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

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية محضر اجتماع

  01/4/2020انعقادها يوم األحد الموافق المقررالتاسعة الجلسة 
 

انعقد مجلس قســم الفيزيقــا والرياضيات الهندسية "  10/5/2020إنـــــه في يــــوم األحد الموافق   
من خالل الفيديو كونفرنس ر صباحاً ــي الســاعة الحادية عشــ" والمقرر انعقادها فتاسعة الجلسة ال

رئيس مجلس القسم  عبد القادر قائم بعملمحمد محمد سيد دكتور/ ــالبرئاسة  باستخدام برنامج زووم
 -وعضوية كالً من السادة:

 

 الدرجــــــــــــــــــــــــــــة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 أستاذ متفرغ أ.د. سعيد علي السيد الصيرفي 1

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

 أستاذ متفرغ أأ.د. محمد أحمد طاهر داود 3

 أستاذ متفرغ أ.د. مصطفي حسن محمد عيسي 4

 أستاذ متفرغ 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 أ. د. حسن محمد عبدالحافظ 9

 أستاذ  أ.د. رمضان عبد الحميد الشنواني 10

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

 أستاذ مساعد د. هاني أحمد عطية الجوهري 12

 مدرس د. أحمد صبحي حسونه 13

 مدرس د. محمد سعيد حسن شمس 14

 مدرس عبد الفضيل عبد الحميدد. ناصر  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

 
 
 

 كلية الهندسة االلكترونية

 مكتب ر

 

 

 

 

 

 

 كلية الهندسة االلكترونية

 مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية

 

 كلية الهندسة اإللكترونية

 جامعة المنوفية



 
 

 -بالتفويض:الموافقة  -ثانياً:
ياسر صالح حامد حسنين بخصوص الموافقة علي تجديد إعارة الطلب المقدم من السيد الدكتور/  -1

( حيث أنه تم تجديد التعاقد من 2020/2021العام السابع ) –سيادته إلي المملكة العربية السعودية 
  تجديد التعاقد.ه جامعة الطائف بالمملكة العربية السعودية ومرفق طيه أفاد –قبل كلية العلوم 

 القــــــــــــــرار
 
 

بخصوص الموافقة علي تجديد إعارة  محمود شبل محمد حجازيالطلب المقدم من السيد الدكتور/  -2
( حيث أنه تم تجديد التعاقد من قبل 2020/2021العام السابع ) –سيادته إلي المملكة العربية السعودية 

 جامعة الطائف بالمملكة العربية السعودية ومرفق طيه أفاده تجديد التعاقد.  –كلية العلوم 
 القــــــــــــــرار

 
 

 موضوعات للمناقشة. -ثالثاً:
بتاريخ  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثالخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ -1

والهيئة المعاونة وذلك من خالل مجموعة بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس بخصوص  14/4/2020
برامج تدريب عملي لخدمة األهداف القومية واإلستراتيجية للجامعات المصرية والمراكز البحثية في 

 مجال علوم القضاء وبناء األقمار الصناعية .
 القــــــــــــــرار

 


