
           
     

 

                                
 

 3/7/6102الكلية حاصلة علي االعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم االعتماد في 

 ----------------------------------------------------------------------------------------  
 محضر اجتماع مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة

 41/41/8142المقرر انعقادها ٌوم األحد الموافق الثانٌةالجلسة 
انعقد مجلس قســــــم الفٌزٌقــا والرٌاضٌات الهندسٌة " الجلسة  41/41/8142إنـــــه فً ٌــــوم األحد الموافق       

 رمضان" المقرر انعقادها فً الســاعة الحادٌة عشر صباحاً بمـــقر مجلس القسم برئاسة األستـاذ الدكتور/  ثانٌةال
  -رئٌس مجلس القسم وعضوٌة كل من السادة: لشنوانًعبد الحمٌد ا

 الـــــــــــدرجـــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــماألســـــــــــــــــ م
 أستاذ متفرغ سعٌد علً السٌد الصٌرفًأ.د/  4

 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 1

 أستاذ متفرغ محمد كامل ٌوسف أ.د/ مجدي 5

 أستاذ سناء محمود الربٌعًد/ أ. 6

 مساعدأستاذ  حسن محمد عبد الحافظد/  7

 مساعدأستاذ  محمد عبد الفتاح أبو عراٌس أحمدد/  2

 مساعدأستاذ  د/ خالد محمود حسن عبد الرحٌم 9

 مدرس أحمد صبحً حسونه /د 41

 مدرس د/ محمد سعٌد شمس 44

 مدرس طلعت عبد الحمٌد طلعت /د 48

 مدرس ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌدد/  43

 مدرس لطفً قندٌلمحمد علً د/  41

 -اعتذر عن الحضور :

 أستاذ متفرغ د/ وداد علً عبد المنعم الجناٌنًأ. 4

 وتولً سكرتارٌة المجلس السٌدة / مرفت صالح عتٌم.          
السادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة وجمٌع العاملٌن بالقسم بالتهنئة للسٌد األستاذ الدكتور/ حسن  ٌتقدم

 محمد عبد الحافظ لترقٌة سٌادته لدرجة أستاذ رٌاضٌات بالقسم.
 ة:المصادق -أواًل:

التصدٌق علً محضر الجلسة السابقة.      
 القــــــــــــــرار

 .9/9/8142التصدٌق علً محضر الجلسة السابقة المنعقدة بتارٌخ    
 

 -الموافقة بالتفويض: -ثانياً:
 

 كلية الهندسة االلكترونية

مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات 

 الهندسية



الطلب المقدم من الدكتور/ طلعت عبد الحمٌد طلعت مدرس الرٌاضٌات بالقسم بخصوص الموافقة على  -4
أجازة دراسٌة فً مهمة علمٌة بغرض استكمال أبحاث ما بعد الدكتوراه من معهد هاربٌن للتكنولوجٌا بمدٌنة 

 الصٌن لمدة عام قابلة للتجدٌد لعام آخر. –جوان دونج  –شنزن 
 ـــرارالقـــــــــــ

الموافقة لسٌادته على أجازة دراسٌة فً مهمة علمٌة بغرض استكمال أبحاث ما بعد الدكتوراه من معهد هاربٌن 
 الصٌن لمدة عام قابلة للتجدٌد لعام آخر. –جوان دونج  –للتكنولوجٌا بمدٌنة شنزن 

 
 موضوعات للمناقشة. -ثالثاً:

دعوة رئٌس القسم  بخصوص 2/41/8142الكلٌة بتارٌخ الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد  -4
( مدرس أنه سوف ٌتم عقد اجتماع دائم 8( أستاذ مساعد )4( أستاذ )4( من أعضاء هٌئة التدرٌس )1ومعه )

ٌوم الثالثاء من كل أسبوع فً تمام الساعة الثانٌة عشر ظهراً وذلك لعمل الالئحة للكلٌة لمرحلة البكالورٌوس 
 .ٌا والدراسات العل

 القــــــــــــــرار
 -تم تشكٌل لجنه من كاًل من:

 أ.د. مجدي محمد كامل .-4
 د. خالد محمود حسن.-8
 د. محمد سعٌد شمس.-3
 د. علً محمد لطفً قندٌل.-1

 
 46/9/8142الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  -8

بٌانات االتفاقٌات المبرمة مع جامعات وهٌئات أخري وملئ نموذج توصٌف  بخصوص استٌفاء كافة
 االتفاقٌات الوارد من المجلس األعلى للجامعات.

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 46/9/8142السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ الخطاب الوارد من  -3
بخصوص كتاب المجلس األعلى للجامعات والمتضمن أنه ورد ألمانه المجلس كتاب وزارة التعلٌم العالً 

 الموقع بٌبرفان فً ةاألرمٌنٌوالمتضمن نتائج بروتوكول الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرٌة 
89/9/8147. 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 81/9/8142الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  -1

بخصوص قواعد النصاب القانونً للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس المشرفٌن على رسائل الماجستٌر 

 والدكتوراه.

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 85/9/8142الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  -5

المقدم من الدارس / محمد السٌد أبو زٌد نصار المدرس المساعد بالقسم وعضو اإلجازة بخصوص الطلب 

على إحدى المنح المقدمة للدولة للعام الدراسً لدكتوراه الدراسٌة بروسٌا للحصول على درجة ا

طبقاً لبرتوكول التعاون المبرم بٌن البلدٌن والذي تلتمس فٌه الموافقة على مد إجازته الدراسٌة  8147/8142

 .8/41/8149حتى  3/41/8142لمدة عام ثان اعتباراً من 



 القــــــــــــــرار
 

 .8/41/8149حتى  3/41/8142لمدة عام ثان اعتباراً من  الموافقة على مد إجازته الدراسٌة

 
 81/9/8142الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  -6

اجتمعت لجنه السٌمٌنار بمقر قاعة المناقشات بالدور  83/9/8142أنه فً ٌوم األحد الموافق  بخصوص

مت الباحثة / نورا ٌحًٌ زكرٌا الشٌخ بالقسم بعمل سٌمٌنار فً موضوع رسالة الثانً بالكلٌة حٌث قا

 الماجستٌر.

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 86/9/8142الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  -7
للعام  8142المتقدمٌن للقٌد بتأهٌلً رٌاضٌات بدورة أكتوبر استمارات القٌد الخاصة بالطالب بخصوص 

 ( .4وعددهم ) 8142/8149الجامعً 
 القــــــــــــــرار

 
للعام الجامعً  8142بتأهٌلً رٌاضٌات بدورة أكتوبر إبراهٌم  الطالب/ محمد زكً نجاح وافق المجلس علً قٌد

8142/8149. 
 
 86/9/8142الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ الخطاب الوارد من السٌد األستاذ  -2

للعام  8142استمارات القٌد الخاصة بالطالب المتقدمٌن للقٌد بتمهٌدي دكتوراه بدورة أكتوبر  بخصوص

 (.4وعددهم ) 8142/8149الجامعً 

 القــــــــــــــرار
للعام الجامعً  8142تمهٌدي دكتوراه بدورة أكتوبر ب الطالب/ أسامة محمد محمد عمارة وافق المجلس علً قٌد

8142/8149. 
 
 إبراهٌمأحمد  الب/ـوص الطــالطلب المقدم من السٌد األستاذ الدكتور/ رمضان عبد الحمٌد الشنوانً بخص -9

 عبد القادر المسدي المدرس المساعد بالقسم والمسجل لدرجة الدكتوراه فً العلوم األساسٌة الهندسٌة.

 "متبادلتلشكل بصوره  المتعامدة المربعتالمصفوفاث " -:فً موضوع
 ""Mutually Orthogonal Graph’s Square Matrices 

 المناقشة للرسالة.وذلك لتشكٌل لجنه 
 -نتشرف بأن نقترح لجنه الحكم والمناقشة علً النحو التالً:

 -خارجً:
 جامعة طنطا (. –كلٌة العلوم  –) أستاذ الرٌاضٌات المتفرغ بقسم الرٌاضٌات  قوزععبد المنعم محمد أ.د./ 

 -داخلً:
كلٌة                 –أ.د./ مصطفً حسن محمد عٌسً ) أستاذ االهتزازات المتفرغ بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة 

 .جامعة المنوفٌة ( –الهندسة اإللكترونٌة 
 -عن لجنه اإلشراف:



كلٌة                 -علً السٌد الصٌرفً ) أستاذ الرٌاضٌات المتفرغ بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة  أ.د. سعٌد
 جامعة المنوفٌة (. –الهندسة اإللكترونٌة 

كلٌة                 -) أستاذ الرٌاضٌات المتقطعة بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة  أ.د. رمضان عبد الحمٌد الشنوانً
 جامعة المنوفٌة (. –الهندسة اإللكترونٌة 

 
 القــــــــــــــرار

 الموافقة.
 

 الطلب المقدم من السٌد األستاذ الدكتور/ سناء محمود الربٌعً بخصوص الطالبة / نورا ٌحًٌ زكرٌا الشٌخ- 41

 .المعٌدة بالقسم والمسجلة لدرجة الماجستٌر فً العلوم األساسٌة الهندسٌة

 ماهنملبلورات نانومترٌه ألشباه موصالت  الضوئٌة" تحضٌر و دراسة الخصائص و الخواص -فً موضوع: 

 زجاجٌه " مصفوفة فً

"Synthesis, Characterization and Optical Properties Studies of Semiconductor Nan 

crystals Embedded in Glass Matrix"  

 وذلك لتشكٌل لجنه المناقشة للرسالة.
 -نتشرف بأن نقترح لجنه الحكم والمناقشة علً النحو التالً:

 -خارجً:

 جامعة بنها (. –كلٌة العلوم  –بقسم الفٌزٌاء أ.د. نبٌل إبراهٌم أحمد هنداوي ) أستاذ بصرٌات اللٌزر 

 -داخلً:

كلٌة  –الهندسٌة د./ أحمد عبد الفتاح أبوعراٌس ) أستاذ مساعد فٌزٌاء الجوامد بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات 

 (.جامعة المنوفٌة  - الهندسة اإللكترونٌة 

 -عن لجنه اإلشراف:

جامعة  –كلٌة العلوم  –أ.د. عبد المجٌد حامد محمد خفاجً ) أستاذ فٌزٌاء الجوامد المتفرغ بقسم الفٌزٌاء 

 المنوفٌة (.

كلٌة الهندسة اإللكترونٌة   -أ.د. سناء محمود الربٌعً ) أستاذ فٌزٌاء الجوامد بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة 

 جامعة المنوفٌة (. -

 القــــــــــــــرار
 الموافقة.

 

 41/41/8142الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ -44

مشروع اتفاق التعاون فً المجاالت الثقافٌة والتعلٌمٌة والعلمٌة والفنٌة بٌن حكومة جمهورٌة مصر  بخصوص

 العربٌة وحكومة جمهورٌة تركمانستان  .

 القــــــــــــــرار
 مجلس علماً.أحٌط ال

 
 41/41/8142الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ -48

كتاب وزارة التعلٌم العالً متضمناً تلقً الوزارة كتاب وزارة االستثمار والتعاون الدولً والذي ٌفٌد  بخصوص

اإلعداد والتحضٌر الجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرٌة األوكرانٌة للتعاون االقتصادي والعلمً 

 وزٌرة التعاون الدولً. – سحر نصروالفنً والمقرر عقدها بكٌٌف برئاسة السٌدة الدكتورة/ 



 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 

 2/41/8142الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ -43
 8147/8188من الخطة الثامنة  8142/8149ألإلعالن عن البرامج عن خطة البعثات للعام الثانً  بخصوص

 كذا البرامج المختلفة الممولة من البعثات .

 القــــــــــــــرار
 لرئٌس مجلس القسم.علً من ٌرغب التقدم 

 85/9/8142بتارٌخ لشئون التعلٌم والطالب الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة -41

 موافاة سٌادته بالالئحة المعدلة لمرحلة البكالورٌوس بنظام الساعات المعتمدة.  بخصوص

 القــــــــــــــرار
 -تم تشكٌل لجنه من كاًل من:

 أ.د. مجدي محمد كامل .-4
 د. خالد محمود حسن.-8
 د. محمد سعٌد شمس.-3
 قندٌل. د. علً محمد لطفً-1
 

الطلب المقدم من السٌد األستاذ الدكتور/ امٌل صبحً شكر هللا بخصوص الموافقة علً عقد السٌمٌنار -45

  .زخاري المسجل لدرجة الماجستٌر بالقسم النهائً بالقسم للطالب / مٌنا مرقس 

 القــــــــــــــرار
 الموافقة. 

 -ما ٌستجد من أعمال: -رابعًا:
 
 44/41/8142الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  -4

اإلعالن عن جائزة ) المملكة العربٌة السعودٌة للجامعات بشأن األعلى ما ورد للجامعة من المجلس  بخصوص
 لإلدارة البٌئٌة (.

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 
 

بخصوص التقرٌر الجماعً عن  41/44/8142الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ -3

محمد عبد الحافظ محمد األستاذ المساعد بقسم للترقٌة لشغل وظٌفة فحص اإلنتاج العلمً للسٌد الدكتور/ حسن 

 دسٌة. أستاذ فً الرٌاضٌات الهن

 القــــــــــــــرار
 علً ما جاء بالتقرٌر وتمنً لسٌادته التوفٌق.الموافقة 

بشببأن الموافقببة علببً تعٌببٌن سببٌادته أسببتاذ حسببن محمببد عبببد الحببافظ محمببد الطلببب المقببدم مببن السببٌد الببدكتور/  -1

 رٌاضٌات هندسٌة بالقسم. 



 القــــــــــــــرار

ٌوصً المجلس بتعٌبٌن سبٌادته فبً وظٌفبة أسبتاذ رٌاضبٌات هندسبٌة ببذات القسبم والمجلبس ٌتقبدم لسبٌادته بأجمبل 

 التهانً متمنٌاً لسٌادته التوفٌق.

 

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

 

 

 رئٌس مجلس القسم                           سأمٌن المجل       

 

 رمضان عبد الحمٌد الشنوانًأ.د.                            ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌدد. 


