
 

محضــر اجتماع  مجمـــس القســـم    
 26/11/2013بجمستة بتاريخ  

( 3)جمسة رقم 
 ----

الحادية عشر   فى تمام الساعة 2013/ 26/11لموافق ا الثالثاء يومإجتمع مجلس قسم الفيزياء 

شريف محمد حمــــاده  /  دوأمانة السيدرياض عبد الوهاب محمد غازى  / د0اظهرا برئاسة السيد 
 نبيل محمد السراجـــى : األستاذ الدكتورابراىيم ابراىيم بنـــدق  : األستاذالدكتور

 فاروق مصطفى المكاوى : األستاذ الدكتورمصطفى كمال فرج النمر  : األستاذ الدكتور 

    محسن أنور مراد الخشت : األستاذ الدكتور    طارق محمد عثمان النمر   : األستاذ الدكتور 

 محسن محمد أحمد بركات      : األستاذ الدكتور محمد اسماعيل عبد العاطى :  األستاذ الدكتور

      محمد عبد العميم عامر : األستاذ الدكتور أسامة محمد محمود حميده :  األستاذ الدكتور

 نعمة زكريا درويــش     : األستاذ الدكتور طمعت محمد ميـــز :  األستاذ الدكتور

 سعد الدين ابراىيم أبو العينين  : األستاذ الدكتور جاب اهلل عبد الستار جاب اهلل :  األستاذ الدكتور

 سامية أحمد مرسى سعفان : األستاذ الدكتور نبيمة عمى عمى شــرف :  األستاذ الدكتور

 ماجدة ذكى سعيـــد : األستاذ الدكتور دالل محمد محمود حميده :  األستاذ الدكتور

 ياسر محمد عبد اهلل عبده :      الدكتور سامى عبد الفتاح العطار      :الدكتور    

 أحمد عادل عبد الشافى عمار :      الدكتور شريف محمد حمـــاده :الدكتور     

:  وقد تغيب عن حضور الجمسة كل من السادة  - 
 جالل الدين محمد عمى حسن          ذلك لمرضو 0د0ا (1    
  محمد رأفت اسماعيل رمضان 0د0ا (3 عبد الرءوف توفيق عبد الحميم      0د0ا (2    
 أحمد عبد العظيم السباعى 0د0ا  (5 حسنين محمد المبانــــى        0د0ا (4    
     عبد الــرازق عابديــن0د0ا( 7  حسن عبد القادر الكاشــف       0د0ا (6    
            محمود مصطفى كامـــل0د0ا (8    
: وقد إعتذر عن حضور الجمسة -       
            بيجت يوسف البرادعى      0د0ا( 1    

التصديق عمى محضر مجمس القسم :                   أوال 
 29/10/2013بتاريخ  (2)التصديق عمى محضر مجمس القسم بجمستة رقم  : 1      بند 

موضوعـــات اإلحاطـــــــة :                 ثانيا 
  عمى منح السيد3/11/2013بتاريخ  (1745)احاطة المجمس عمما بالقرار رقم  : 1 بند         

 طمعت محمد ميز األستاذ المساعد بالقسم بكمية العموم المقب العممى لوظيفة أستاذ فى / د0 ا        
 تاريخ موافقة  ) 30/10/2013بذات القسم بالكمية إعتبارا من " فيزياء المواد " الفيزياء         

  (مجمس الجامعة         
أحيط المجمـــس عممـــــــا  :                             القرار        

/  د0 بتكميف السيد ا12/11/2013بتاريخ  (57)احاطة المجمس عمما بالقرار رقم  : 2        بند 
         طمعت محمد ميز األستاذ بالقسم نائبا لمدير وحدة ضمان الجودة بالكمية بجانب عممو األصمى 

أحيط المجمـــس عممـــــــا  :                             القرار        
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/   بتكميف السيد الدكتور12/11/2013بتاريخ  (58)احاطة المجمس عمما بالقرار رقم  : 3        بند 

         سامى عبد الفتاح العطار المدرس بالقسم نائبا لمدير وحدة اإلرشاد األكاديمى بالكمية بجانب 
 0 عممو األصمى        

أحيط المجمـــس عممـــــــا  :                             القرار         
 عمى سفر السيدة  23/10/2013بتاريخ  (1706)احاطة المجمس عمما بالقرار رقم  : 4        بند 

شروق فتحى محمد العشرى المدرس بالقسم إلى ألمانيا لتنفيذ الميمة العممية المرشحة /       الدكتورة 
  18/4/2014 حتى 19/10/2013       عمييا عمى نفقة البعثات لمدة ستة أشير وذلك إعتبارا من 

 0       بمرتب يصرف بالداخل 
أحيط المجمـــس عممـــــــا  :                             القرار        

: احاطة المجمس عمما بشأن الموافقة بالتفويض عمى انتداب كل من السادة  : 5         بند 
محمود مصطفى كامــــل            / د0السيد ا (1
 سعد الدين ابراىيم أبو العينين/ د0السيد ا (2

      لمتدريس لطالب الدراسات العميا بكمية التربية النوعية بطنطا خالل العام الجامعى 
   0 مع المشاركة فى أعمال اإلمتحانات المرتبطة بالتدريس 2013/2014     

       أحيط المجمـــس عممـــــــا :                             لقرار ا 
سامية  / د0احاطة المجمس عمما بالموافقة بالتفويض عمى الطمب الوارد من السيدة ا :  6         بند 

         أحمد مرسى سعفان األستاذ المساعد بالقسم  بشأن الموافقة عمى مد أجازة العمرة فى الفترة 
 0 وذلك لظروف قيرية 15/11/2013 الى 8/11/2013من            
أحيط المجمـــس عممـــــــا  :                             القرار        

رضا محمد أحمد / احاطة المجمس عمما بشأن  الموافقة عمى حضور السيد الدكتور :  7        بند 
المواد لمتطبيقات "        مرسى المدرس بالقسم المؤتمر العربى الدولى الرابعة عشر لعموم المواد 

 باألسكندرية حيث أن لسيادتو 2013 ديسمبر 3 – 1        الحيوية الطبية والمنعقد فى الفترة من 
 0        بحث مقبول لمنشر 

أحيط المجمـــس عممـــــــا  :                             القرار        
احاطة المجمس عمما بأن المجمس األعمى لمجامعات قرر بجمستة المنعقدة بتاريخ   : 8       بند    

   السماح لمطالب بممارسة العمل السياسى والتعبير عن الرأى مع مراعاة أن 5/9/2013       
 0 األساسى لألنشطة ىو الندوات داخل الجامعات ولن يسمح بالعمل الحزبى بيا رالمعيا         

أحيط المجمـــس عممـــــــا  :                             القرار       
أحمد بيجت / احاطة المجمس عمما بأنو لم يرد ما يفيد المد لمعام الثانى بشأن الدارس  :   9بند 

يوسف البرادعى المعيد بالقسم وعضو األجازة الدراسية بأمريكا بتمويل خارجى لمحصول عمى 
   12/8/2013الدكتوراة حيث أن آخر مد لسيادتو انتيى فى 

أحيط المجمـــس عممـــــــا  :                             القرار
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رئيس الجامعة بالتفويض قد وافق بتاريخ / د0احاطة المجمس عمما بأن السيد ا :  10  بند 

أحمد ماىر أحمد حنيش المدرس المساعد بالقسم /  عمى مد األجازة الدراسية لمسيد25/10/2013
 12/10/2013وعضو األجازة الدراسية لمحصول عمى الدكتوراة بروسيا لمدة عام ثانى إعتبارا من 

 0 بمرتب يصرف بالداخل 11/10/2014حتى 
   أحيط المجمـــس عممـــــــا :                             القرار    

  لم يوافق  13/10/2013 احاطة المجمس عمما بأن مجمس الكمية بجمستة المنعقدة بتاريخ  : 11  بند 
  محمد أحمد فتح اهلل نصر شياب المدرس المساعد / عمى المد لمدة عام لمتدريب العممى لمسيد  
 والتنبيو عمى سيادتو بالعودة حيث أن 4/7/2013بالقسم وعضو األجازة الدراسية بألمانيا اعتبارا من   
 0بعثتو تنتيى بتاريخ المناقشة  

 أحيط المجمـــس عممـــــــا :                             القرار  
 9/10/2013احاطة المجمس عمما يفيد بأن المجنة التنفيذية لمبعثات قررت بالتفويض فى  :  12   بند 

ميا خالد أبو المعاطى  المعيدة بالقسم وعضو األجازة  /  الموافقة عمى مد األجازة الدراسية لمدارسة 
 17/11/2014   الدراسية لمحصول عمى الماجستير والدكتوراة بأمريكا بتمويل خارج عام سادس حتى 

 أحيط المجمـــس عممـــــــا :                             القرار  
 عمما 30/10/2013احاطة المجمس عمما بأن مجمس الجامعة بجمستة المنعقدة فى  : 13  بند 

بخطاب  شركة مصر لمطيران لمخطوط الجوية بشأن قيام الشركة بمعاممة الشيك الحكومى المسحوب 
  0عمى البنك  المركزى معاممة الشيك المقبول الدفع

أحيط المجمـــس عممـــــــا  :                             القرار
أوراق القيد الخاصة بالطالب التالى احاطة المجمس عمما بالموافقة بالتفويض عمى  : 14       بند

ايمان سمير محمد الفيشـــاوى / الطالبة (  1           :         أسماؤىم 
 يوستينا نظمى عبد المالك سيدىم / الطالبة    (2                         

 وذلك بعد استكمال أوراقيم  لمدراسات العميا التمييدية لدرجة الماجستير فى العموم فى الفيزياء لمعام 
  2013/2014الجامعى 

 أحيط المجمـــس عممـــــــا :                             القرار
نرمين سعد السيد / لمطالبة عمى أوراق القيد احاطة المجمس عمما بالموافقة بالتفويض  :  15 بند 

 2013/2014زلط  لدرجة الماجستير فى العموم فى الفيزياء العام الجامعى 
 أحيط المجمـــس عممـــــــا :                             القرار

نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا والبحوث قد  / د0احاطة المجمس عمما بأن السيد ا : 16  بند
 جدول الدراسة النظرية الخاص بطالب الدراسات العميـــا  24/10/2013اعتمد سيادتو بتاريخ 

  2013/2014بقسم الفيزياء لمعام الجامعى  (ماجستير  )
 أحيط المجمـــس عممـــــــا :                             القرار
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شـــئون الســادة أعضاء ىيئة التدريس : ثالثا                     
النظر فى الخطاب الوارد يفيد بأن المجمس األعمى لمجامعات ناقش بجمستة المنعقدة  :  1بند 

 0 كيفية مواجية أعمال الشغب والعنف داخل الحرم الجامعى 24/10/2013بتاريخ 
 أحيط المجمـــس عممـــــــا :                             القرار

نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا / د0النظر فى الخطاب الوارد بشأن تعميمات السيد ا :  2 بند 
والبحوث بالموافاة بصورة من تأشيرة العمرة لمسادة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم ضمن األوراق 

 0الالزمة فى ىذا الشأن عند تقدميم بطمب لمنحيم أجازة خاصة ألداء العمرة 
 أحيط المجمـــس عممـــــــا :                             لقرار  ا

  النظر فى الخطاب الوارد بخصوص التعاقد المبرم بين األكاديمية وجامعة طنطا لدعم    : 3  بند 
  2012/2013       مشروعات التخرج لمعام الدراسى 

 أحيط المجمـــس عممـــــــا :                             القرار       
 

شـئون الســادة المدرسين المساعدين والمعيدين : ابعا ر
مؤمن عبد / النظر فى الخطاب الوارد يفيد بأنو إنتيى الرأى القانونى بشأن حبس السيد  : 1    بند 

   الفتاح أحمد سالم المدرس المساعد بالقسم احتياطيا عمى ذمة التحقيق إلى أن حبسو إحتياطيا يترتب 
  0   عميو وقفو بقوة القانون عن عممو طوال مدة حبسو ويوقف صرف نصف أجره 

 أحيط المجمـــس عممـــــــا :                             لقرار   ا
 النظر فى الخطاب الوارد بشأن كتاب وزارة التعميم العالى بشأن الطمب المقدم من :  2     بند 

 صالح عزت محمد الزىرى المعيد بالقسم وعضو األجازة الدراسية لمحصول عمى / لدارس   ا 
 الماجستير والدكتوراة من اليابان عمى تمويل خارجى لمد أجازتو الدراسية لمدة عام سادس إعتبارا    
  18/11/2013من   
  لمدة عام سادسوافق المجمس عمى المد لسيادتو :    القرار  

  بمرتب يصرف بالداخل 17/11/2014حتى  18/11/2013من   عتبارا              إ
أحمد فاروق  / النظر فى الخطاب الوارد بشأن الموافقة عمى مد األجازة الدراسية لمدارس  : 3     بند 

  مصطفى كمال المكاوى المدرس المساعد بالقسم وعضو األجازة الدراسية لمحصول عمى الدكتوراة  
 0 بتمويل خارجى 31/12/2014  بأمريكا لمدة عام رابع حتى 

رابع  لمدة عام وافق المجمس عمى المد لسيادتو :               القرار  
  بمرتب يصرف بالداخل 30/12/2014حتى  31/12/2013من   عتبارا              إ
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 شـــئون الدراسـات العميـا والبحــوث: خامسا                
محمد رأفت اسماعيل رمضان  بشأن الموافقة / د0النظر فى الطمب المقدم من السيد ا : 1  بند 

نجالء حممى عبد المطيف سالم لدرجة دكتور الفمسفة فى / عمى  مد فترة التسجيل لمدة عام لمطالبة 
 حتى تتمكن من اإلنتياء من 13/11/2014 إلى 12/11/2013العموم فى الفيزياء إعتبارا من 

 الرسالة
نجالء حممى عبد المطيف سالم لمدة عام إعتبارا من  /  المجمس عمى المد  لمطالبة وافق : القرار

  حتى تتمكن من اإلنتياء من الرسالة 13/11/2014 إلى 12/11/2013
محمد رأفت اسماعيل رمضان  / وذلك  بناءا عمى الطمب المقدم من السيد األستاذ الدكتور

 0 المشرف الرئيسى عمى تسجيل الطالبة 
" التخصصات الدقيقة التى تدرس بالقسم  )النظر فى الخطاب الوارد بشأن إعادة موضوع  : 2 بند 

لدرجة الماجستير فى العموم فى الفيزياء  لعمل التعديالت المطموبة فى الالئحة فيما " مقرر خاص 
 0يتعمق بمنح الدرجات العممية 

: يوصى القسم برفع التخصصات التى تم إقرارىا من قبل وىى كالتالى  :  القرار
Solide State Physics 1)              

             2) Materials Science 

             3)  Optics and  Laser Physics 

             4) Plasma Physics 

             5) High energy Physics 

             6) Solar energy 

             7) Electronics 

             8) Bio and Medical  Physics   

             9) Nuclear and Radiation Physics 

                                ِ        Atomic and Molecular Physics( 10         
النظر فى الخطاب بشأن تخصصات السادة أعضاء ىيئة التدريس بالقسم والمشرفين  : 3  بند 

 عمى رسائل الماجستير والدكتوراة 
 أحيط المجمـــس عممـــــــا :                           القرار  

يوسف جماعة عمى / النظر فى الطمب المقدم والوارد بشأن الموافقة عمى قبول الطالب : 4 بند 
ماوى  لدراسة الدكتوراة بمعمل أبحاث التحميل اإلشعاعى وىو حاصل عمى الماجستير التصوير 

 0الطبى جامعة سرى بريطانيا 
              0الطالب ليس خريجى كمية العموم وبناءا عميو يتم رفض طمب سيادتو  :    القرار
النظر فى المقرر الخاص بطالب الدراسات العميا التمييدية لدرجة الماجستير فى العموم  :  5بند 

 (مؤجمة من الجمسة السابقة  )                       2013/2014فى الفيزياء لمعام الجامعى 
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الدراسات العميا التمييدية لدرجة وافق المجمس عمى توزيع المقرر الخاص لطالب  : القرار

: عمى النحو التالى  2013/2014الماجستير فى العموم فى الفيزياء لمعام الجامعى 
القائم  بالتدريس عدد  الساعات المقرر الخاص اسم الطالب م 

 ابراهيم ابراهيم بنـــــــــــدق 0د0ا ساعة 2فيزياء نووية محمد بركات خليل أبو قورة  1

 ابراهيم ابراهيم بنـــــــــــدق 0د0ا ساعة 2فيزياء نووية محمد على عبد النبى حشــاد  2

 عبد الرءوف توفيق عبد الحليم 0د0ا ساعة 2فيزياء جوامد كريم عادل عبد العزيز درويش  3

 محمد رأفت اسماعيل رمضان 0د0ا ساعة 2طاقة شمسية عبد الهادى محمد عبد الهادى  4

 فاروق مصطفى كمال المكاوى 0د0ا ساعة 2فيزياء ليـــــــزر أحمد رياض عبد الوهاب غازى  5

 طارق محمد عثمان النمر 0د0ا ساعة 2فيزياء حيويـة عبير محمد ابراهيم مصباح  6

 طارق محمد عثمان النمر 0د0ا ساعة 2فيزياء حيوية أسماء ابراهيم على سيد أحمد  7

 طارق محمد عثمان النمر 0د0ا ساعة 2فيزياء حيوية نومين سعد السـيد زلط  8

 حســـنين محمد اللبانى 0د0ا ساعة 2فيزياء جوامد حمدى اسماعيل محمد محمود  9

 أسامة محمد محمود حميده 0د0ا ساعة 2فيزياء جوامد مى فوزى محمد الهارونــــى  10

 أسامة محمد محمود حميده 0د0ا ساعة 2فيزياء جوامد مى منير السيد على درويش  11

 محمد عبد العليم عامـر 0د0ا ساعة 2علوم المواد أسماء خيرى ابراهيم عمــــــــر  12

 محمد عبد العليم عامـر 0د0ا ساعة 2علوم المواد رحاب رفعت ابراهيم زيــــــدان  13

 طلعت محمد ميــــــز 0د0     ا ساعة 2علوم المواد سامح محمد عزت مصطفى   14

 طلعت محمد ميـــــــز  0د0ا ساعة 2علوم المواد هالة فتحى توفيق الرشيدى  15

 طلعت محمد ميـــــــــــز 0د0ا ساعة 2علوم المواد يوستينا نظمى عبد المالك سيدهم  16

 محمود مصطفى كامــل 0د0ا ساعة 2الكترونيات مايكل مرقص كامـــــــــل  17

 سامية أحمد مرسى سعفان 0د0ا ساعة 2علوم المواد نجاة مصطفى ابراهيم أبو عيطة  18

 سامية أحمد مرسى سعفان 0د0ا ساعة 2علوم المواد مروة مصطفى حامد حسين  19

 سامية أحمد مرسى سعفان 0د0ا ساعة 2علوم المواد أية محمد أحمد السيد أبو الحسن   20

 دالل محمد محمود حميدة  0د0ا ساعة 2فيزياء جوامد فاطمة محمد أبو الفتح محمد غانم  21

 دالل محمد محمود حميده 0د0ا ساعة 2فيزياء جوامد أية السيد النبوى خاطر  22

سامى عبد الفتاح محمد العطار 0د ساعة 2عوم المواد  أحمد عبده عبده المنـاوى  23

د سامى عبد الفتاح محمد العطار  ساعة 2علوم المواد ايمان سمير محمد الفيشاوى  24

 رضا محمد مرســـــــــــــى 0د ساعة 2فيزياء حيوية حسين السيد مصطفى السيد  25

 رضا محمد مرســـــــــــــى 0د ساعة 2فيزياء حيويـة أية فرج سعد الطويــــــــــل  26

 رضا محمد مرســـــــــــــى 0د ساعة 2فيزياء حيويـة أسماء مبروك على قنديـل  27

 ياسر محمد عبد ه عبد هللا 0    د ساعة 2فيزياء طاقة عالية محمد سعيد حسن هبيلة  28
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 شـــئون العالقـات الثقافيـة والبحوث: سادسا  

النظر فى الخطاب الوارد بشأن  كتاب أكاديمية البحث العممى والتكنولوجيا بشأن الترشيح  :  1   بند 
 والتقدم لجوائز الدولة والتى تشمل جوائز النيل وجوائز الدولة التقديرية وجوائز الدولة لمتفوق وجوائز  الدولة 

 2013التشجيعية لعام 
 أحيط المجمـــس عممـــــــا :                             القرار    

النظر فى الخطاب الوارد بشأن اإلعالن عن فتح باب التقدم لمدورة الثامنة لمشروعات  : 2  بند 
اإلعتماد الدولى لممعامل بمؤسسات التعميم العالى 

 أحيط المجمـــس عممـــــــا :                             القرار  
النظر فى الخطاب الوارد بشأن كتاب مؤسسة مصر الخير تفيد بأنيا تعمن عن تبنييا  :  3  بند 

: لألبحاث العممية فى المجاالت التالية 
عموم اإلجتماع وعمم البشرية  (3عموم الصحة والحياة      (2العموم الفيزيائية واليندسية    (1
 أحيط المجمـــس عممـــــــا :                             القرار  

النظر فى الخطاب الوارد بشأن اإلعالن عن فتح باب الترشيح لجائزة المممكة العربية  : 4  بند 
  السعودية لإلدارة البيئية  مع التعاون مع رئاسة األرصاد وحماية البيئة بالمممكة العربية السعودية 

 أحيط المجمـــس عممـــــــا :                             القرار  
: النظر فى الخطاب الوارد بشأن اإلعالن عن ورشة عمل بعنوان  :  5  بند 

تعزيز الجودة من خالل ضمان الجودة الداخمية والخارجية بالتعاون مع مؤسسة اإلعتماد والترخيص 
 – 12وسيعقد فى تونس خالل الفترة من  (ACQUIN)وضمان الجودة فى ألمانيا 

13/12/2013 
 أحيط المجمـــس عممـــــــا :                             القرار  

النظر فى الخطاب الوارد بشأن الدعوة الموجية من اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع  : 6 بند 
جامعة الزيتونة األردنية لممشاركة فى ورشة عمل إعداد المقومين الخارجيين والزيارة الميدانية خالل 

 4/11/2013 -2الفترة من 
 أحيط المجمـــس عممـــــــا :                             القرار  

النظر فى الخطاب الوارد بشأن دعوة جامعة الممك فيصل بتشاد  لمحضور والمشاركة فى  :  7بند 
 20/2/2014 – 18أعمال المؤتمر العممى والدولى الذى تقيمة الجامعة خالل الفترة من 

 أحيط المجمـــس عممـــــــا :                             القرار  
التعميم العالى " النظر فى الخطاب الوارد بشأن اإلعالن عن المؤتمر العربى الرابع حول  :  8بند 

 بالقاىرة  20/2/2014 – 18األفاق والتحديات خالل الفترة من – فى الجامعات العربية 
 أحيط المجمـــس عممـــــــا :                             القرار  
المجتمع المصرى :النظر فى الخطاب الوارد بشأن اإلعالن عن المؤتمر السنوى بعنوان  :  9 بند  

 بكمية 2014وذلك فى النصف الثانى من أبريل "  التحديات واآلمال 2011 يناير 25ما  بعد 
  0اآلداب جامعة عين شمس 

 أحيط المجمـــس عممـــــــا :                             القرار  



 شـــئون األجيــــــــــــزة: سابعا                       
 خامات عمى أقسام الكمية المختمفة % 15النظر فى محضر توزيع  : 1بند 

 أحيط المجمـــس عممـــــــا :                             القرار  
           

 مايستجـــــــد من أعمـــــــال:  ثامنا               
طمعت محمد ميز األستاذ المساعد بالقسم بشأن / د0النظر فى الطمب المقدم من السيد ا :  1بند 

أسامة حسنى بسيونى / عقد السيمنار الخاص بالتسجيل لدرجة الماجستير لمطالب 
وافــق المجمــس عمى طمب ســيادتو   :                      القرار
: النظر فى أعتماد األوراق التالية  : 2بند 

   2012/2013التقرير الدراسى لمعام الجامعى  -
  2012/2013تقييم الورقة اإلمتحانية لمعام الجامعى  -

 2012/2013توصيف المقررات الدراسية ومصفوفاتيا لمعام الجامعى  -

نتيجة استطالع رأى الطالب فى تقييم آداء المقرر الدراسى لمعام الجامعى  -
2013/2013  

: وافق المجمس وأحيط عمما عمى مايمى  :    القرار
   2012/2013إعتماد التقرير الدراسى لمعام الجامعى  -
  حيث أنيا 2012/2013إعتماد تقييم الورقة اإلمتحانية لمعام الجامعى  -

 مطابقة لالئحة وبنود الجودة

 2012/2013إعتماد توصيف المقررات الدراسية ومصفوفاتيا لمعام الجامعى  -

إعتماد نتيجة استطالع رأى الطالب فى تقييم آداء المقرر الدراسى لمعام الجامعى  -
   والنتيجة مرضية وال يوجد شكاوى فى تقييم اآلداء لممقرر 2013/2013

تم المجمس بحمد اهلل ،،،                                    

بعد الظير ،،،  2ر30وقد أنيى المجمس إجتماعو فى تمام الساعة 
 2/12/2013تحريرا فى  

                  ------ 
 رئيس مجمس القسم      أمين مجمس القسم                                           

 000نادية 
                   

 (رياض عبد الوىاب محمد غازى 0د0ا    ) (شريف محمــد حمــادة   0د  )             
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعــــــالن 



 ---
مواعيد محاضرات الترم الصيفى لطالب 

الفرقة األولى علوم 

جولوجيا + شعبة العلوم الطبيعية 

 2     فيزياء المحاضرة النظرية

 30/7/2012إعتبارا من يوم اإلثنين 

 12 – 10من الساعة 

 30/7/2012   يوم اإلثنين العملى

 3 – 12من الساعة 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


