسم

1

د /محمد أحمد عبد الغنى

الصفة
رئيس اللجنة

 2م /.عماد فوزى
 3ا.محمد حسانى
 4ا .عبير
 5مهاب عبدالكريم
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جامعة أسوان
كلية الرتبية الرياضية

جلنة االعالم
االسم

م

 1الصحفى  /أيمن بدرة

الصفة

رقم الهاتف

رئيس اللجنة

الصحفى  /محمد عبدهلل
االستاد  /أحمد بدوى
الصحفى  /عبد هللا مشالى
الصحفى  /عالء عوض
ا.أية حمدى
أ.سيد عبدالفضيل

جلنة تنظيم املعارض و وسائل التواصل االجتماعى
م
1

االسم
د /محمد ابو الحمد

الصفة
رئيس اللجنة

م /.محمد جمال يس
ا /أحمد بدوى
م /.عماد فوزى
م /.أحمد عامر محمد
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جامعة أسوان
كلية الرتبية الرياضية

اللجنة االلكرتونية وتلقى البحوث
االسم

م

 1أ.م.د /ناصر محمد شعبان

الصفة

رقم الهاتف

رئيس اللجنة

م.م /.محمد صالح
ا .ميرنا الصاوى
ا.زينب
ا.هناء
أ.أحمد هاشم

جلنة االستقبال والتسجيل
االسم

م

 1أ.م.د /إيهاب جابر محمد

الصفة

رقم الهاتف

رئيس اللجنة

م /.محمد جمال يس
م.أحمد عبد الحكيم
م /.عماد فوزى

جلنة التسويق
االسم

م

 1أ.م.د /سارة إسماعيل السيد

الصفة
رئيس اللجنة

د/رحاب أمين
د/محمد حامد
د/عز درويش
د/حازم الروبى
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جامعة أسوان
كلية الرتبية الرياضية

جلنة حقل االفتتاح
االسم

م

 1أ.م.د /محمد شمندى يس

الصفة

رقم الهاتف

رئيس اللجنة

أ.م.د/محمد جمعة ضوى
د /حنان أمين
د /محمد أبو الحمد
د /أحمد نور

جلنة التوثيق
م

االسم

 1أ.م.د /أيمن محمد سمير

الصفة
رئيس اللجنة

م /.مها طة حشيش
م /.شاهندة عمر النوبى
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جامعة أسوان
كلية الرتبية الرياضية

جلنة الندوات
االسم

م

 1أ.م.د /رفعت عبد اللطيف

الصفة

رقم الهاتف

رئيس اللجنة

د/يس ار عدلى
د /سارة عباس قاسم
م .ابراهيم عبد الناصر
م.م /مروة زيدان

جلنة الدورات
م
1

االسم
د /محمد حامد فتحى

الصفة
رئيس اللجنة

د /مها رشوان
د /حنان محمد سامى
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جامعة أسوان
كلية الرتبية الرياضية

جلنة املراسم
االسم

م

 1أ.م.د /شرين محمد خيرى

الصفة

رقم الهاتف

رئيس اللجنة

 2د /شرين رفعى عبدالجليل
 3م /.شاهندة عمر نورى
 4أ .بسنت عماد

جلنة االجراءات االحرتازية
االسم

م
1

د.محمد عيد ابوهاشم

2

د /.ياسر محمد شحاته

الصفة

رقم الهاتف

رئيس اللجنة

أ.ممدوح محمد
أ.داليا محمد
عامل
عاملة

جلنة التوصيات واخلتام
م
1

االسم
د /محمد عابد

الصفة
رئيس اللجنة

م /.أحمد عامر محمد
م /مها طة حشيش
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جامعة أسوان
كلية الرتبية الرياضية

جلنة االنتقاالت
م
1

االسم
د /محمود صالح الدين

الصفة

رقم الهاتف

رئيس اللجنة

م/محمد جمال
م /إبراهيم عبدالناصر

جلنة االقامة
االسم

م

أ.م.د /محمد جمعه ضوى

الصفة

رقم الهاتف

رئيس اللجنة

م /.أحمد عبد الحكيم
م /.ابراهيم عبد الناصر

جلنة املتابعة والتقييم
م

االسم

 1أ.م.د /مصطفى محمد جمعة
م.م/محمد عبدالرازق

الصفة
رئيس اللجنة

م.م/محمد صالح
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جامعة أسوان
كلية الرتبية الرياضية

اللجنة املالية
م

 1د  .وليد رزق

االسم

رقم الهاتف

الصفة
رئيس اللجنة

ياسر محمد شحاته
محسن
يوسف

هارون
محمد فرج

جلنة الربامج السياحية
االسم

م
 1م.د /حنان أمين

الصفة
رئيس للجنة

ا .حاتم يسرى
سكرتير عام المحافظة
مدير العالقات العامة بالجامعة
رئيس هيئة تنشيط السياحة
رئيس غرفة تنشيط السياحة
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جامعة أسوان
كلية الرتبية الرياضية

جلنة املهرجان املائى
االسم

م

م.د /يس ار عدلى

الصفة

رقم الهاتف

رئيس اللجنة

ا .حاتم يسرى
م/.محمد يسرى
ا /.محمد صالح
ا .عاصم كرمى
ا .ياسر مدبولى

اللجنة الطبية
م
1

االسم
د /محمد صبحى

الصفة
رئيس اللجنة
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