
 

 
 

 

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

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

 مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية محضر اجتماع
 21/7/2020المقرر انعقادها يوم األحد الموافقعاشرة الجلسة ال

 
انعقد مجلس قســم الفيزيقــا والرياضيات الهندسية " الجلسة  12/7/2020إنـــــه في يــــوم األحد الموافق   
 من خالل الفيديو كونفرنس باستخدام برنامج زووم مساء   واحدهي الســاعة الــنعقادها فإ " والمقررحادية عشرال

 -رئيس مجلس القسم وعضوية كال  من السادة: محمد سيد محمد عبد القادر قائم بعملدكتور/ ــبرئاسة ال

 الدرجــــــــــــــــــــــــــــة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 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

 أستاذ متفرغ أ.د. مجدي محمد كامل يوسف 5

 أستاذ متفرغ أ.د. محمود محفوظ رامز 6

 أستاذ متفرغ محمود الربيعيأ.د. سناء  7

 أستاذ  أ.د. رمضان عبد الحميد الشنواني 8

 أستاذ متفرغ أ.د. وداد علي عبد المنعم الجنايني 9

 أستاذ متفرغ أ. د. حسن محمد عبدالحافظ 10

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

 مساعد أستاذ 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
 
 
 -الموافقة بالتفويض: -ثانياً:

 ال يــــــــــــــوجـــــــــــــــــــــد. 

 كلية الهندسة االلكترونية

 مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية



 
 موضوعات للمناقشة. -ثالثاً:

 28/6/2020بتاريخ  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثالخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ -1

بخصوص اإلعالن عن فتح باب التقدم لبرنامج منح فولبرايت لألبحاث في الواليات المتحدة ابتداء من العام 

 .2021/2022الدراسي 

 
 القــــــــــــــرار

 

 5/7/2020 بتاريخ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثالخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/  -2

والمسجل المدرس المساعد بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية  –وت محمد عطية بخصوص الطالب / محمد ثر

 -تحت إشراف كال  من: 2015لدرجة دكتور الفلسفة في العلوم األساسية الهندسية دورة أكتوبر 

 القــــــــــــــرار
 

  


