
 

      
 

 

 

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

            المقرر  العاشرةالجلسة  محضر اجتماع مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة
 01/6/8102انعقادها ٌوم األحد الموافق

    "  انعقد مجلس قسم الفٌزٌقــا والرٌاضٌات الهندسٌة 01/6/8102إنـــــه فً ٌــــوم األحد الموافق  
صباحاً بمـــقر مجلس القسم برئاسة الحادٌة عشر  انعقادها فً الســاعة المقرر " العاشرةالجلسة 

 -رئٌس مجلس القسم وعضوٌة كل من السادة: شنوانًعبد الحمٌد ال رمضاناألستـاذ الدكتور/ 

 الـــــــــــدرجـــــــــة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 أستاذ متفرغ محمد كامل ٌوسف أ.د/ مجدي 0
 أستاذ مساعد د./ حسن محمد عبد الحافظ 8
 أستاذ مساعد د./ أحمد محمد عبد الفتاح أبوعراٌس 3
 مدرس د./ خالد محمود حسن عبد الرحٌم 4
 مدرس د./ هانً أحمد عطٌة الجوهري 5
 مدرس د./ طه عبد المهٌمن طه 6
 مدرس احمد صبحً حسونهد/  7
 مدرس محمد سعٌد شمسد./  2

  -اعتذر عن الحضور كالً من:
 أستاذ متفرغ سعٌد علً السٌد الصٌرفًأ.د/  0
 أستاذ متفرغ أ.د/ محمد احمد طاهر داود 8
 أستاذ متفرغ أ.د/ مصطفً حسن محمد عٌسً 3
 أستاذ متفرغ أ.د/ محمود محمد محفوظ رامز 4
 أستاذ  د./ وداد علً عبد المنعم الجناٌنًأ. 5

 وتولً سكرتارٌة المجلس السٌدة / مرفت صالح عتٌم.               

 
 العالقووات الاقافٌووةفووً الموضوووعات التالٌووة  فوووا السووادة أعضووال المجلووس السووٌد / أ .د رئووٌس مجلووس القسووم 

 (.تالمنح والبعاات واإلعارا –األجازات الدراسٌة  – والمؤتمرات

 
  ة:المصادق -أواًل:

محضر الجلسة السابقة.التصدٌق علً        
 القــــــــــــــرار

 81/5/8102والممتدة حتى 03/5/8102التصدٌق علً محضر الجلسة السابقة المنعقدة بتارٌخ 
 -الموافقة بالتفويض: -ثانياً:

 

 كلية الهندسة االلكترونية

 مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية



 ال ٌــــــــــــــــــوجـــــــــــــد.
 

   .موضوعات للمناقشة -ثالثاً:

قرب انتهال الخطة  خصوصب 89/5/8102بتارٌخ  عمٌد الكلٌةالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -0
 .8102/8109الخمسٌة والتً ستنتهً فً العام الجامعً 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 
بخصوص إعداد إحصائٌة عن    89/5/8102الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  الخطاب -8

ألعداد خطة البرامج واألدال للعام  31/4/8102حتى  0/2/8107التسعة أشهر األخٌرة وذلك فً الفترة من 
 . 8102/8109المالً 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 88/5/8102بتارٌخ الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث  -3
م بالكلٌات 8102/8109العلٌا ابتدال من العام الجامعً المقبل  توقف قبول الطالب بمرحلة الدراساخصوص ب

 التً ال توافً اللجنة بمشروع الالئحة المطورة للدراسات العلٌا قبل نهاٌة شهر دٌسمبر .

 القــــــــــــــرار
 -وافق المجلس علً تشكٌل لجنة من:

 أ.د. مجدي محمد كامل ٌوسف. -0
 د. أحمد عبد الفتاح أبوعراٌس. -8
 عبد المهٌمن طه.د. طه  -3
 ر عبد الفضٌل.صد. نا -4

 
 88/5/8102وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -4

ما جال فً  أهمالمختلفة ومن  باألقسامهٌئة التدرٌس  أعضالمقابلة رئٌس جامعة لٌبٌرٌا وبعا  بخصوص

 التعاون أوجههرئٌس جامعة لٌبٌرٌا رغبته فً التعاون مع الجامعات المصرٌة والتعرف علً  أبدالالمقابلة "

 .الممكنة"

 القــــــــــــــرار
 .جامعة لٌبٌرٌا بالتعاون معٌرحب القسم 

بخصوص  83/5/8102وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -5
الخارجٌة المتضمن لقال سفٌرنا فً تلقٌها كتاب وزارة  وللمتضمنللجامعات  األعلىكتاب المجلس  لإلدارة  ورد انه

 .University of Poilitehnicaالدولٌٌن بجامعة مدٌر قسم الطالب Tiberiu Apostoبوخارست بالبروفسٌر 

 القــــــــــــــرار
 

 أحٌط المجلس علماً.

 83/5/8102وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -6
للجامعات والمتضمن ذكر توجٌهات لجنة العالقات الاقافٌة بالمجلس فٌما  األعلى بخصوص عرا كتاب المجلس

ٌخص بعا المالحظات المقترح مراعاتها ضمن بنود برتوكوالت التعاون وذلك علً مجلس الدراسات العلٌا 



وقرر المجلس تعمٌم الموضوع علً كلٌات ومعاهد الجامعة لمراعاة ذلك  03/5/8102والبحوث بجلسته بتارٌخ 
 مذكرات التفاهم وبروتوكوالت التعاون المستقبلٌة.فً 

 القــــــــــــــرار 
 

 أحٌط المجلس علماً.
 89/5/8102وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -7

ك ومذكرات التفاهم بٌن الجامعات والمعاهد المصرٌة ونظٌراتها األجنبٌة من ابرام تلالعلمٌة االتفاقٌات  بخصوص

والتنظٌمٌة لهذه االتفاقٌات أو مذكرات التفاهم العدٌد من االتفاقٌات من الجهات األجنبٌة والجوانب اإلجرائٌة 

 السلبٌات التً تمس األمن القومً .

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

بخصوص الموافقة علً عقد السٌمنار النهائً  الطلب المقدم من المهندس / أحمد إبراهٌم عبد القادر المسدي -2

 -لسٌادته حٌث أنه مسجل لدرجة الدكتوراه بالقسم تحت عنوان :

 " المصفوفات المربعة المتعامدة لشكل بصورة متبادلة "

" Mutually Orthogonal Graph s Square Matrices " 

 القــــــــــــــرار
 الموافقة.

الطلب المقدم من الدكتور/ طه عبد المهٌمن طه بخصوص الموافقة علً صرف مكافأة النشر للبحاٌن  -9

 المرفقٌن.

 القــــــــــــــرار
 الموافقة علً صرف مكافأة النشر للبحاٌن المرفقٌن.

الموافقة علً تسجٌل األبحاث المرفقة الطلب المقدم من الدكتور/ محمود شبل محمد حجازي بخصوص  -01

 الخاصة بسٌادته.

 القــــــــــــــرار
 الموافقة علً تسجٌل األبحاث المرفقة الخاصة بسٌادته.

 -ما ٌستجد من أعمال: -رابعًا:

اإلطار المرجعً للوائح  بخصوص 6/6/8102الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -0
 الدراسات العلٌا فً العلوم الهندسٌة بنظام الساعات المعتمدة.

 القــــــــــــــرار
 

 .إلعادة صٌاغة الالئحة اللجنة المشكلةأعضال ٌعرا 



الشروط  –بخصوص اإلطار العام  6/6/8102الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -8

 أسس الالئحة الدراسٌة لبرامج الدراسة بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة البكالورٌوس. –المرجعٌة 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

الطلب المقدم من الدكتور/ خالد محمود حسن عبد الرحٌم بخصوص الموافقة علً تقدٌم سٌادته للحصول علً مهمة علمٌة -3

من الخطة  8107/8102ث ما بعد الدكتوراه فً مجال علوم الحٌاة  الكٌمٌال( وذلك طبقاً لخطة البعاات للعام األول إلجرال أبحا

 -بالنظام التنافسً لمدة ستة أشهر فً فرنسا وذلك للمشروع تحت عنوان:الخمسٌة الاامنة 

" Water-quality monitoring sensors based on metal ion nanoparticles dispersed 
in modified electrode"   

 القــــــــــــــرار
 الموافقة.

 الطلب المقدم من الدكتور/ أحمد محمد عبد الفتاح أبوعراٌس بخصوص الموافقة علً حضور مؤتمر -4

2nd international Conference on physics, Material Sciences& Engineering 
(icpMSE2018) 25-28 July 2018 , Hurghada, Egypt . 

 -والبحث بعنوان:
Structural and Magnetic Properties of Nano Sized Ni Zn Ferrites Prepared by 
Sol-Gel and Polyvinyl Alcohol PVA Methods.  

 القــــــــــــــرار
 الموافقة.

المقدم من األستاذ الدكتور/ مصطفً حسن محمد عٌسً بخصوص الموافقة علً تسجٌل األبحاث  الطلب-5

    المرفقة الخاصة بسٌادته.

 القــــــــــــــرار
 الموافقة.

بخصوص احتٌاجات القسم من  07/4/8102الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -6
المعٌدٌن المطلوب تكلٌفهم من أوائل خرٌجً الكلٌة خالل الخمس سنوات القادمة والتً تبدأ من العام الجامعً 

موافقة مجلس القسم ومجلس الكلٌة كل عام علً حدة وذلك بعد  8183/8184حتى العام الجامعً  8109/8181
 علٌها بمراعاة عدد الطالب بكل قسم أو شعبة وعدد أعضال هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة واألحمال التدرٌسٌة.

 القــــــــــــــرار
علً أن  8109/8181خرٌجً الكلٌة خالل الخمس سنوات القادمة من  لمعٌدٌن من أوائ 4الموافقة علً تعٌن 

 -ٌكون توزٌعهم كالتالً:

 مالحظات التخصص عدد المعٌدٌن العام الجامعً

8109/8181 ----------------- ---------------- ------------ 

من أوائل خرٌجً قسم  هندسٌة رٌاضٌات واحد 8181/8180
 تحكم

كلٌة العلوم حدٌث التخرج  كٌمٌال واحد 8180/8188
من خرٌجً العام الجامعً 

8181/8180 

من أوائل خرٌجً قسم  هندسٌة فٌزٌال  واحد 8188/8183
 االتصاالت

 من أوائل خرٌجً قسم  هندسٌة رٌاضٌات واحد 8183/8184



عمارة بخصوص الموافقة علً تعٌٌن سٌادته فً درجة مدرس  الطلب المقدم من المهندس/ أسامة محمد محمد -7

مساعد تخصص الرٌاضٌات الهندسٌة حٌث أنه قد حصل علً درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة من القسم 

 .6/5/8102تخصص رٌاضٌات هندسٌة بتارٌخ مجلس الكلٌة بتارٌخ 

 القــــــــــــــرار
 الموافقة.

 
 
 

 لم ٌستجد من أعمال أقفل المحضر فً الساعة الواحدة ظهرًا........... ولما

 

 

 

 

 رئٌس مجلس القسم                                  أمٌن المجلس    

 

 د. طه عبد المهٌمن طه                                                            أ.د. رمضان عبد الحمٌد الشنوانً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ.د. رمضان عبد الحمٌد الشنوانً                                  



 


