
 

 

                           

 محضر اجتماع مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة                     
 11/3/8112المقرر انعقادها ٌوم األحد الموافقسابعة لالجلسة ا

" الجلسة  انعقد مجلس قســــــم الفٌزٌقــا والرٌاضٌات الهندسٌة 11/3/8112إنـــــه فً ٌــــوم األحد الموافق  
صباحاً بمـــقر مجلس القسم برئاسة األستـاذ الدكتور/ سناء محمود الحادٌة عشر  انعقادها فً الســاعة " المقررلسابعة ا

 -ٌة كل من السادة:عبد الحمٌد الربٌعً رئٌس مجلس القسم وعضو

 الـــــــــــدرجـــــــــة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 أستاذ متفرغ سعٌد علً السٌد الصٌرفًأ.د/  1

 أستاذ متفرغ أ.د/ محمد احمد طاهر داود 8

 أستاذ متفرغ أ.د/ مصطفً حسن محمد عٌسً 3

 أستاذ متفرغ أ.د/ مجدي محمد كامل ٌوسؾ 4

 أستاذ متفرغ أ.د/ محمود محمد محفوظ رامز 5

 أستاذ مساعد د./ حسن محمد عبد الحافظ 6

 أستاذ مساعد د./ أحمد محمد عبد الفتاح أبوعراٌس 7

 أستاذ مساعد د./ رمضان عبد الحمٌد الشنوانً 2

 أستاذ مساعد د./ وداد علً عبد المنعم الجناٌنً 9

 مدرس حسن عبد الرحٌمد./ خالد محمود  11

 مدرس د./ هانً أحمد عطٌة الجوهري 11

 مدرس د./ طه عبد المهٌمن طه 18

 مدرس د./ أحمد صبحً حسونه 13

 مدرس د./ محمد سعٌد شمس 14

 وتولً سكرتارٌة المجلس السٌدة / مرفت صالح عتٌم.         
 ة:المصادق -أواًل:

التصدٌق علً محضر الجلسة السابقة.       
 القــــــــــــــرار

 .4/3/8112التصدٌق علً محضر الجلسة الطارئة المنعقدة بتارٌخ 
 -الموافقة بالتفويض: -ثانياً:

بخصوص الموافقة علً انتداب السٌد  86/8/8112الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ -1
المقررات )الكٌمٌاء( فً كلٌة التربٌة جامعة مدٌنة السادات فً  الدكتور/ خالد محمود حسن عبد الرحٌم لتدرٌس بعض

 وذلك لمدة ٌوم أسبوعٌاً. 8117/8112الترم الثانً للعام الجامعً 
 القــــــــــــــرار

الموافقة علً انتداب السٌد الدكتور/ خالد محمود حسن عبد الرحٌم لتدرٌس بعض المقررات )الكٌمٌاء( فً كلٌة التربٌة 
 وذلك لمدة ٌوم أسبوعٌاً. 8117/8112مدٌنة السادات فً الترم الثانً للعام الجامعً جامعة 

 
بخصوص الموافقة علً انتداب  86/8/8112الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -8

جامعة مدٌنة السادات  السٌد الدكتور/ محمد سعٌد حسن شمس لتدرٌس بعض المقررات )الفٌزٌاء( فً كلٌة التربٌة
 .8117/8112فً الترم الثانً للعام الجامعً 

 كلية الهندسة االلكترونية

 مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية



 القــــــــــــــرار
علً انتداب السٌد الدكتور/ محمد سعٌد حسن شمس لتدرٌس بعض المقررات )الفٌزٌاء( فً كلٌة التربٌة الموافقة 

 .8117/8112جامعة مدٌنة السادات فً الترم الثانً للعام الجامعً 
 

 .موضوعات للمناقشة -ثالثاً:     
بخصوص التعاون بٌن الجامعات  88/8/8112الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ -1

)عقد ندوات فً الجامعات المصرٌة ووزارة الداخلٌة إلظهار الصورة الواقعٌة عن هٌئة الشرطة والمتضمنة
تعمٌم برنامج للزٌارات  –الب ألسر الشهداء والمصابٌن بالمستشفٌات تجهٌز زٌارات لمجموعة من الط –المصرٌة 

 المتبادلة بٌن طالب الجامعات وطالب أكادٌمٌة الشرطة(.
 القــــــــــــــرار

 .الجامعات المصرٌة ووزارة الداخلٌة إلظهار الصورة الواقعٌة عن هٌئة الشرطةبالتعاون بٌن  ٌرحب القسم
قرار السٌد األستاذ  بخصوص 19/8/8112الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -8

 .16/1/8112بتارٌخ  184بشأن تعدٌل قرارنا رقم  6/8/8112( بتارٌخ 311الدكتور/ عمٌد الكلٌة رقم )
 القــــــــــــــرار

وٌقترح القسم توفٌر عدد من األظرؾ بكل كنترول بمقاص الموبٌل وعند دخول الطالب اللجنة  أحٌط المجلس علماً.
ثم ٌوضع الموبٌل والكارنٌه داخل الظرؾ وٌتم تجمٌع األظرؾ فً  ةالكرنٌتراجع بٌناته علً كراسة اإلجابة مع 

نٌه للطالب . علماً بأن هذه التجربة والكار الوبٌلكرتونه بتلك اللجنة مع المالحظ وبعد انتهاء االمتحان ٌتم تسلٌم 
 فً بعض الجامعات وحققت نجاح باهر.  أجرٌه

موافقة السٌد األستاذ  بخصوص 19/8/8112الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -3
 –رأي السٌد الدكتور/ عبد هللا حنفً عبد العزٌز  علً ما أتنهً إلٌة 2/1/8112الدكتور/ رئٌس الجامعة بتارٌخ 

  األستاذ المساعد بقسم القانون العام بكلٌة الحقوق بشأن احد التحقٌقات التً تمت بمعرفة سٌادته.
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
المؤتمر الثانً للقٌادات  بخصوص 81/8/8112الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -4

مارس  13-11( خالل الفترة من  8131الطالبٌة بالجامعات المصرٌة تحت عنوان ) التنمٌة المستدامة مصر 
8112. 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

المعٌدٌن بخصوص أسماء السادة  82/8/8112الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -5
والمدرسٌن المساعدٌن الذٌن لم ٌحصلوا علً درجة الماجستٌر أو الدكتوراه خالل المدة القانونٌة طبقاً لنص المادتٌن 

 ( من قانون تنظٌم الجامعات.156و155)
 القــــــــــــــرار

الشكر لمجلس القسم للمهندسة / نورا ٌحً الشٌخ  8112سبتمبر فً ٌنتهً لمدة عام ٌوافق المجلس علً المد    
 عمٌد الكلٌة.للسٌد أ.د.الشكر ٌوجه مجلس القسم و

 
من القسم لمعاقبة  تاقتراحا بخصوص 5/3/8112الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -6

 وتسلٌمها للكنترول.  اإلجابةالسادة أعضاء هٌئة التدرٌس الذٌن ٌتأخروا فً تصحٌح كراسات 
 القــــــــــــــرار

 القسم ملتزم بالمدة القانونٌة لتسلٌم أوراق اإلجابات فً المواعٌد المحددة.
 
 بخصوص 81/8/8112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -7

للمناطق الساحلٌة تحت شعار باإلدارة المتكاملة لمواردنا نحقق اإلعالن عن المؤتمر الدولً الثانً لإلدارة المتكاملة 
 العقبة. – 8112ابرٌل  4-1التنمٌة المستدامة وذلك خالل الفترة 



 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 بخصوص 81/8/8112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -2
 81و19) إطالق طاقات المصرٌٌن ( والمقرر عقدة ٌومً اإلعالن عن المؤتمر القومً للبحث العلمً تحت عنوان 

 جمهورٌة مصر العربٌة. –مركز المؤتمرات والمعارض الدولٌة بالقاهرة الجدٌدة  – 8112مارس 
 القــــــــــــــرار

 
 أحٌط المجلس علماً.

 بخصوص 19/8/8112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -9
أن رؼبة الجانب المالٌزي فً توقٌع مذكرة تفاهم جدٌدة للتعاون فً خطاب المجلس األعلى للجامعات والمتضمن 

مجال التعلٌم العالً الموقعة بٌن الحكومتٌن فً التفاهم فً مجال التعلٌم العالً نظراً النتهاء العمل بمذكرة 
86/11/8117. 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 87/8/8112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -11
 .8112مارس  11-8عن أسبوع العلوم المصري والمقرر عقدة فً الفترة من  اإلعالن بخصوص

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

الطلب المقدم من السٌد األستاذ الدكتور/ سناء محمود الربٌعً المشرفة علً رسالة الماجستٌر الخاصة بالطالبة  -11
إضافة السٌد األستاذ الدكتور/ عبد المجٌد خفاجً إلً لجنة اإلشراؾ بدالً من  بخصوص خالمهندسة / نورا ٌحً الشٌ

 األستاذ الدكتور/ أنور حجازي نظراً لوفاته.
 القــــــــــــــرار

 الموافقة.  
 -ما ٌستجد من أعمال: -رابعًا :

 تشكٌل لجنة وضع المواصفات الفنٌة والقٌمة التقدٌرٌة. -1
 أ.د. محمود محفوظ رامز. -1
 د. أحمد عبد الفتاح أبوعرٌس. -8
 د. خالد محمود حسن عبد الرحٌم. -3

 لجنة فتح المظارٌؾ.
 أ.د. رمضان عبد الحمٌد الشنوانً. -1
 المالً.و الفنً البت تًلجن

 د. طه عبد المهٌمن طه. -1
 د. محمد سعٌد شمس. -8
 د. أحمد صبحً حسونه. -3
 م/ محمد ثروت عطٌة. -4
 -الفحص:لجنه 
 أ.د. سناء محمود الربٌعً. -1
 أحمد عبد الفتاح أبوعرٌس.د.  -8
 د. خالد محمود حسن عبد الرحٌم.-3
 د. إسالم محمد البحٌري.-4

 الطلب المقدم من الدكتور/ طه عبد المهٌمن طه بخصوص الموافقة علً تسجٌل البحث الخاص بسٌادته.-8
 القــــــــــــــرار   

 الموافقة.



 بخصوص الموافقة علً صرؾ مكافأة البحث الخاص بسٌادته.الطلب المقدم من الدكتور/ طه عبد المهٌمن طه  -3
 القــــــــــــــرار   

 الموافقة.
الطلب المقدمة المهندس/ علً محمد لطفً علً قندٌل بخصوص الموافقة علً قبول طلب مناقشة رسالة -4

 -الدكتوراه المقدمة تحت عنوان:
 -باللؽة العربٌة:

 الهندسٌة االهتزازٌة "والتحكم فً األنظمة التحلٌل " 
 -باللؽة اإلنجلٌزٌة:

" Analysis and Control of Vibrational Engineering Systems" 
 ا والرٌاضٌات الهندسٌة.قتخصص الفٌزٌوذلك للحصول علً درجة الدكتوراه فً العلوم األساسٌة الهندسٌة 

 -نتشرؾ بأن نقترح لجنة الحكم والمناقشة على النحو التالً:
 خارجـــً:
كلٌددددة العلددددوم  -الرٌاضددددٌات المتفددددرغ بقسددددم الرٌاضددددٌات  أسددددتاذ"         الوهدددداب عبدددداس رجددددب  أ.د./ عبددددد

  ".جامعة األزهر  -)بنٌن( 
 داخـــــلً:

أسددددددددتاذ الرٌاضددددددددٌات المتفددددددددرغ بقسددددددددم الفٌزٌقددددددددا والرٌاضددددددددٌات "  أ.د./ سعٌد علً السٌد الصٌرفً  -8
 ". جامعة المنوفٌة - كلٌة الهندسة االلكترونٌة –الهندسٌة 

 عن لجنة اإلشراؾ:
أسددددتاذ االهتددددزازات المتفددددرغ بقسددددم الفٌزٌقددددا والرٌاضددددٌات " أ.د./ مصددددطفى حسددددن محمددددد عٌسددددى           -3

 ". جامعة المنوفٌة -كلٌة الهندسة االلكترونٌة  -الهندسٌة 
أسددددددددتاذ الرٌاضددددددددٌات المتفددددددددرغ بقسددددددددم الفٌزٌقددددددددا والرٌاضددددددددٌات "  أ.د./ مجدي محمد كامل ٌوسؾ -4

 ". جامعة المنوفٌة -كلٌة الهندسة االلكترونٌة  –الهندسٌة 
 

 القــــــــــــــرار   
 الموافقة.

( أقطاب سٌلٌكون 3شراء عدد )الطلب المقدم من الدكتور/ أحمد عبد الفتاح أبو عراٌس بخصوص الموافقة علً -5
وذلك للحاجة الماسة إلٌة فً تحضٌر العٌنات بمعمل أبحاث  NABER THERM8/15لفرن الصهر مودٌل 

 ( جنٌه مصري.55111األقطاب فً حدود )الفٌزٌاء علماً بأن تكلفة هذه 
 القــــــــــــــرار   

 الموافقة.
جنٌه  ( 3111)الموافقة على صرؾ مبلػ قدره الطلب المقدم من األستاذ الدكتور/ محمد طاهر داود بخصوص  -6

بمعامل مركز التمٌز العلمً والتكنولوجً وذلك الستكمال التحالٌل الخاصة  (XRD,DSC)لزوم عمل تحالٌل 
 باألبحاث مع العلم بأن هذه التحالٌل ؼٌر موجودة بجامعة المنوفٌة. 

 القــــــــــــــرار   
 الموافقة.

( 3111)الموافقة على صرؾ مبلػ قدره بخصوص الطلب المقدم من الدكتور/ أحمد عبد الفتاح أبوعراٌس  -7
المركز القومً للبحوث وذلك الستكمال التحالٌل الخاصة  بمعمل (SEM,EDX,TEM) جنٌة لزوم عمل تحالٌل 

 باألبحاث مع العلم بأن هذه التحالٌل ؼٌر موجودة بجامعة المنوفٌة.

 القــــــــــــــرار   
 الموافقة.



( جنٌة لزوم 3111الطلب المقدم من الدكتور/ محمد سعٌد شمس بخصوص الموافقة علً صرؾ مبلػ قدرة ) -2
التمٌز العلمً والتكنولوجً وذلك الستكمال التحالٌل الخاصة بمعامل مركز  (XRD,DSC)عمل تحالٌل 

 ة بجامعة المنوفٌة.باألبحاث مع العلم بأن هذه التحالٌل ؼٌر موجود
 القــــــــــــــرار   

 الموافقة.
( جنٌة 5111الطلب المقدم من الدكتور/ خالد محمود حسن عبد الرحٌم بخصوص الموافقة علً صرؾ مبلػ ) -9

بوحدة المٌكروسكوب اإللكترونً بالمركز القومً للبحوث )بالدقً(  (SEM,XRD,EDX)لزوم عمل تحالٌل 
 وذلك لعمل تحالٌل خاصة باألبحاث علماً بأن هذه التحالٌل ؼٌر موجودة بجامعة المنوفٌة. 

 القــــــــــــــرار   
 الموافقة.

( جنٌة 3111الطلب المقدم من المهندس/ إسالم محمد محمد البحٌري بخصوص الموافقة علً صرؾ مبلػ ) -11
بمعامل المركز القومً للبحوث وذلك الستكمال التحالٌل الخاصة  (SEM,EDX,TEM)لزوم عمل تحالٌل 

 بالماجستٌر مع العلم بأن هذه التحالٌل ؼٌر موجودة بجامعة المنوفٌة.
 ــــــــرارالقــــــ   

 الموافقة.
بخصوص الموافقة علً تعٌٌن األستاذ  87/8/8112( بتارٌخ 451صورة من قرار رئٌس الجامعة رقم ) -11

 الدكتور/ رمضان عبد الحمٌد الشنوانً أستاذ رٌاضٌات بالقسم.
 القــــــــــــــرار   

 أحٌط المجلس علماً وٌوجه القسم التهنئة لألستاذ الدكتور/ رمضان عبد الحمٌد الشنوانً وٌتمنً له مزٌد من التقدم. 
الموافقة علً تعٌٌن الدكتور/ بخصوص  87/8/8112( بتارٌخ 451صورة من قرار رئٌس الجامعة رقم ) -18

  طلعت عبد الحمٌد طلعت مدرس رٌاضٌات بالقسم.
 ــــــرارالقــــــــ   

 أحٌط المجلس علماً وٌوجه القسم التهنئة للدكتور/ طلعت عبد الحمٌد طلعت وٌتمنً له مزٌد من التقدم. 
عمل عرض شامل عن  بخصوص 2/3/8112بتارٌخ  عمٌد الكلٌةالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -13

 الكلٌة وآخر اإلنجازات فً جمٌع القطاعات للعرض علً مجلس الجامعة القادم .
 القــــــــــــــرار

 -تم تشكٌل من كاًل من:
 د. طلعت عبد الحمٌد طلعت. -1
 م. ناصر عبد الحمٌد عبد الفضٌل. -8
 م. علً محمد لطفً قندٌل.  وذلك لعمل الالزم. -3

 2/3/8112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -14
اجتمعت لجنه السٌمنار بمقر قاعة المناقشات بالدور الثانً  6/3/8112أنه فً ٌوم الثالثاء الموافق  بخصوص

ر فً موضوع رسالة الدكتوراه وقد بالكلٌة حٌث قام الباحث / علً محمد لطفً علً قندٌل بالقسم بعمل سٌمنا
 اجتاز الطالب السٌمنار بنجاح. 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 7/3/8112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -15

-85اإلعالن عن الدورة الرابعة للمهرجان الدولً الجامعً للمونودراما ٌسٌدي بو زٌد خالل الفترة من  بخصوص

 تونس.  –والذي سٌنظمه المركز الجامعً للنشاط الثقافً والرٌاضً بسٌدي بوزٌد  8112ابرٌل  82

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.



علً السادة  التنبٌه بخصوص 11/3/8112بتارٌخ  عمٌد الكلٌةالدكتور/ الخطاب الوارد من السٌد األستاذ  -16
  أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم باإلعارات علً أن ٌكون العقد أو اإلفادة بالعقد ) التجدٌد( ٌكون أصل حدٌث وموثق.

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 7/3/8112بتارٌخ  الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث وكٌلالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -17

بمقر  8112ابرٌل  86-85اإلعالن عن المؤتمر العلمً العربً الثانً عشر )الدولً التاسع( ٌومً  بخصوص

 جامعة سوهاج وموضوعة ) التعلٌم والمجتمع المدنً وثقافة المواطنة (.

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 7/3/8112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  الخطاب -12

اإلعالن عن المؤتمر الدولً الرابع فً النشر اإللكترونً بعنوان " أنشً تواصل وتعاون " والمقرر  بخصوص

 فً رحاب الجامعة األردنٌة. 8112ٌولٌو  18-11عقده فً الفترة من 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 7/3/8112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -19
اإلعالن عن ورشة عمل بالتعاون مع رابطة الجامعات األفرٌقٌة مدتها ثالث أٌام لتعزٌز مهارات  بخصوص

 بالجامعات. أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 7/3/8112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -81

 .8112ٌونٌو  31-89نشرة المؤتمر الدولً الثالث لمعامل التأثٌر العربً والمقرر عقدة فً الفترة من  بخصوص
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 7/3/8112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -81

اإلعالن عن تنظٌم منتدى الحوار الثانً علً التوالً للجامعات المصرٌة بعنوان ) نحو تعلٌم أفضل (  بخصوص
لمتابعة ما تم تنفٌذه من توصٌات المؤتمر األول أقٌم بجامعة بنها  81/3/8112حتى 17/3/8117فً الفترة من 
 . 85/3/8112حتى  88/3/8112فً الفترة من 

 القــــــــــــــرار
 المجلس علماً.أحٌط 

 7/3/8112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -88
لجنة التبادل العلمً والثقافً بٌن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وجمهورٌة مصر العربٌة سوؾ تقوم  بخصوص

ئة لطلبة الدراسات العلٌا وأعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة بزٌارة لجامعة المنوفٌة لعقد ندوة تعرٌؾ ببرامج الهٌ
 المنوفٌة.

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

الطلب المقدم من الدكتور/ خالد محمود حسن عبد الرحٌم بخصوص الموافقة علً تسجٌل البحث المرفق  -83
 الخاص بسٌادته.

 القــــــــــــــرار
 الموافقة.



 7/3/8112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -84
النصؾ سنوي الخاص بالطالب المسجلٌن لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم األساسٌة الهندسٌة التقرٌر  بخصوص

 -لكالً من: 8117/8112للعام الجامعً 
 م/ محمد ثروت محمد عطٌة. -1
 أحمد إبراهٌم عبد القادر المسدي.م/  -8
 م/ علً محمد لطفً علً قندٌل. -3

 القــــــــــــــرار
 تم توزٌع التقارٌر علً السادة المشرفٌن.

 6/3/8112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -85

لكالً  8117/8112النصؾ سنوي للطالب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر بالقسم للعام الجامعً  التقرٌر بخصوص

 -من:

 م/ نورا ٌحً زكرٌا الشٌخ. -1

 م/ مرٌم مرجان كامل مرجان. -8

 م/ مٌنا أبوسته مرقس زخاري. -3

 م/ إسالم محمد محمد البحٌري. -4

 القــــــــــــــرار
 المشرفٌن.تم توزٌع التقارٌر علً السادة 

 

 ولما لم ٌستجد من أعمال أقفل المحضر فً الساعة الواحدة ظهرًا...........

 

 رئٌس مجلس القسم                                     أمٌن المجلس    

 

 أ.د. سناء محمود الربٌعً                                          طه عبد المهٌمن طهد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


