
 
 
 

 3/7/6102الكلية حاصلة علي االعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم االعتماد في 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 محضر اجتماع مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة

 01/2/9110الموافقالمقرر انعقادها ٌوم األحد  سابعةالجلسة ال
لفٌزٌقــا والرٌاضٌات الهندسٌة انعقد مجلس قســــــم ا 01/2/1109إنـــــه فً ٌــــوم األحد الموافق    
المقرر انعقادها فً الســاعة الحادٌة عشر صباحاً بمـــقر مجلس القسم برئاسة و"  سابعةالجلسة ال "

 -من السادة: األستـاذ الدكتور/ رمضان عبد الحمٌد الشنوانً رئٌس مجلس القسم وعضوٌة كلً 

 الـــــــــــدرجـــــــــة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 أستاذ متفرغ مصطفً حسن محمد عٌسًأ.د/  0

 أستاذ متفرغ أ.د/ محمود محمد محفوظ رامز 1

 أستاذ متفرغ أ.د/ مجدي محمد كامل ٌوسف 2

 متفرغ أستاذ أ.د/ وداد علً عبد المنعم الجناٌنً 3

 أستاذ أ.د/ سناء محمود الربٌعً 4

 أستاذ مساعد د/ أحمد محمد عبد الفتاح أبو عراٌس 5

 أستاذ مساعد محمود حسن عبد الرحٌمخالد د/  7

 مدرس د/ أحمد صبحً حسونه 8

 مدرس محمد سعٌد شمسد/  9

 مدرس د/ ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد 01

 مدرس د/ علً محمد لطفً قندٌل 00

 -اعتذر عن الحضور:

 أستاذ متفرغ أ.د/ سعٌد علً السٌد الصٌرفً 0

 أستاذ متفرغ محمد طاهر داودأ.د/  1

 أستاذ  د/ حسن محمد عبد الحافظأ. 2

 مدرس د/ طلعت عبد الحمٌد طلعت 3

   وتولً سكرتارٌة المجلس السٌدة / مرفت صلح عتٌم.            

 ة:المصادق -أواًل:      
 التصدٌق علً محضر الجلسة السابقة.

 القــــــــــــــرار
 .07/1/1109والممتدة حتى  01/1/1109األحد الموافقٌوم التصدٌق علً محضر الجلسة السابقة المنعقدة      

 -الموافقة بالتفويض: -ثانياً:        
 ٌــــــــــــوجـــــــــــــد.ال          

 موضوعات للمناقشة. -ثالثاً:       

 13/1/1109 بتارٌخ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثلخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ ا-0
بخصوص الموافقة علً بروتوكول التعاون بٌن لجنه قطاع علوم الحاسب والمعلوماتٌة ومعهد تكنولوجٌا المعلومات 

 بوزارة االتصاالت وتكنولوجٌا معلومات إلطلق مبادرة أفاق.

 كلية الهندسة االلكترونية

مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات 

 الهندسية



 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 18/1/1109 بتارٌخ للدراسات العلٌا والبحوثوكٌل الكلٌة لخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ ا-1
بشأن تعدٌل الضوابط  00/1/1109( بتارٌخ 297صورة من قرار السٌد أ.د. رئٌس الجامعة رقم )بخصوص 

 الخاصة بتسجٌل األبحاث العلمٌة.
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.

 02/1/1109 بتارٌخ للدراسات العلٌا والبحوثوكٌل الكلٌة لخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ ا -2
مدٌر  Arul Kannan Rخطاب المكتب الثقافً بالهند والمرفق به مكاتبة من السٌد الدكتور/  بخصوص

Rojavanam Paramedical College Nagercoil  بالهند والتً تتضمن تعرٌف بالكلٌة واهتمامها بخدمة
 هو موضح بالمرفق. تنمٌة المجتمع ، كما

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 3/2/1109 بتارٌخ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثلخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ ا -3
بوحدة المكتبة الرقمٌة بالجامعة علً  ( Ithenticate )الموافقة علً تفعٌل برنامج كشف القٌاس العلمً  بخصوص

 .5/3/1109الرسائل العلمٌة علً أن ٌبدأ العمل اعتباراً من 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

علً عقد السٌمنار النهائً بالقسم للطالب/ الطلب المقدم من السٌد الدكتور/ محمد سعٌد شمس بخصوص الموافقة -4
 -البحٌري المسجل لدرجة الماجستٌر بالقسم تحت عنوان:إسلم محمد محمد 

"Study of the Electrical and Thermal properties of Nano Composite Superconducting materials" 

 القــــــــــــــرار
 اجتاز الطالب السٌمٌنار الخاص بالقسم.

بخصوص الموافقة علً تعٌٌنه فً درجة مدرس مساعد   الطلب المقدم من المهندس / مٌنا ابوسته مرقس زخاري-5
تخصص الرٌاضٌات حٌث أنه قد حصل علً درجة الماجستٌر فً العلوم األساسٌة الهندسٌة فً تخصص 

 .2/1/1109مجلس كلٌة الهندسة اإللكترونٌة الموافق الرٌاضٌات الهندسٌة بتارٌخ 

 القــــــــــــــرار
 الموافقة.

 مال أقفل المحضر فً الساعة الواحدة ظهرًا...........ولما لم ٌستجد من أع

 

 

 رئٌس مجلس القسم                           سأمٌن المجل        

 

 نىرمضان عبد الحمٌد الشنواأ.د.                            ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌدد. 


