
 

 
                              

 

                                   

 3/7/2016الكلية حاصلة علي االعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم االعتماد في 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية محضر اجتماع                      
  14/6/2020المقرر انعقادها يوم األحد الموافق عاشرةالجلسة ال

 
مجلس قســم الفيزيقــا والرياضيات الهندسية " الجلسة انعقد  14/6/2020إنـــــه في يــــوم األحد الموافق   
محمد دكتور/ ــر صباحاً بمـــقر مجلس القسم برئاسة الــي الســاعة الحادية عشــ" والمقرر انعقادها ف عاشرةال

 -رئيس مجلس القسم وعضوية كالً من السادة: سيد محمد عبد القادر قائم بعمل

 الدرجــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــماألســـــــــــــــــــــــــ م
 أستاذ متفرغ سعيد علي السيد الصيرفيأ.د.  1

 أستاذ متفرغ أ.د. إميل صبحي سعد شكر هللا 2

 أستاذ متفرغ .د. محمد أحمد طاهر داودأ أ 3

 أستاذ متفرغ أ.د. مصطفي حسن محمد عيسي 4

 متفرغ أستاذ أ.د. مجدي محمد كامل يوسف 5

 أستاذ متفرغ أ.د. محمود محفوظ رامز 6

 أستاذ متفرغ أ.د. سناء محمود الربيعي 7

 أستاذ متفرغ أ.د. وداد علي عبد المنعم الجنايني 8

 أستاذ متفرغ الحافظ أ. د. حسن محمد عبد 9

 أستاذ  أ.د. رمضان عبد الحميد الشنواني 10

 أستاذ متفرغ )أستاذ مساعد( عرايس د. أحمد محمد عبد الفتاح أبو 11

 أستاذ مساعد د. هاني أحمد عطية الجوهري 12

 مدرس د. أحمد صبحي حسونه 13

 مدرس د. محمد سعيد حسن شمس 14

 مدرس د. ناصر عبد الفضيل عبد الحميد 15

 مدرس د. علي محمد لطفي قنديل 16

 مدرس د. أحمد إبراهيم عبد القادر المسدي 17

 وتولي سكرتارية المجلس السيدة / مرفت صالح عتيم.  
 

  ة:المصادق -أواًل:    
 التصديق علي محضر الجلسة السابقة.

 القــــــــــــــرار
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 -الموافقة بالتفويض: -ثانياً:    

رعاية طفل الطلب المقدم من السيدة الدكتورة/ نجاة السباعي فرج حمد بخصوص الموافقة علي تجديد أجازة -1

 الخاصة لسيادتها  وذلك للعام الخامس علي أن تقضي بالداخل ومرفق صورة من شهادة ميالد الطفل.

 القــــــــــــــرار
 

للعام الطلب المقدم من السيد الدكتور/ طه عبد المهيمن طه بخصوص الموافقة علي تجديد اإلعارة لسيادته  -2

 بجامعة الجوف. –الثالث وذلك للعمل بالمملكة العربية السعودية 

 القــــــــــــــرار
 

الموافقة لسيادته علي استالم العمل نظراً للظروف الطلب المقدم من السيد الدكتور/ طلعت عبد الحميد طلعت  -3

مع التكرم  1/6/2020البالد حيث أنه علي قيد المنحة بدولة الصين وذلك اعتباراً من  االستثنائية التي تمر بها

 بالموافقة علي إرجاء طلب المد للمنحة لحين انتهاء أزمت كرونا.

 القــــــــــــــرار
 

 موضوعات للمناقشة. -ثالثاً:

بخصوص الموافقة علي توصيات  10/5/2020الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية بتاريخ  الخطاب-1

 ومقترحات وزارة الدفاع حيال الخطة المقترحة لتنفيذ األنشطة المشتركة بين الكليات العسكرية والجامعات المدنية.

 القــــــــــــــرار
 

تنفيذ توجيهات السيد  بخصوص 12/5/2020ور/ عميد الكلية بتاريخ الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكت -2

 رئيس الجمهورية نحو الدراسة وإعداد خطة تتضمن آليات العمل المطلوبة )سياسات تنفيذية(.

 القــــــــــــــرار
 

أستلم العمل بتاريخ الطلب المقدم من السيد الدكتور/ طلعت عبد الحميد طلعت بخصوص العلم بأنه قد  -3

وحتى تاريخ بناءا علي مجلس القسم والكلية بالنسبة للفترة من تاريخ رجوع سيادته إلي أرض الوطن  1/6/2020

 .1/6/2020استالم العمل 

 القــــــــــــــرار
 

بخصوص الطلب المقدم من رئيس  9/6/2020/ عميد الكلية بتاريخ الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور -4

 13/3/2020متواجد بالقسم في يوم  القسم بشأن السيد الدكتور/ طلعت عبد الحميد طلعت بأنه كان



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Fax 048/3661716                   &A.R.E, Menouf 32952, Tel 048 /3661716تليفون وفاكس  32952العربية ، منوف، رمز بريديجمهورية مصر 

 
www.Menoufia.edu.eg  

http:// electronic.Menoufia.edu.eg 

 

 

 
                              

 

                                   

 3/7/2016الكلية حاصلة علي االعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم االعتماد في 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث السيد األستاذ

 تحية طيبة ........... وبعد

السادة المعيدين بخصوص موافاتكم بأسماء  12/7/2020داً علي الخطاب الوارد من سيادتكم بتاريخ ر 

الجامعي والمدرسين المساعدين اللذين سيقومون بالمالحظة في امتحانات الدراسات العليا الفصل الدراسي للعام 

2019/2020 . 

 -نتشرف بأن نرسل لسيادتكم اآلتي:

 الدرجــــــــــــــة األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 مدرس مساعد / محمد ثروت محمد عطيةم 1

 مدرس مساعد أسامة محمد عمارة/ م 2

 مدرس مساعد م/ نورا يحي الشيخ 3

 

 ولسيادتكم جزيل الشكر.........

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام...
 
 
 
 

 رئيس مجلس القسم قائم بعمل                                                                                 
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