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 Tel:048/3675293 Fax:048/3654313- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952 3295كترونية، منوف إلسة ادكلية الهن3675293/048فاكس:3675293/048ت:

 2/7/2016على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في  الكلية حاصلة

 (7) رقم العادية بجلسته القسم مجلس محضر اجتماع

 م3/2020/ 8 الموافق األحد يوم والُمنعقدة
 

العاشرة  الســـاعة تمـــام في( 7) رقم العادية بجلسته القسم مجلس اجتمع8/3/2020 الموافق األحد يــــوم في إنه

وحضور السادة  جمال محروس عطية /الدكتـــور األستـاذ السيد المجلس رئيسالجلسة  وتــولى صباحا  والنصف 

 األعضاء اآلتي أسماؤهم: 

 م مـــــــــــــــاالس الوظيفة

 أستاذ 
 هرعمي السيد السيد أحمد أيمنأ.د/ 

1 

 2 نبيل عبد الواحد إسماعيلأ.د/  أستاذ متفرغ

 3   محمد عبده محمد بربار د/  أستاذ مساعد  

 4 د/ نرمين عبد الوهاب حسن  أستاذ مساعد  

 5 محمد قالشحمدي / أ.د ) أستاذ مساعد( أستاذ متفرغ

 6 د/ زياد محمد الصغير طه مدرس

 7 د/ محمد عبد الحميد الرشيدي مدرس

 8 د/ عز الدين بدوى جاد الرب مدرس

 9 أحمد الشحات شوماند/  ) مدرس ( أستاذ متفرغ

 :وقد اعتذر عن الحضور- 
                المحالوي  أحمد مصطفى  د/  -2                              /نوال أحمد الفيشاوى أ.د -أ -1

 سونيا على عبد الحميد حشيشد/  -3

            نجالء عبد العظيم زهرانة/ السيد الجلسة سكرتاريةوتولى  

 علي والصالة(الرحيم الرحمن هللا بسم)بذكر االجتماع المجلس رئيس /الدكتور ألستاذا السيد وبدأ      

 ت الحاسبا وعلوم هندسة قسم مجلس أعضاء الحضور بالسادة سيادته ورحب والسالم الصالة عليه النبي

 -: اآلتي متضمنا   األعمالل جدو بطرح سيادته قام ثم
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 2/7/2016على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في  الكلية حاصلة

 -:المصادقاتاوال 
 م 9/2/2020 الموافقاألحد  يوم والُمنعقد السابق القسم مجلس محضرى عل التصديق

========================================================================= 
 -:  التفويضات :ثانيا    

بشأن انتداب سيادته للتدريس  -مدرس بالقسم  –بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور / مختار أحمد على محمد   -1
بمعهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بواقع يوم واحد فى األسبوع خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

  0م2019/2020

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 0صى مجلس القسم بالموافقة بالتفويضيو

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

بشأن انتداب سيادته للتدريس  -مدرس بالقسم  –بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور / عز الدين بدوى جاد الرب   -2
باألكاديمية الدولية للهندسة وعلوم اإلعالم  بواقع يوم واحد فى األسبوع خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

  0م2019/2020

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 0صى مجلس القسم بالموافقة بالتفويضيو

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

بشأن انتداب سيادته للتدريس  -مدرس بالقسم  –بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور / محمد أحمد الرشيدي  -3
األسبوع خالل الفصل الدراسي الثاني للعام  فيشرقية(  بواقع يوم واحد  –بلبيس بالمعهد العالي للهندسة االلكترونية ) 

  0م2019/2020الجامعي 

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 0صى مجلس القسم بالموافقة بالتفويضيو

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

بشأن انتداب سيادته للتدريس  -أستاذ بالقسم  –بخصوص الطلب المقدم من السيد األستاذ الدكتور / جمال محروس عطية  -4

أكتوبر( بواقع يوم واحد فى األسبوع خالل الفصل الدراسي الثاني للعام  6بالمعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات )

  0م2019/2020الجامعي 

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 0صى مجلس القسم بالموافقة بالتفويضيو

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

بشأن انتداب سيادته للتدريس  -مدرس بالقسم  –بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور / محمد بدوى محمد بدوى  -5

أكتوبر( بواقع يوم واحد فى األسبوع خالل الفصل الدراسي الثاني للعام  6لمعلومات )بالمعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم ا

  0م2019/2020الجامعي 

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 0صى مجلس القسم بالموافقة بالتفويضيو

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Tel:048/3675293 Fax:048/3654313- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952 3295كترونية، منوف إلسة ادكلية الهن3675293/048فاكس:3675293/048ت:

 2/7/2016على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في  الكلية حاصلة

بشأن انتداب سيادته للتدريس  -مدرس بالقسم  –بخصوص الطلب المقدم من السيد الدكتور / صالح الدين شعبان عيسى  -6

أكتوبر( بواقع يوم واحد فى األسبوع خالل الفصل الدراسي  الثاني للعام  6بالمعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات )

  0م2019/2020الجامعي 

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 0صى مجلس القسم بالموافقة بالتفويضيو
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

بشأن الموافقة على منحها  -معيدة بالقسم  –بخصوص الطلب المقدم من المهندسة / أمل عماد الدين عبد الرازق مرسى  -7

 0م )عام ثالث(2019/2020بدولة الكويت للعام الجامعي أجازة لمرافقة زوجها 

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 0صى مجلس القسم بالموافقة بالتفويضيو

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

 كليةب الحاسبات وعلوم هندسة قسمأستاذ مساعد  ب –محمد عبده محمد بربار /من السيد الدكتوربخصوص الطلب المقدم  -8

 19مارس الى 17بشأن الموافقة على حضور وصرف رسوم مؤتمر علم الراديو المقام فى الفترة  اإللكترونية الهندسة

 0م فى الجامعة االلمانية2020مارس 

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 0مجلس القسم بالموافقة بالتفويض صىيو

========================================================================= 

   -دراسات عليا : -:ثالثا
ف بخصوص الخطاب الوارد إلينا من السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن منح درجة الدكتوراه للمهندس/ يوس -9

  عنوان الرسالة هو : –بناء على التقارير الفردية والتقرير الجماعي  لرسالة الدكتوراه المقدمة منه  -محمد منير البرعى عيسى 

 إطار عمل جديد لتحسين معالجة البيانات الضخمة لخدمات الرعاية الصحية        

A Novel Framework to Enhance Bigdata Processing for Healthcare Services  

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 0 تخصص هندسة وعلوم الحاسبات  وم الهندسيةدكتور الفلسفة في العلدرجة المهندس المذكور يوصى مجلس القسم بالموافقة على التوصية بمنح 

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

نسبة من المنح الدراسية ألبناء أسر الشهداء بخصوص الخطاب الوارد من أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن دراسة تحديد   - 10

 0والضحايا والمفقودين والمصابين للعمليات الحربية واإلرهابية واالمنية

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار
 0حالة وجود منح من القسم في% 5بالموافقة على تخصيص نسبة يوصى مجلس القسم     

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

والذي يفيد  -الخطاب الوارد من السادة المشرفون على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندسة / شيماء محمد محمود أبو خضره بخصوص  -11

   -بأن الرسالة قد أعدت إعدادا  نهائيا  وأصبحت صالحة للحكم والمناقشة . وعنوان الرسالة هو : 

 للكروت الذكية هبيضاوىالتكوين المادي األمثل لمعالجات التشفير فى المنحنيات ال

Optimal Hardware ECCP Implementation for Smart Devices  

 -أسماؤهم : يقترح السادة المشرفون أن يكون المحكم الخارجى أحد السادة اآلتى
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 المنوفيةجامعة  -الهندسة  كليةب -والمعلومات الحاسبات  ووكيل كليةأستاذ أشرف بهجات السيسى                     أ.د/ -1

  المنوفيةجامعة  -الهندسة  كليةب -والمعلومات الحاسبات  وعميد كليةأستاذ عربي السيد كشك                           أ.د/ -2

 جامعة طنطا -الهندسة  كليةب  -متفرغ بقسم االتصاالت أستاذ                    محمد السعيد نصر        أ.د/ -3

 -ان يكون المحكم الداخلى : 

 جامعة المنوفية  -الهندسة اإللكترونية كليةب -أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات        محروس على عطيه        د/جمال 0ا -1

  جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب -بقسم هندسة وعلوم الحاسبات مساعد أستاذ     أ.د/ محمد عبده بربار                   -2

  جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب -أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات أحمد مصطفى المحالوي                      / 0د -3

 -: لجنة اإلشراف عن

  جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب -أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات أ.د/ نبيل عبد الواحد إسماعيل                    -1

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار
 -يوصى مجلس القسم بتشكيل لجنة الحكم والمناقشة على النحو التالى :    
 

 (خارجي ) محكم المنوفيةجامعة  -الهندسة  كليةب -والمعلومات الحاسبات  ووكيل كليةأستاذ أشرف بهجات السيسى                     أ.د/ -1

 ) محكم داخلي(جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب - الحاسبات وعلوم هندسةأستاذ بقسم                محروس على عطيهد/جمال 0ا -2 

 (اإلشراف)عن لجنة  جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب -أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات          أ.د/ نبيل عبد الواحد إسماعيل       - 3

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

 المسجل لدرجة الدكتوراه بالقسم  -بسام وصفى خميس محمد للمهندس/   الشامل االمتحانعن  الجماعيالتقرير بخصوص  -12

 " خوارزمية تشفير خفيفة جديدة لألجهزة ذات الموارد المحدودة" 

 "A new Lightweight Cryptographic algorithm for constraint resources Devices " 

 لجنة اإلشراف
 جامعة المنوفية -عميد كلية الهندسة االلكترونية  –أ.د/ أيمن السيد أحمد السيد عميره         أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  -1
 جامعة المنوفية -كلية الهندسة االلكترونية ب –بقسم هندسة وعلوم الحاسبات د/ محمد معوض إبراهيم دسوقى            مدرس  -2

  -لجنة اإلختبار :

  شمس عينجامعة  – بكلية الهندسة أستاذ                           أحمد حسن محمد.د/ أ -1
 جامعة المنوفية  –أستاذ ووكيل بكلية الهندسة االلكترونية  أ.د/ منى صبرى شقير                         -2
  جامعة المنوفية - كلية الهندسة االلكترونيةعميد  –أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات   أ.د/ أيمن السيد أحمد السيد عميره          -3
 جامعة المنوفية –بكلية الهندسة االلكترونية  قسم هندسة وعلوم الحاسباتورئيس أستاذ أ.د/ جمال محروس على عطية                -4
 جامعة المنوفية –بكلية الهندسة االلكترونية أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات                  / أحمد مصطفى المحالوى0د  -5

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار 
 .جاء بالتقرير الشامل والموافقة على ما نيوصى مجلس القسم باعتماد االمتحا

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

 -ب المسجل لدرجة الدكتوراه:الللط سنويرير النصف بخصوص التق -13

 أحمد محمد عبد العظيم غزيه 

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار
 يوصى مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بالتقارير .

بخصوص الخطاب الوارد من أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن الموافقة على إيقاف قيد المهندس / هاني هاشم  -14

 وذلك نظرا  لمرض والده. 2016م والمقيد بتمهيدي دكتوراه بدورة يناير 2019/2020عن العام الجامعي  –أحمد أبو العينين
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 Tel:048/3675293 Fax:048/3654313- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952 3295كترونية، منوف إلسة ادكلية الهن3675293/048فاكس:3675293/048ت:
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  -:الــــــــقـــــــــــــــرار
 0المذكور قيد للمهندسيوصى مجلس القسم بالموافقة على إيقاف 

 
============================================================================ 

 موضوعات عامه : -:رابعا

 0بخصوص الخطاب الوارد من السيد أ.د/ عميد الكلية بشأن تشكيل لجنة للجودة بالقسم -15    

 -الــــــــقـــــــــــــــرار:

 -:لجنة للجودة بالقسمتشكيل على  بالموافقةيوصى مجلس القسم 
 أ.د/ جمال محروس على عطية                                   رئيسا -1
 / نرمين عبد الوهاب البهنساوى                                 عضوا0د -2
 / احمد مصطفى شحاته                                            عضوا0د -3
 عضوا                                 / محمد أحمد الرشيدى            0د -4
 / مروة عباس محمد رداد                                         عضوا0د -5
 / مختار أحمد على محمد                                         عضوا0د -6
 / مروة أحمد شومان                                               عضوا-د -7
 الدين بدوى جاد الرب                                      عضوا/ عز 0د -8
 / رمضان محمد جاد الحق                                       عضوا0د -9

 / عبير عبد العزيز عشرة                                        عضوا0د -10

========================================================================== 

 الظهر بعدالواحدة  لساعة ا كانت حيث االجتماع انتهى

     التقدير  ة والتحـي وافر بقبول سيادتكم وتفضلوا 

 القسم مجلس رئيس                                           المجلــــــس                    أمــين            

                                             جمال محروس عطية /د .أ                                                               أحمد مصطفى المحالويد/    
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 2/7/2016على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في  الكلية حاصلة

 السيد الأستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

 تحية طيبة وبعد ، 
 .8/3/2020 خ الُمنعقدة بتاري( 7) بناءا  على قرار مجلس القسم بجلسته رقم

 ( 9) الموضوع 

بناء على التقارير  -منح درجة الدكتوراه للمهندس/ يوسف محمد منير البرعى عيسى  بشأنبخصوص الخطاب الوارد من سيادتكم      

  عنوان الرسالة هو : –الفردية والتقرير الجماعي  لرسالة الدكتوراه المقدمة منه 

 لتحسين معالجة البيانات الضخمة لخدمات الرعاية الصحية إطار عمل جديد        

A Novel Framework to Enhance Bigdata Processing for Healthcare Services  

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار

 0 دكتور الفلسفة في العلوم الهندسية تخصص هندسة وعلوم الحاسبات درجة المهندس المذكور يوصى مجلس القسم بالموافقة على التوصية بمنح 

 

 
 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية واالحترام
 

 القسم مجلس رئيس                                                  

 

 جمال محروس عطية /د .أ                                              
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 السيد الأستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
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 .8/3/2020 خ الُمنعقدة بتاري( 7) بناءا  على قرار مجلس القسم بجلسته رقم

 ( 10) الموضوع 

والضحايا والمفقودين والمصابين  دراسة تحديد نسبة من المنح الدراسية ألبناء أسر الشهداء بشأنبخصوص الخطاب الوارد من سيادتكم      

 0للعمليات الحربية واإلرهابية واالمنية

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار
 0% في حالة وجود منح من القسم5يوصى مجلس القسم بالموافقة على تخصيص نسبة     

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية واالحترام
 

 القسم مجلس رئيس                                                  

 

 جمال محروس عطية /د .أ                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيد الأستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
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 Tel:048/3675293 Fax:048/3654313- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952 3295كترونية، منوف إلسة ادكلية الهن3675293/048فاكس:3675293/048ت:

 2/7/2016على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في  الكلية حاصلة

 تحية طيبة وبعد ،
 .8/3/2020 خ الُمنعقدة بتاري( 7) بناءا  على قرار مجلس القسم بجلسته رقم

 ( 11) الموضوع 

والذي يفيد بأن  -الخطاب الوارد من السادة المشرفون على رسالة الماجستير الخاصة بالمهندسة / شيماء محمد محمود أبو خضره بخصوص  

   -الرسالة قد أعدت إعدادا  نهائيا  وأصبحت صالحة للحكم والمناقشة . وعنوان الرسالة هو : 

 للكروت الذكية هالتكوين المادي األمثل لمعالجات التشفير فى المنحنيات البيضاوى

Optimal Hardware ECCP Implementation for Smart Devices  

 -أسماؤهم : يقترح السادة المشرفون أن يكون المحكم الخارجى أحد السادة اآلتى

 المنوفيةجامعة  -الهندسة  كلية -والمعلومات الحاسبات  كليةبأستاذ أشرف بهجات السيسى                     أ.د/ -4

  المنوفيةجامعة  -الهندسة  كليةب -والمعلومات الحاسبات  وعميد كليةأستاذ عربي السيد كشك                           أ.د/ -5

 جامعة طنطا -الهندسة  كليةب  -متفرغ بقسم االتصاالت أستاذ                    محمد السعيد نصر        أ.د/ -6

 -ان يكون المحكم الداخلى : 

 جامعة المنوفية  -الهندسة اإللكترونية كليةب -أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات        محروس على عطيه        د/جمال 0ا -4

  جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب -بقسم هندسة وعلوم الحاسبات مساعد أستاذ     أ.د/ محمد عبده بربار                   -5

  جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب -أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات أحمد مصطفى المحالوي                      / 0د -6

 -: لجنة اإلشراف عن

  جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب -وعلوم الحاسبات أستاذ متفرغ بقسم هندسة أ.د/ نبيل عبد الواحد إسماعيل                    -2

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار
 -يوصى مجلس القسم بتشكيل لجنة الحكم والمناقشة على النحو التالى :    
 

 ) محكم خارجي (المنوفية جامعة  -الهندسة  كلية -والمعلومات الحاسبات  بكليةأستاذ     أشرف بهجات السيسى         أ.د/ -1 -1

 ) محكم داخلي(جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب - الحاسبات وعلوم هندسةأستاذ بقسم                      محروس على عطيهد/جمال 0ا -2 

 )عن لجنة اإلشراف( جامعة المنوفية -الهندسة اإللكترونية كليةب -أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات                أ.د/ نبيل عبد الواحد إسماعيل       - 3

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية واالحترام
 

 القسم مجلس رئيس                                                       

 جمال محروس عطية /د .أ                                       

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثالأستاذ الدكتور / 
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 2/7/2016على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في  الكلية حاصلة
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 ( 13) الموضوع 

 -بخصوص التقرير النصف سنوي للطالب المسجل لدرجة الدكتوراه:  

 أحمد محمد عبد العظيم غزيه 

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار
 يوصى مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بالتقارير .

 
 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية واالحترام

 
 القسم مجلس رئيس                                                  

 

 جمال محروس عطية  /د .أ                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكلية للدراسات العليا والبحوثالأستاذ الدكتور / وكيل 

 تحية طيبة وبعد ،
 .8/3/2020 خ الُمنعقدة بتاري( 7) بناءا  على قرار مجلس القسم بجلسته رقم
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  (12) الموضوع 

 المسجل لدرجة الدكتوراه بالقسم  -بسام وصفى خميس محمد للمهندس/   الشامل االمتحانعن  الجماعيالتقرير بخصوص  

 " خفيفة جديدة لألجهزة ذات الموارد المحدودةخوارزمية تشفير " 

 "A new Lightweight Cryptographic algorithm for constraint resources Devices " 

 لجنة اإلشراف
 جامعة المنوفية -عميد كلية الهندسة االلكترونية  –أ.د/ أيمن السيد أحمد السيد عميره         أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  -3
 جامعة المنوفية -كلية الهندسة االلكترونية ب –بقسم هندسة وعلوم الحاسبات د/ محمد معوض إبراهيم دسوقى            مدرس  -4

  -لجنة اإلختبار :

  عين شمسجامعة  – بكلية الهندسة أستاذ                           أحمد حسن محمد.د/ أ -5
 جامعة المنوفية  –أستاذ ووكيل بكلية الهندسة االلكترونية  أ.د/ منى صبرى شقير                         -6
  جامعة المنوفية - كلية الهندسة االلكترونيةعميد  –أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات   أ.د/ أيمن السيد أحمد السيد عميره          -7
 جامعة المنوفية –بكلية الهندسة االلكترونية  قسم هندسة وعلوم الحاسباتورئيس أستاذ أ.د/ جمال محروس على عطية                -8
 جامعة المنوفية –بكلية الهندسة االلكترونية أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات                  / أحمد مصطفى المحالوى0د  -5

 -:ـــــــــــــــرارالــــــــق 
 .جاء بالتقرير الشامل والموافقة على ما نيوصى مجلس القسم باعتماد االمتحا

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية واالحترام
 

 القسم مجلس رئيس                                                     

 

 جمال محروس عطية  /دأ.
 

 

 

 

 

 

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثالأستاذ الدكتور / 

 تحية طيبة وبعد ،
 .8/3/2020 خ الُمنعقدة بتاري( 7) بناءا  على قرار مجلس القسم بجلسته رقم
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  (14) الموضوع 

عن العام  –الموافقة على إيقاف قيد المهندس / هاني هاشم أحمد أبو العينين بشأنبخصوص الخطاب الوارد من سيادتكم      

 وذلك نظرا  لمرض والده. 2016م والمقيد بتمهيدي دكتوراه بدورة يناير 2019/2020الجامعي 

 -:الــــــــقـــــــــــــــرار
 0المذكور قيد للمهندسيوصى مجلس القسم بالموافقة على إيقاف 

 

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية واالحترام
 

 القسم مجلس رئيس                                                     

 

 جمال محروس عطية  /دأ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيد الأستاذ الدكتور / عميــــــد الكليـــــــة    
 تحية طيبة وبعد ،

 .8/3/2020 خ الُمنعقدة بتاري( 7) بناءا  على قرار مجلس القسم بجلسته رقم

 

 (15 )الموضوع 

 
 0الوارد من السيد أ.د/ عميد الكلية بشأن تشكيل لجنة للجودة بالقسم بخصوص الخطاب     

 -الــــــــقـــــــــــــــرار:
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 2/7/2016على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلعتماد في  الكلية حاصلة

 -:تشكيل لجنة للجودة بالقسمعلى  يوصى مجلس القسم بالموافقة
 أ.د/ جمال محروس على عطية                                   رئيسا -11
 عضوا                          / نرمين عبد الوهاب البهنساوى       0د -12
 / احمد مصطفى شحاته                                            عضوا0د -13
 / محمد أحمد الرشيدى                                             عضوا0د -14
 / مروة عباس محمد رداد                                         عضوا0د -15
 لى محمد                                         عضوا/ مختار أحمد ع0د -16
 / مروة أحمد شومان                                               عضوا-د -17
 / عز الدين بدوى جاد الرب                                      عضوا0د -18
 ضوا/ رمضان محمد جاد الحق                                       ع0د -19
 / عبير عبد العزيز عشرة                                        عضوا0د -20

 

 موتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية واالحترا

                 

 القسم مجلس رئيس                                                                

 

 جمال محروس عطية /د .أ                                                        

 

 

 


