
 مجلـــس القســـم محضــر اجتماع    
 03/7/1320  بجلستة بتاريخ 

 (22)جلسة رقم 
---- 

 عشر الحاديةفى تمام الساعة   1320/ 03/7لموافق ا الثالثاء يوم الفيزياءإجتمع مجلس قسم 

 السيد الشاطررضا  / د وأمانة السيد رياض عبد الوهاب محمد غازى/  د3ابرئاسة السيد  ظهرا
 مصطفى كمال فرج النمر :األستاذ الدكتور  نبيل محمد السـراجى :لدكتورااألستاذ

 طارق محمد عثمان النمر    :األستاذ الدكتور  فاروق مصطفى المكاوى     :األستاذ الدكتور  

 اتمحسن محمد أحمد برك   :األستاذ الدكتور  محمد اسماعيل عبد العاطى :األستاذ الدكتور  

 أحمد محمد عبد العظيم السباعى :األستاذ الدكتور  أسامة محمد محمود حميده :األستاذ الدكتور  

 نعمة زكريا درويش         :األستاذ الدكتور  حسن عبد القادر الكاشف :األستاذ الدكتور  

 راهيم أبو العينينسعد الدين اب :األستاذ الدكتور  جاب اهلل عبد الستارجاب اهلل :األستاذ الدكتور  

 نبيلة على على شرف :األستاذ الدكتور  بهجت يوسف البرادعـى :األستاذ الدكتور  

 سامية أحمد مرسى سعفان :الدكتوراألستاذ   طلعت محمد ميــــز     :األستاذ الدكتور  

 جالل زيدان فرج خضر :الدكتور       دالل محمد محمود حميده :األستاذ الدكتور  

 شروق فتحى العشرى :الدكتور       نجوى محمد عبد المنعم :الدكتور     

 ------ :الدكتور       رضا السيد الشـــاطر :الدكتور     

 : وقد تغيب عن حضور الجلسة كل من السادة   -
 ابراهيم ابراهيم بنــــدق    3د3ا( 1    ل الدين محمد على حسن    جال  3د3ا( 2    

 محمد رأفت اسماعيل رمضان 3د3ا( 4      لرءوف توفيق عبد الحليمعبد ا3د3ا( 0
 ن أنور مراد الخشتمحســ 3د3ا( 6  حسنين محمد اللبانـــى         3د3ا( 5    

 ــن ـعبد الرازق عابديــ 3د3ا( 8     محمد عبد العليم عامــر      3د3ا( 7    
 ـى ـضحى على مرسى القون 3د3ا( 23   محمود مصطفى كامـــل     3د3ا( 9    
-------              أيمن مويى الطحـــــان          3د( 22   

 التصديق على محضر مجلس القسم: أوال                     
 21/6/1320بتاريخ ( 23)التصديق على محضر مجلس القسم بجلستة رقم :  2بند          

 21/6/1320بتاريخ ( 23)رقم  لس القسم بجلستةتم التصديق على محضر مج  : القرار      

 ة موضوعـــات اإلحاطـــــــ:  ثانيا                        
 / د3بتعيين السيد ا 27/7/1320بتاريخ ( 2311) احاطة المجلس علما بالقرار رقم :  2بند     

 ــنوات مدة ثالث سس قسم الفيزياء ولرياض عبد الوهاب غازى األستاذ بالقسم رئيسا لمجل      

  2/8/1320إعتبارا من        

 أحيط المجلس علما ويهنىء سيادته :                             القرار  
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   /د3بتعيين السيد ا 27/7/1320ريخ بتا( 2310) احاطة المجلس علما بالقرار رقم :  1بند   

 نوات لمجلس قسم النبات ولمدة ثالث سعالء مصطفى سليمان  األستاذ بقسم النبات رئيسا      

  2/8/1320إعتبارا من        

 أحيط المجلس علما ويهنىء سيادته:                            القرار 

 بإتهاء خدمة السيد 27/7/1320ريخ بتا( 2311) احاطة المجلس علما بالقرار رقم : 0بند    

 تاريخ بلوغ سيادته سن )  27/8/1320ل يوم محمد حمزة بدوى أعتبارا من نهاية عم/ الدكتور

  28/8/1320وتعيين سيادته أستاذا متفرغا بالقسم اعتبارا من ( الستين   

 أحيط المجلــــــــــــــس علمـــــــــــــــــــــا:                             القرار

 :مقدم من على الطلب الاحاطة المجلس علما بالموافقة بالتفويض :  1بند    

 بالقسـم   المساعد األســــتاذ       مصطفى عبد الشافى اللبان/ الدكتوراألســتاذ  الســيد           

 العربية بالمملكةللعمل   إعطائه أجازة للعام الرابع لمرافقة الزوجة لتعاقدهابشأن الموافقة على   

 1320/1321السعودية للعام الجامعى 

 أحيط المجلــــــــــــــس علمـــــــــــــــــــــا               :              القرار

 :الطلب المقدم من احاطة المجلس علما بالموافقة بالتفويض على :  5بند      
 3األستاذ المساعد بالقسم   فتحى أحمد الحسينى على عزب/ الدكتور األستاذ السيد         
 02/8/1324إعارة سيادته للعام الثامن حتى  تجديدبشأن الموافقة على           

 3بجامعة سبها بالجماهيرية العربية الليبية                    
 أحيط المجلــــــــــــــس علمـــــــــــــــــــــا:                             القرار

 :من على الطلب المقدم احاطة المجلس علما بالموافقة بالتفويض :   6بند    

 بالقسم   المدرس المساعد               سماح مبروك البرلسى/ األنسة              
 بشأن الموافقة على منحها أجازة خاصة لرعاية الوالدة وذلك لمدة عام بدون مرتب      

 3وذلك إعتبارا من تاريخ القيام بها       
 ـــــــــس علمـــــــــــــــــــــاأحيط المجلـــــ:                             القرار

 :على الطلب المقدم من احاطة المجلس علما بالموافقة بالتفويض :  7بند      
 بالقسـم   المدرس       بدر محمد ابراهيم شلبى/ الدكتور الســيد                    

 منإعتبارا  للتجديد لمدة عام قابل إعطائه أجازة لمرافقة الزوجةبشأن الموافقة على       

 حاصلة على عقد عمل دائم وهى تعمل فى  حيث أن الزوجةبدون مرتب  2/23/1320   
                       La SARL BOUTIQUE TOUT LE MONDمؤسسة      

  Avwndue du Gènéral Leclerc, 87100 Limoges,12    وعنوان الشركة      

 3 بمدينة ليموج بفرنسا         

 أحيط المجلــــــــــــــس علمـــــــــــــــــــــا:                             القرار
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 محمد / لسيد الدكتورا الطلب المقدم مناحاطة المجلس علما بالموافقة بالتفويض على :  8بند    

مع العمل بدون مرتب أجازته لمدة عام ثالث بشأن الموافقة على مد  السيد محمد شاهين المدرس بالقسم
م يلمرافقة الزوجة  حيث أنها تعمل  بكندا كموظف تطوير بمدرسة  إس لتعل  2/22/1320اعتبارا من 

 القيادة 
 أحيط المجلــــــــــــــس علمـــــــــــــــــــــا:                             القرار
 :ى احتساب الفترة من احاطة المجلس علما بالموافقة بالتفويض عل:  1بند     
 محمد حمزة بدوى / أجازة خاصة بدون مرتب للسيد الدكتور 28/6/1320وحتى  2/1/1320        

 3المدرس بالقسم فى ضوء ماتسمح به اللوائح والقوانين     

 أحيط المجلــــــــــــــس علمـــــــــــــــــــــا:                             القرار

 :على الطلب المقدم من احاطة المجلس علما بالموافقة بالتفويض :   23ند ب       

 3شروق فتحى محمد العشرى        المدرس بالقسم / الدكتورة ة السيد                 
 على مهمة علمية لمدة ستة  1320أجازة خالل شهر أكتوبر  إعطاءها بشأن الموافقة على     
 3 فى دولة ألمانيا أشهر  

 أحيط المجلــــــــــــــس علمـــــــــــــــــــــا:                             القرار
 :احاطة المجلس علما بالموافقة بالتفويض على الطلب المقدم من  : 22بند    

 3رضا الســيد الشاطر           المدرس بالقسم / الدكتور  السيد               
 ستة  على مهمة علمية لمدة 1320أجازة خالل شهر سبتمبر  إعطاءه  بشأن الموافقة على    

 3أشهر فى دولة اليابان    
 أحيط المجلــــــــــــــس علمـــــــــــــــــــــا:                             القرار

 جوهرى  حسن جاد الحق ال /حضور السيد الدكتور علىاحاطة المجلس علما بالموافقة :  21بند      

 :     المدرس بالقسم المؤتمر العلمى تحت عنوان    

         Crystalline Nano- 25 International Confererence on Amorphous     

                                     Semiconductors (ICANS 25) 

 بكندا –ورنتو والذى سوف يعقد بمدينة ت 1320أغسطس 10وحتى  28فى الفترة من      

 أحيط المجلــــــــــــــس علمـــــــــــــــــــــا:                             القرار
 بالموافقة على سفر 27/7/1320بتاريخ ( 2319)احاطة المجلس علما بالقرار رقم :  20بند   

 :     حت عنوان حسن جاد الحق الجوهرى      المدرس بالقسم المؤتمر العلمى ت /السيد الدكتور

         Crystalline Nano- 25 International Confererence on Amorphous     

                                     Semiconductors (ICANS 25) 

 بكندا  –والذى سوف يعقد بمدينة تورنتو  1320أغسطس 10وحتى  28فى الفترة من       
 قيمة رسم اإلشتراك المقرر للمؤتمر وتذاكر السفر فى الذهاب والعودة  على أن تتحمل الكلية      
 3بالدرجة السياحية     
 أحيط المجلــــــــــــــس علمـــــــــــــــــــــا:                             لقرارا 
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 ت العليا والبحوث قد نائب رئيس الجامعة للدراسا/ د3احاطة المجلس علما بأن السيد ا :  24بند     
 تطبق القواعد وال مانع بشأن قبول العذر المقدم من 2/7/1320أشر سيادته بتاريخ     

 السعيد رأفت السعيد شتا المقيد لدرجة الماجستير فى العلوم فى الفيزياء للعام الجامعى /الطالب         
 بسبب تجنيده وذلك  1320عن تأدية اإلمتحانات النظرية دوريونية  1321/1320
 أحيط المجلــــــــــــــس علمـــــــــــــــــــــا:                             القرار

ـــد     ـــة  : 25بن ـــس كلي ـــرار مجل ـــى ق ـــة عل ـــدم الموافق ـــس علمـــا بع ـــى احاطـــة المجل ـــوم بجلســـتة ف العل
جـة دكتـور أحمد ماهر حنـيش  المـدرس المسـاعد بالقسـم لدر / واستمرار تسجيل الطالب   9/5/1320

 3طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن " فيزياء جوامد " الفلسفة فى العلوم 
 أحيط المجلــــــــــــــس علمـــــــــــــــــــــا:                             القرار

 أيناس حسن الغزاوى المدرس بالقسم قد/ احاطة المجلس علما بأن السيدة الدكتورة  :26بند       
 8/7/1320عادت من أجازة رعاية الطفل وتسلمت العمل بتاريخ    

 أحيط المجلــــــــــــــس علمـــــــــــــــــــــا:                             القرار    
 احاطة المجلس علما بالموافقة على تنظيم دورة تدريبية بالقسم عن األلكترونيات:  27بند     

 11/8/1320حتى  21/8/1320فى الفترة من " لية العم وتطبيقاتها   

 ياسر محمد عبده  مشرف نادى العلوم                / وذلك بناءا على الطلب المقدم من السيد د       

                    أحيط المجلــــــــــــــس علمـــــــــــــــــــــا:                             لقرارا   

 شـــــئون الســادة أعضاء هيئة التدريس: ثالثا                    
/ النظر فى الخطاب الوارد بشأن شكوى العاملين بكلية العلوم بالجامعة ضد السـيد الـدكتور:  2بند 

مصـلحة الجـوازات والهجـرة التـى تبـين تـواريخ سـفر  –عاطف أحمد البندارى وخطاب وزارة الداخلية 
 3سيادته 
جل القسم رأيه لحين اإلنتهـاء مـن التحقيقـات مـع سـيادته بمعرفـة أحـد السـادة أسـاتذة يؤ :    القرار

 3كلية الحقوق 
البندارى  المـدرس بالقسـم بشـأن عاطف أحمد / النظر فى الطلب المقدم من السيد الدكتور:  1بند 

احتساب فترة اإلنقطاع أجازة بدون مرتب  حيث أنه اضطر للسفر للملكة العربية السعودية لمتابعـة 
 3العالج والفحوصات الطبية 

 3يرى القسم أنه المانع فى حدود ما تسمح به اللوائح والقوانين :  القرار
اة بموافقة مجلس القسم بعد تقديم أسـباب األنقطـاع النظر فى الخطاب الوارد بشأن المواف:   0بند 

ـــرة مـــن  ـــب للســـيد  28/6/1320وحتـــى  2/4/1320والمبـــررات إلحتســـاب الفت ـــدون مرت أجـــازة ب
 3محمد حمزة بدوى المدرس بالقسم  حيث أن سيادته كان على رأس العمل / الدكتور
 علمـــــــــــــــــــــاأحيط المجلــــــــــــــس :                             القرار
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النظر فى الخطاب الوارد بشأن قائمة المجالت المعتمدة لدى اللجنتين للسادة أعضاء :   4بند 

هيئة التدريس المتقدمين للترقية لشغل وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد أو للحصول على اللقب 
 3 العلمى
 لــــــــــــــس علمـــــــــــــــــــــاأحيط المج:                             القرار

النظر فى الخطاب الوارد بشأأن فأتح بأاب التبرعأات لصأندوق الوقأف الخيأرى للبحأث :  5بند    

  3العلمى   والتكنولوجى بجامعة طنطا 

 أحيط المجلــــــــــــــس علمـــــــــــــــــــــا:                             القرار

" النظر فى الخطاب الوارد بأنه قأد تأم البأدء فأى تنفيأذ المرحلأة الثانيأة مأن مشأرو    : 6بند 

 3 (IT Unit)إنشاء وحدات الخدمات التكنولوجية بالكليات 

 أحيط المجلــــــــــــــس علمـــــــــــــــــــــا:                             القرار

بأأأأن مجلأأأس الجامعأأأة بجلسأأأتة المنعقأأأدة فأأأى النظأأأر فأأأى  الخطأأأاب الأأأوارد يفيأأأد :  7بنأأأد 

وافق على توقيأع بروتوكأول التعأاون بأين جامعأة 03/6/1310والممتدة حتى  17/6/1320

 3طنطا ومؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر

 أحيط المجلــــــــــــــس علمـــــــــــــــــــــا:                             القرار

 المدرسين المساعدين والمعيدينئون السادة شـ:  رابعا          
النظأأر فأأى الخطأأاب الأأوارد  لكتأأاب وزارة التعلأأيم العأأالى رئأأيس قطأأا  الشأأئون الثقافيأأة :   2بنأأد 

المعاطى مها خالد محمد أبو/ من الدارسة  بشأن الطلب المقدم 03/5/1320والبعثات المؤرخ فى 

بأمريكأا علأى تمويأل خأارجى لمأد أجازتهأا  عمر عضو األجازة الدراسأية للحصأول علأى الأدكتوراة

 27/23/1321الدراسية لمدة عام سادس حتى 

 وافق المجلس على المد لسيادتها بمرتب يصرف بالداخل:               لقرارا

جيهان فتح هللا أبأو اليزيأد / النظر فى الخطاب الوارد بشأن الطلب المقدم من الدراسة :  1بند 

م وعضأأو البعثأأة الخارجيأأة للحصأأول علأأى الأأدكتوراة إعتبأأارا مأأن المأأدرس المسأأاعد بالقسأأ –

بألمانيأا الأأذى تلأتمس فيأأه الموافقأأة علأى مأأد بعثتهأا لمأأدة ثالثأأة أشأهر بعأأد العأأام  1/5/1337

 3على نفقتها الخاصة   8/8/1320حتى  1/5/1320السادس إعتبارا من 

 يصرف بالداخلوافق المجلس على المد لسيادتها بمرتب :               لقرارا
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 شــــــئون الطـــــــــالب: خامسا             

النظر فى الخطاب الوارد بشأأن قأرار المجلأس األعلأى للجامعأات بجلسأتة المنعقأدة   :  2بند     

بمطالبة الجامعات والمعاهد الخاصأة المعأار إليهأا أعضأاء هيئأة التأدريس  10/0/1320بتاريخ 

 : عليها وهى بتوريد النسبة المتفق 

 خمسة آالف جنيه مصرى  مقابل الندب لفصل دراسى واحــــــد                          

 عشرة آالف  جنيه مصرى  مقابل الندب الكامل لمدة عام دراسى                         

  ثـالثة آالف جنيه مصرى  مقابل الندب لمدة يومين فى األسبو                          

 ألف وخمسمائه جنيه مصرى مقابل الندب لمدة يوم واحد فى األسبو                         

إال بعد التأكد من سداد  1320/1321بأنه اليتم تجديد اإلعارة أو الندب للعام الجامعى   

 3المبالغ  المطلوبة 

 ـــــــــــــــــــاأحيط المجلــــــــــــــس علمــ:                             القرار

 الدراسات العليـــا والبحـوثشـــئون : سادسا 
عبــد الــرءوف توفيــق عبــد الحلــيم األســتاذ / د3النظــر فــى الطلــب المقــدم مــن الســيد ا:  2بنــد  

أســامة محمــد محمــود حميــده األســتاذ بالقســم / د3بالقســم بشــأن الموافقــة علــى اضــافة الســيد ا
مها مصطفى عبد المجيد المعيـد بالقسـم لدرجـة / الطالبة  على هيئة اإلشراف الخاصة بتسجيل

 3الماجستير
عبد الرءوف توفيق عبد الحليم      / د3اوافق المجلس على الطلب المقدم من السيد :  القرار 

ود حميده  أسامة محمد محم/ د3ابشأن الموافقة على إضافة السيد  األستاذ المتفرغ بالقسم
المعيدة مها مصطفى عبد المجيد /  بالطالبةالخاص  الماجستيرعلى تسجيل  األستاذ بالقسم

 :بحيث تصبح هيئة اإلشراف على النحو التالى بالقسم 

 الفيزياء كلية العلوم جامعة طنطا   أستاذ متفرغ بقسم عبد الرءوف توفيق عبد الحليم   3د3ا( 2   

 جامعة طنطـا –كلية العلوم  –أسامة محمد محمود حميده    األستاذ بقسم الفيزياء  3د3ا (1   
 الفيزياء كلية العلوم جامعة طنطا   بقسمدالل محمــــــد محمود حميده      أستاذ متفرغ  3د3ا( 0   

النظر فى الخطاب الوارد بشـأن موافـاة رأى القسـم فـى المـواد التـى يمكـن فرضـها علـى :  1ند ب
وس ويرغبــون فــى القيــد لدرجــة الطــالب الحاصــلين علــى تقــدير مقبــول فــى مرحلــة البكــالوري

 الماجستير 
 3يحول إلى لجنة الدراسات العليا بالقسم ومراجعة اإلحاطات السابقة بهذا الشأن : القرار 

 النظر فى الخطاب الوارد بشأن مدى أحقية السادة أعضاء هيئة التدريس المحالين :  0بند    
 3ركين شااألساتذة الماإلنفراد بالتسجيل حين سفر أو إعتذار  سبدرجة مدر    
 أحيط المجلـــــــــس علمـــــــــــــــــا                               :  القرار  



- 7  -

 شـــئون العالقـات الثقافيـة والبحوث: سابعا 
 فى  1320لماء الشبان لعام المنح الدولية للع فى الخطاب الوارد بشأن النظر :  2بند    
 المحيط الحيوى سان و مجاالت اإلن 

 أحيط المجلــــــــــــــس علمـــــــــــــــــــــا:                             القرار

النظــر فــى الخطــاب الــوارد بشــأن اإلعــالن عــن فــتح بــاب التقــدم لبرنــام  الماجســتير :   1بنــد 
 3بانيةبجامعة هوكايدو اليا 1320/1324والدكتوراة فى مختلف المجاالت للعام الدراسى 

 أحيط المجلــــــــــــــس علمـــــــــــــــــــــا:                             القرار

النظــر فــى الخطــاب الــوارد بشــأن اتفاقيــات التعــاون العلمــى والتكنولــوجى التــى تبرمهــا :   0بنــد   
خصصـين مـن األكاديمية مع الجهات األجنبية المنـاظرة فـى اعـداد قاعـدة بيانـات تضـم أسـاتذة مت

 3جميع الجهات البحثية المصرية المختلفة لتحكيم المشروعات البحثية 
 أحيط المجلــــــــــــــس علمـــــــــــــــــــــا:                             القرار

     ميشـيل بـاتيس عـن كيفيـة / النظر فى الخطاب الوارد بشأن اإلعالن عـن جـائزة السـيد:   4ند ب  
 3 1324محميات المحيط لعام ادارة 

 أحيط المجلــــــــــــــس علمـــــــــــــــــــــا:                             القرار

النظــر فــى الخطــاب الــوارد بشــأن اإلعــالن عــن عقــد المــؤتمر الــدولى الســابع للتنميــة :   5بنــد   
 3اب جامعة أسيوط فى رح 1324مارس 15 -10والبيئة فى الوطن العربى فى الفترة من 

 أحيط المجلــــــــــــــس علمـــــــــــــــــــــا:                             القرار

النظأأأأر فأأأأى الخطأأأأاب الأأأأوارد بشأأأأأن البأأأأرامد التدريبيأأأأة عأأأأن العأأأأام التأأأأدريبى :   6بنأأأأد   

 بهيئأأة الطاقأأة" مسأأتوى أول " لبرنأأامد إزالأأة التلأأوث اإلشأأعاعى مأأن المعامأأل 1320/1321

 الذرية 

 أحيط المجلــــــــــــــس علمـــــــــــــــــــــا:                             القرار

تأمين " النظر فى الخطاب الوارد بشأن اإلعالن عن تنظيم ورشة عمل فى مجال :  7بند   

ق بمركز الشر 21/1/1320 – 8وذلك خالل الفترة من " المعامل المستخدمة للمصادر المشعة 

 3األوسط اإلقليمى للنظائر المشعة للدول العربية 

 أحيط المجلــــــــــــــس علمـــــــــــــــــــــا:                             القرار

 األجهــــــــــزةشـــئون :  ثامنا                      
درس المساعد بالقسم محمد مجدى الشهاوى الم/ النظر فى الطلب المقدم من السيد  :  2بند 

 MURRKEZ PT6200من نوع ( مولد كهرباء ) بشأن    الموافقة على قبول جهاز 

generator   3الصينى الصنع كهدية لمعمل أبحاث الجوامد بالقسم 
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 هسيادت منعلى الطلب المقدم  وافق المجلس                 : لقرارا

 طفى كمال المكاوى      األستاذ المتفرغ بالقسمفاروق مص/ د3وقد اعترض السيد ا  -       

 ـالمن أعمـــ ــدمايستجـــــ : تاسعا               
ليبيـا بشـأن / النظـر فـى الخطـاب الـوارد بشـأن كتـاب المركـز الثقـافى العربـى بطـرابلس:     2بند 

إحتياجـــات جامعـــة مصـــراته مـــن الســـادة أعضـــاء هيئـــة التـــدريس المصـــريين للعـــام الجـــامعى 
1320/1324   
 أحيط المجلــــــــــــــس علمـــــــــــــــــــــا:                             القرار

احاطة المجلس علما بحصول كلية العلوم بجائزة الجامعة ألفضل أداء مؤسسى أمـال أن :  1بند 
 3تتوا صل جهودكم العلمية إلثراء مسيرة البحث العلمى 

 علمـــــــــــــــــــــا أحيط المجلــــــــــــــس                :             القرار 

احاطــة المجلــس علمــا بقيــام بعــض المعيــدين والمدرســين المســاعدين بتســجيل رســائلهم :  0بنــد 
ــر تخصــص أقســامهم دون إتخــاذ اإلجــراءات  ــدكتوراة فــى تخصصــات أخــرى غي للماجســتير أو ال

 3القانونية الالزمة لذلك 
 أحيط المجلــــــــــــــس علمـــــــــــــــــــــا                            : لقرارا

احاطـــة المجلـــس علمـــا بـــأن مجلـــس الدراســـات العليـــا والبحـــوث بجلســـتة المنعقـــدة فـــى :  4بنــد 
 3قد وافق على مراعاة الشروط والضوابط المقررة لمنح التفرغ  28/6/1320

 أحيط المجلــــــــــــــس علمـــــــــــــــــــــا     :                        القرار

احاطة المجلس علما بشأن تشكيل لجنة اخالقيات البحث العلمى كأحد متطلبـات تحقيـق :  5بند 
 معايير اإلعتماد فى مجال البحث العلمى وتفعيل أنشطة هذه اللجنة

 ـــــس علمـــــــــــــــــــــاأحيط المجلـــــــــ:                             القرار

 لمجلس بحمد هللا ،،،اتم و                                        

 بعد الظهر ،،،2ر03وقد أنهى المجلس إجتماعه فى تمام الساعة 

 21/8/1320 تحريرا فى 

 رئيس مجلس القسم               مين مجلس القسم        أ                    ------

 333دية نا

 ( رياض عبد الوهاب محمد غازى 3د3ا)     (رضا الســـيد الشاطــر 3د  )                   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعــــــالن



 ---
مواعيد محاضرات الترم الصيفى لطالب 

 الفرقة األولى علوم

 جولوجيا+ شعبة العلوم الطبيعية 

 1فيزياء      المحاضرة النظرية

 03/7/1321إعتبارا من يوم اإلثنين 

 21 – 23من الساعة 

 03/7/1321يوم اإلثنين    العملى

 0 – 21من الساعة 

 


