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  (C.V)السيرة الذاتية                             

            يالزينأيمن / دكتورال للواءا
 

                 أيمن رمضان محمد الزينى:  االســــم
  11/5/1691:  تاريخ الميالد
 -: العمــــلالتخصص و 

 (سابقا  )ة أمن الغربية بمديري لشئون القانونيةادارة رئيس إ* 
 اتالحقوق جامع اتبكلي"الزائرباللغة اإلنجليزية القانون  أستاذ *

 ."شعبة اللغة اإلنجليزية" تداوالسا وحلوانطنطا 
  FIDICمحكم تجاري دولي ومحاضر وخبير صياغة عقود * 
 .رئيس الجمعية العربية للعلوم القانونية* 
 .DAADعضو الهيئة األلمانية للتبادل العلمي * 
 .لهيئة القانونية العليا والخبراء بالمجلس الدولي للعالم اإلسالميا رئيس* 

 
 النشاط العلـــــــمى

 -:اللغات األجنبية التى أجيدها : أوال 
 .مع اإللمام باللغة الفرنسية واإليطالية ،واأللمانيةاألنجليزية         

- :الدرجات العلمية الحاصل عليها :ثانيا 

 تاريخ الحصول عليها                                         الدرجة العلمية           
       1695                                                           الحقوقليسانس   .1
 1661                                                  العلوم الجنائية ماجستير   .1
 1661        االداريةمن اكاديمية السادات للعلوم  دارةتمهيدى الزمالة فى علوم اإل. 3
 13/3/1003                                           قانونيةدرجة الدكتوراه فى العلوم ال -1
 

 البعثات والمنح العلمية: ثالثا 
التابعةةةةة للحكومةةةةة   (D.A.A.D) منحةةةةة علميةةةةة مةةةةن األكاديميةةةةة األلمانيةةةةة للتبةةةةادل العلمةةةةى  -1 

إلةةةةةةةى   15/1/1669خةةةةةةةالل الفتةةةةةةةرة مةةةةةةةن  ،لجمةةةةةةةع المةةةةةةةادة العلميةةةةةةةة لرسةةةةةةةالة الةةةةةةةدكتوراة ،األلمانيةةةةةةةة
10/6/1669. 
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التعلةةيم لةةوزارة التابعةةة   (D.A.A.D) منحةةة علميةةة مةةن األكاديميةةة األلمانيةةة للتبةةادل العلمةةى  -1
 ،لتبةةادل الخبةةرات حةةول موضةةوا بةةدائل العقوبةةات السةةالبة للحريةةة القصةةيرة المةةدة ،األلمانيةةة العةةالي

 .م ولمدة شهرين1009بدعوة من كلية الحقوق جامعة بريمن خالل عام 

لةةةوزارة التعلةةةيم التابعةةةة   (D.A.A.D) منحةةةة علميةةةة مةةةن األكاديميةةةة األلمانيةةةة للتبةةةادل العلمةةةى -3
بةدعوة مةن  ،موضةوا الحمايةة الجنائيةة لالاتةراا اإلليكترونةي حول لتبادل الخبرات ،لمانيةاأل العالي

م ولمةةةدة ثالثةةةة 1011كليةةةة الحقةةةوق جامعةةةة تريةةةر ومعهةةةد مةةةاكس بالنةةة  فةةةي فرايبةةةور  خةةةالل عةةةام 
 .شهور

ألجةراء أبحةاع عةن بةدائل العقوبةة السةالبة  ،Max Plank institute - Freiburgدعةوة مةن -3
 .للحرية القصيرة المدة

 
- :شاركت فيها  المؤتمرات التي -:رابعًا 

 ،بةةرلين بدولةةة ألمانيةةا ،مةةمتمر أسةةاليا تعامةةل الةةديمقراطيات الغربيةةة مةةع دول الشةةرق األوسةةط   -1
التابعةةةة لةةةوزارة التعلةةةيم العةةةالي (D.A.A.D) والةةةذي نهمتةةةد األكاديميةةةة األلمانيةةةة للتبةةةادل العلمةةةى 

 .1/11/1001وحتي  30/11/1001خالل الفترة من  ،األلمانية

دراسةةةةات فةةةةي المعهةةةةد الةةةةدولي لحقةةةةوق األنسةةةةان فةةةةي سةةةةترازبو  فةةةةي فرنسةةةةا خةةةةالل الفتةةةةرة مةةةةن  -1
 .األنسان حول القانون الدولي المقارن لحقوق 15/1/1009وحتي  30/9/1009

3-Role of Libraries in Freedom of Expression, Tolerance, and Access to Information 

,Bibliotheca Alexandrina, October 7th – 9th, 2008. 

 

4- Preliminary programme for the Science Year Follow Up Event From 9th  – 11th 

of November 2008  , At the Conference Center of Cairo University. 

 

5- “Alumni portal Deutschland” (Germany Alumni Portal) From 12th  – 13th of 

November 2008  , At the Conference Center of Cairo University. 

 

6-  The international conference "the Role of  think Tanks in Developing Countries: 

Challenges and Solutions" ( the Egyptian cabinet information and decision support 

center & Unicef and others ) , Cairo  17
th

 – 18
th

  January 2009 

  

7- The international conference " child poverty and disparities : public policies for 

social justice "   Unicef   , Cairo  18th – 19th  January 2009. 
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، بدولةة األردن عمةان فةي مدينةة Sciences and Humanities Bridging Cultureمةمتمر  - 9
األكاديميةةة  والةةذي نهمةةةةتد ،Sciences) حةةةول 11/5/1006وحتةةي  10/5/1006ة مةةن ر خةةالل الفتةة

 .(D.A.A.D) األلمانية للتبادل العلمى 

9 -Workshops and Information Session on the Alumni portal Deutschland, 

“Constructive Negotiations Workshop” , Goethe-Institute Cairo, November 7th 

2009. 
 

10-  “Secularity” and “Religiosity”: Two clichés in the critical discussion of 

DAAD Alumni  from the Middle East and Germany , Alumni Workshop in 

Berlin, Germany , 4-5 December 2009. 

 

13- Euro - med Innovation Marketplace ,Fairmont Towers ,Cairo, Egypt  , 26-28 

Jan 2010. 

 

 

14- The Certificate Program in the context of the DAAD Alumni Academy,  

The specific topics covered in the course of these workshops are the following 

(the outlines can be downloaded on the DAAD website): 

- Communication in Teams 

- Basics of Management and Leadership 

- Time Management and Planning 

- Strategic Management 

- Conflict Management and Negotiation 

- Finance for Non-Financials 

 

15-  Euro - med Innovation Marketplace ,Fairmont Towers ,Cairo, Egypt  , 26-28 

Jan 2010. 

 

16- Workshop on " Monitoring & Evaluation Coaching " , Capacity building in 

managing for results and impact ( CAMARI ) , Alexandria – Egypt , from 10 to 

18 April 2010 , The specific topics covered in the course of these workshops are 

the following :- 

 - Main concepts of M & E. 

 - Pedagogies of M & E coaching. 

 - Case studies on M & E. 

 - Review of regional training. 

 - Creativity in training design and delivery. 

 

17 - The Bio Vision conference 2010 in Alexandria , from 11th to 15th of April, 

2010, The Bibliotheca Alexandrina , Egypt. 

مـايو  81 ،، القـاهرة(التحديات القانونية وحمايـة المعلومـات ) ول التصويت اإلليكتروني المؤتمر الرابع ح -81
 . م1188

19- " DAAD alumni seminar , DAAD , Cairo University , Egypt, from 28 to 29 

May 2010 
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20 – join-med networking Events – network Event 3 , Pyramisa Hotel, Cairo , 

Egypt , from 26 to 28 June 2011. 
 

 الجمعيـة ،"التحـديات القانونيـة والتقنيـة وااتصـادياتها" حـول صـنا ا النشـر االلكترونـي نقاشـية حلقـة -21

 المجلـ  اال لـي اا ـا مـؤتمرات ،،اليوم السابع للدراسات اإلسـتراتيجية ومركز المصرية لمكافحة جرائم االنترنت
 .م 1188يونيا 29القاهرة  ،للثقافة بدار االوبرا المصرية

 

22- Workshop about " Proposal Writing Post Docs " , DAAD Kairo Akademie ,  

       16 October 2011. 
 

23- Workshop about " Developing a Personality of Leadership " , DAAD Kairo      

Akademie , 17October 2011. 

 

24- Workshop about "Scientific Thinking and Argumentation Skills for Problem 

Solving " , DAAD Kairo Akademie , 18October 2011. 

 

25- Workshop about " International Networking " , DAAD Kairo Akademie ,  

19October 2011. 

 

26- Workshop about "Ethics in science " , DAAD Kairo Akademie , 20 October 

2011. 

27- Workshop about "peer coaching " , DAAD Kairo Akademie , 23-25 October 

2011. 

 

28- Workshop about "Creativity and innovation Techinques " , DAAD Kairo 

Akademie ,  26 February  2011. 

 

29- Workshop about "international publishing  " , DAAD Kairo Akademie ,  

7 March  2011. 

 
  ،"مستقبل التدريب والتحكيم وتأثيره علي المجتمع في دول الشرق الوسط " مؤتمر المدربين والمحكمين العرب  -01

CCA Board of international arbitration & Arab Board for consulting training ,   

Cairo , 12 March 2012.  

المنظمـة الدوليـة للصـليب االحمـر  –الحلقة النقاشية حول اليات واساليب نشر القانون الـدولي اإلنسـاني  -08
 .1181وزارة الداخلية ابريل   –جهاز االمن الوطني  –

32 - European Innovation Forum , ESADE Business School and the Science| Business 

Innovation Board , April 5, 2012. 

 

33- Seminar about "The right to access to knowledge" on the 29th to 30 0f April 2012 , 

Alexandria library  , Alexandria. 

 

34 – Kuwait Conference of FIDIC contracts , Kuwait , 1-2 may 2012. 

 

35 - Conference about " Neujustierung des strafrachts vor dem Hintergrund der 

Organisierten Kriminaltat und des Terrorismus " , Universtat Trier – Germany 

30/8/2012- 1/9/2012. 
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ديســـمبر  6-4 ،مدينــة الكويــت ،الســالميافنــده هوليــدا  أن  ،مــؤتمر الكويــت األول للتحكــيم التجــار  - 06
 .وراة  مل بعنوان التحكيم اإلليكتروني ، 1181

37 - First international conference  " European research strategy on 

intermodal transport " , Las Palmas De Gran Ganaria - spain   , 17-

18 April 2013. 

38 – The 13 the Conference on E- Government – ECEG 2013 , Department of 

Theoretical and Applied Sciences , University of Insubria , Como – Italy , June 

2013. 

المنظمـة الدوليـة للصـليب االحمـر  –الحلقة النقاشية حول اليات واساليب نشر القانون الـدولي اإلنسـاني  -09
 .1181يونيو 

وراة  مل بعنوان  ، 1180مايو 86-80 ،مدينة الكويت ،لصياغة العقود مؤتمر الكويت األول  - 41
 .الضوابط الحاكمة لصياغة  قود التجارة اإلليكترونية

مركز العدالة لحقوه  ،بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد ،ال لإلفالت من العقاب –ندوة نعم للعدالة  -41
 .1180ديسمبر  ،اطنط ،االنسان

 الجمعية العربية للعلوم القانونيةوالذ نظمتا  ،التحديات الدولية في المناز ات البحرية والتحكيم بشأنها- 40

 .بقا ة المؤتمرات الكبرى بجامعة اإلسكندريةم 1184مار   11وحتي  81خالل الفترة من 

المنظمة الدولية للصليب االحمر،  –الحلقة النقاشية حول اليات واساليب نشر القانون الدولي اإلنساني  -44
  .1184 ابريل

حاكم االاتصادية في مع التطبيه  لى تجربة الم القضاء االاتصاد  ودوره في مناز ات االستثمار مؤتمر -41
 .م، بفنده بيراميزا القاهرة1184سبتمبر  4أغسط  إلى  08 قد خالل الفترة من مصر، والذ  

 ،م1184سبتمبر  81:80خالل الفترة  قد التسويات التأمينية في المناز ات البحرية التي مؤتمر  46
 .كلية الحقوه ـ جامعة اإلسكندريةبمؤتمرات البقا ة  

سويف بتاريخ الثاني جامعة بني بقا ة المؤتمرات الكبرى ب   قد والذ ،"شبابنا طااة ال إ ااة " مؤتمر  - 41
حقوه متحد  اإل ااة في المواثيه واالتفااات الدولية " بوراة  مل تحت  نوان  ،1184ديسمبر من  ام  من

 " بين الوااع والمأمول والتشريع المصر 

سنوات  لى  81والمحلى لدول الشره االوسط بمناسبة مرور  احتفالية مؤسسة التحكيم التجارى الدولى -41
بمركز التعليم  11/81/1184 امًا  لى صدور اانون التحكيم بمصريوم السبت الموافه  11تأسيسها ومرور 
  .الزمالك –المدنى بالجزيرة 
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 ،تشجيع االستثمارمحاربة الفساد و "مؤتمر التحديات الدولية في النهوض بالمنظومة المالية والتجارية  -49
الفساد وآثر    نوان" وراة  مل تحت ب ،فنده بيراميزا القاهرةبم 1181يناير 88وحتي  81خالل الفترة من 

 ."آليات مكافحتا  لي جذب االستثمار

 اونعقود الفيديك في دول مجل  التعنحو أفضل الممارسات ل) ديك يمؤتمر الكويت الثاني لعقود الف -11
وراة  مل ب ،م1181فبراير  81وحتي  86والذ   قد بفنده راديسون بلو بالكويت خال الفترة من ( الخليجي 

 ." الضوابط والقوا د الحاكمة ألوامر التغيير في  قود الفيديك" تحت  نوان 

للمحامين والتي نظمتها الجمعية االمريكية  ال ضاء هيئة التدري  ،مهارات التدري  التفا ليندوة  – 18
 .18/1/1181والسبت  11/1/1181خالل يومي الجمعة الموافه  ABA والقضاة

مايو  16وحتي الثالثاء  14 قد خالل الفترة من االحد سعود  الثاني لعقود فيديك والذ  الملتقي ال -11
 األستشاريينتحت ر اية األتحاد الدولي للمهندسين .. .بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعوديا - 1181

FIDIC، أوامر التغيير في  قودللمطالبات و الضوابط والقوا د الحاكمة " وراة  مل تحت  نوان ب 
 ." الفيديك 

53. Conference " Tourism an law , Tanta university , 26-27 April 

2016 , paper title " Tourism between the criminal protection of the 

rights and freedoms of the tourist and the values and the foundations 

of the host State for Tourism ". 

 

54. The second Kuwait Conference of drafting contracts, Kuwait 

City, 8-11 May 2016 , a paper entitled the Franchise contracts.  
 

Assessment and review research papers   -:  خامسا 
1- Paper Titled : Ideas For A New Civic Reputation System for the Rising of 

Digital Civics; Digital Badges And Their Role In Democratic Process. 
 

2- (The 13 the Conference on E- Government – ECEG 2013 , Department of 

Theoretical and Applied Sciences , University of Insubria , Como – Italy , 2013 ). 

 

  -:العضوية في الهيئات والجمعيات اإلاليمية والدولية  -:سادساً 
 .رئيس الجمعية العربية للعلوم القانونية -1

 األلمانيةة لةوزارة التعلةيم العةاليالتابعةة   (D.A.A.D) األكاديمية األلمانية للتبةادل العلمةى عضو  -1
 .1669منذ عام 

 ." Sedaj" عضو الجمعية المصرية الفرنسية للدراسات والعلوم اإلجتماعيد  -3
 " فرنسا  –ستراسبور  " عضو الجمعية الدولية لقانون العقوبات  -1

 .عضو الجمعية المصرية للقانون الجنائي -5

 .عضو الجمعية المصرية لالاتصاد والتشريع السياسي -9
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 .عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي -1

 .الدولياألتحاد العربي للتحكيم التجاري عضو  -9

 .االتحاد العربي للتحكيم اإللكترونيعضو  -6

 .المصرية لمكافحة الجرائم المعلوماتية واإلنترنتعضو الجمعية  -10

 .عضو أتحاد المدربين العرا -11

 .كوندوايمجلس ادارة منطقة وسط الدلتا للتا رئيس -11

التي تصةدر فةي الواليةات المتحةدة  المجلة الدولية للبحوع والدراسات األنسانيةعضو هيئة تحرير  -13
 .األمريكية

 http://ijrhs.weebly.com/editorial-board--1607161015741577-

1575160415781581158516101585.html 

 .يصدرها البيت الثقافي العربي في دولة الهندالتي " حرف " عضو هيئة تحرير صحيفة  -11

 -:خبرات العلمية ال-:اً  سابع

 1003/1001التةةةةةدريس لطلبةةةةةة السةةةةةنة الرابعةةةةةة فةةةةةي كليةةةةةة الشةةةةةرطة خةةةةةالل األعةةةةةوام الدراسةةةةةية -1
 .1005/1009و1001/1005و
 .1009وحتةةةةةةةةةي  1003جامعةةةةةةةةةة طنطةةةةةةةةةا منةةةةةةةةةذ عةةةةةةةةةام  –التةةةةةةةةةدريس لطلبةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةة الحقةةةةةةةةةوق -1 
القسةم العةام )الجنةائي مةادة تطبيقةات القةانون  – المنوفيةةجامعة  – الحقوقالتدريس لطلبة كلية -3

 م 1009/1009و م 1001/ 1009العةةةةةةةةةةةام الدراسةةةةةةةةةةةي   لطلبةةةةةةةةةةةة الليسةةةةةةةةةةةانس منةةةةةةةةةةةذ( والخةةةةةةةةةةةا  
 .م 1009/1006و
 criminology & penologyمةةادة  –جامعةةة المنوفيةةد  – الحقةةوقالتةةدريس لطلبةةة كليةةة  -1

العةةةةام الدراسةةةةي   خةةةةاللباللغةةةةة األنجليزيةةةةة لطلبةةةةة السةةةةنة األولةةةةي بقسةةةةم القةةةةانون بالغةةةةة األنجليزيةةةةة 
ــي  ،م 1009/1001 ــدري  للطــالب ف ــاب المقــرر للت ــأليف الكت ــادة كمــا امــت بت ــم األجــرام م  ل

 .والعقاب باللغة األنجليزية

علةةم األجةةرام  تيمةةاد –المنوفيةةد جامعةةة  –كليةةة الحقةةوق اسةةم اللغةةة اإلنجليزيةةة التةةدريس لطلبةةة  -5
 م 1001/1009العةةةةةةةةةةةام الدراسةةةةةةةةةةةي   منةةةةةةةةةةةذباللغةةةةةةةةةةةة األنجليزيةةةةةةةةةةةة  والةةةةةةةةةةةنهم السياسةةةةةةةةةةةية والعقةةةةةةةةةةةاا

باللغـة  المـادتينكما امـت بتـأليف الكتـاب المقـرر للتـدري  للطـالب فـي  ،م 1011/1015وحتي
 .اإلنجليزية
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خةةالل  ،محاضةةرات عامةةة – المنوفيةةةجامعةةة  –كليةةة الحقةةوق بلطلبةةة التعلةةيم المفتةةو  التةةدريس  -9
 . م 1011/ 1011و م 1011/ 1010و م 1010/ 1006العام الجامعي

 م1010/1011خالل العام الدراسي الحالي  -محاضرات عامة  –لطلبة الليسانس التدريس  -1
لطلبة الدراسات العليا بقسمي القانون العام والقانون الجنائي خالل العام الدراسي التدريس  -9

 .م 1011/ 1010و م1010/1011الحالي 
 وادم – بنهاجامعة  –كلية الحقوق اسم اللغة اإلنجليزية التدريس لطلبة  -6

criminology&penology &  political science & Criminal Law " crime & 

punishment Theory    ,  
كما امت بتأليف الكتاب المقرر للتدري  للطالب في المادتين باللغة اإلنجليزية  منذ  ام 

 .1184 وحتي االن
81 - التةةةةةةةةدريس لطلبةةةةةةةةة اسةةةةةةةةم اللغةةةةةةةةة اإلنجليزيةةةةةةةةة كليةةةةةةةةة الحقةةةةةةةةوق – جامعةةةةةةةةة طنطةةةةةةةةا – مةةةةةةةةواد 
Criminology&Penology ،  Criminal Law " crime & criminal penalty 

Theory  & criminal Law and  criminal procedure law  

كمــا امــت بتــأليف الكتــاب المقــرر للتــدري  للطــالب باللغةةة األنجليزيةةة  للسةةنوات الدراسةةية األربةةع 
 .وحتي األن 1181ذ  ام نم ،اإلنجليزيةباللغة  لهذه المواد

 ةمةةةةةةةةةاد –حلةةةةةةةةةوان جامعةةةةةةةةةة  –كليةةةةةةةةةة الحقةةةةةةةةةوق اسةةةةةةةةةم اللغةةةةةةةةةة اإلنجليزيةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةدريس لطلبةةةةةةةةةة  -6
Criminology&Penology علم األجرام والعقاا باللغة األنجليزية، وكذا مادة  ،Criminal 

Law " crime & criminal penalty Theory  كمـا امـت بتـأليف الكتـاب المقـرر 
 .للتدري  للطالب في المادتين باللغة اإلنجليزية  منذ  ام 1181 وحتي االن

81- التةةةةةةةدريس لطلبةةةةةةةة اسةةةةةةةم اللغةةةةةةةةة اإلنجليزيةةةةةةةة كليةةةةةةةة الحقةةةةةةةةوق – جامعةةةةةةةة السةةةةةةةادات – مةةةةةةةةادة 
Criminology&Penology ...& criminal penalty Theory  باللغة األنجليزية، كما 
 امت بتأليف الكتاب المقرر للتدري  للطالب في المادة باللغة اإلنجليزية  ام 1189 

مئات المحاضرات في العديد من ورش العمل والدورات التدريبية في مجال  امت بالقاء -11
عقود الفيدي  حيع اني وبصفة خاصة  ،أنماطهابأختالف الدولية التحكيم التجاري الدولي والعقود 

وكذا في مجال التحقيق  ،المتخص  القالئل في هذا النمط من العقود في الوطن العربي
 .واألساليا االحترافية لصياغة العقود ،افعات القضائيةوأساليا المر  ،التأديبي

 
 

 -:المؤلفات العلمية : ا  ثامن
 .'دراسة مقارنة 'بدائلها و  العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة.    1
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 .األبعاد التهذيبية لتأهيل المحكوم عليهم فى الممسسات العقابية    .1
 .النشئ وأساليا مجابهتهااألساليا المتباينة إلنحراف     .3
 .'دراسة مقارنة ' الحبس المنزلي     .1
 .التحكيم التجاري الدولي في منازعات المشروعات الدولية المشتركة   .5
 ".دراسة مقارنة "دعوي التحكيم    .9
 .المشكالت العملية لدعوي التحكيم.    1
 .دعوي التحكيم وطرق اإلثبات الحديثة   .9
 .طرق الطعن في ارار التحكيم.    6

 .عقود الفيدي  واساليا فض المنازعات الناشئة عنها. 10
11- criminology and penology ( For graduate students ).  

12- Political Science ( For graduate students ). 

13 – Criminal law " Crime Theory "  " Criminal punishment 

Theory. 

14 - Criminal law. 

15- Criminal procedure Law. 

 
 -:بحا   لمية األ -:اً عتاس

 .'بحع جماعى 'عصابات المافيا فى مصر -1
 0'بحع جماعي 'دااية أجهزة األمن إرتفاا معدالت الجرائم وأثره علي مص-1
 

 -:المقاالت  -:ًا ثامن
بأكاديمية نشر في مجلة كلية الدراسات العليا و الحبس المنزلي مقال علمي تم إجازتد تحكيميا   -1

    0 1005 الشرطة في
مقةةال تةةم نشةةره فةةي  ،المصةةادرة الجنائيةةة بةةين الشةةريعة اإلسةةالمية والتشةةريعات العقابيةةة المقارنةةة -1

 .1001ام والذي صدر في شهر أبريل من ع 195العدد  ،مجلة األمن العام
 

 

  -: الخبرات السابقة في مجال رياضة التايكوندو -: اشرا ً 

م وحتةةي 1619الرياضةةي للتايكونةةدو خةةالل الفتةةرة مةةن عةةام العةةا سةةابق فةةي فريةةق نةةادي طنطةةا  -
  .م1691عام 

 .م1691م وحتي عام 1691كندوا خالل الفترة من عام يبفرق الشرطة للتاالعا سابق  -
 .م1665م وحتي عام 1699مدرا سابق بفرق للتايكوندو الشرطة خالل الفترة من عام  -
 .للتايكوندومنطقة وسط الدلتا  إدارةمجلس  القائم بأعمال رئيس -


