
 
 

 

                                

 محضر اجتماع مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة                         

 71/9/1107المقرر انعقادها ٌوم األحد الموافق  األولًالجلسة 
 " األولًانعقد مجلس قســــــم الفٌزٌقــا والرٌاضٌات الهندسٌة "الجلسة  71/9/1071إنـــــه فً ٌــــوم األحد الموافق        

عبد الحمٌد  سة األستـاذ الدكتور/ سناء محمودبمـــقر مجلس القسم برئا الحادٌة عشرانعقادها فً الســاعة  المقرر
 -كل من السادة: الربٌعً رئٌس مجلس القسم وعضوٌة

 الـــــــــــدرجـــــــــة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 أستاذ متفرغ أ.د/ سعٌد علً السٌد الصٌرفً 7

 أستاذ متفرغ أ.د/ محمد احمد طاهر داود 1

 أستاذ متفرغ أ.د/ مصطفً حسن محمد عٌسً 3

 أستاذ متفرغ أ.د/ محمود محمد محفوظ رامز 4

 أستاذ مساعد د./ رمضان عبد الحمٌد الشنوانً 5

 أستاذ مساعد د./ وداد علً عبد المنعم الجناٌنً 6

 مدرس د./ خالد محمود حسن عبد الرحٌم 1

 مدرس د./ هانً أحمد عطٌة الجوهري 8

 مدرس د./ طه عبد المهٌمن طه 9

 مدرس د./ أحمد صبحً حسونه 70

 مدرس حسن شمسد./ محمد سعٌد  77

 أعتذر عن الحضور

 أستاذ متفرغ أ.د/ مجدي محمد كامل ٌوسف 7

 أستاذ مساعد د./ حسن محمد عبد الحافظ 1

 أستاذ مساعد د./ أحمد محمد عبد الفتاح أبوعراٌس 3

 وتولً سكرتارٌة المجلس السٌدة / مرفت صالح عتٌم.     
 وفاة والدة.الدكتور/ مجدي محمد كامل ٌوسف لمجلس القسم بخالص العزاء لألستاذ ٌتقدم  -7
 .زواجهوبالتهنئة للمهندس/ أكرم شرف بمناسبة  -1

 
 أواًل:- المصادقة:-

التصدٌق علً محضر الجلسة السابقة.   
 القــــــــــــــرار

 .73/8/1071ٌوم األحد الموافق  التصدٌق علً محضر الجلسة السابقة بتارٌخ

 -الموافقة بالتفويض: -ثانياً:
 ال ٌــــــــــــوجـــــــــــــــد.

 موضوعات للمناقشة. -ثانياً:
بخصوص المؤتمر العلمً السابع  10/8/1071الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ -7

 71-77من  )الدولً الثالث( " التربٌة الوجدانٌة فً المجتمعات العربٌة فً ضوء التحدٌات المعاصرة " فً الفترة
 جامعة المنوفٌة. –رحاب كلٌة التربٌة بشبٌن الكوم  فً 1071أكتوبر

 

 كلية الهندسة االلكترونية

 مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية



 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

إصدار مجلة كلٌة  بخصوص 71/8/1071الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -1
وهً مجلة علمٌة Fayoum University Journal of Engineering (FJE)جامعة الفٌوم  –الهندسة 

 متخصصة فً المجاالت الهندسٌة تصدر كل سنه أو شهر .
 القــــــــــــــرار

 
 أحٌط المجلس علماً.

 االستشاراتأن مركز  بخصوص 10/8/1071الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -3
والبحثٌة التً تستطٌع الكلٌة تقدٌمها للمجتمع المحٌط بها سواء  االستشارٌةهو التسوٌق واإلعالن عن الخدمات 

 خارج نطاق الكلٌة. ات أآلخريمصانع أو مؤسسات حكومٌة أو هٌئات بحثٌة وكلٌات الجامع
 القــــــــــــــرار

 
 أحٌط المجلس علماً.

أن قطاع خدمة المجتمع  بخصوص 71/8/1071الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -4
مصر  –المؤتمر الدولً التاسع للتنمٌة والبٌئة فً الوطن العربً فً رحاب جامعة أسٌوط ٌنظم وتنمٌة البٌئة سوف 

 . 1078مارس  11-15فً الفترة من 
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
التنبٌه علً أن تكون  بخصوص 11/8/1071ٌد الكلٌة بتارٌخ الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عم -5

خطابات العرض علً اللجنة الطبٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة موقعة من العضو نفسه ولٌس من 
 سكرتارٌة القسم.

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

جائزة الملك حمد لتمكٌن  بخصوص 14/8/1071الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -6
 الشباب لتحقٌق أهداف التنمٌة المستدامة وٌتم التسجٌل عبر الموقع اإللكترونً الموضح بالخطاب.

 القــــــــــــــرار
 مجلس القسم. أحٌط المجلس علماً وعلً من ٌرغب التقدم بطلب لرئٌس

 .1071/1078تشكٌل مجلس القسم للعام الجامعً  بخصوص 5/9/1071بتارٌخ ( 3رقم )عمٌد الكلٌة قرار  -1

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 بخصوص 76/8/1071الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  -8

 ٌراه القسم مناسب لتطوٌر الالئحة الداخلٌة للدراسات العلٌا بالكلٌة. موافاتهم بمن 

 القــــــــــــــرار
 -كاًل من:ٌرشح القسم 

 د. خالد محمود حسن عبد الرحٌم. -1     د. رمضان عبد الحمٌد الشنوانً.          -7
 المهٌمن طه. د. طه عبد -4 د. أحمد صبحً حسونه.                        -3

 للمشاركة فً تطوٌر الالئحة الداخلٌة للدراسات العلٌا بالكلٌة.



 بخصوص 17/8/1071الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  -9

بعض الضوابط والتً بشأن الموافقة علً  6/71/1075( بتارٌخ 7136قرار السٌد أ.د. رئٌس الجامعة رقم )تنفٌذ 

 من شأنها العمل علً تحفٌز السادة أعضاء هٌئة التدرٌس علً تسجٌل أبحاثهم.

 القــــــــــــــرار
 

 أحٌط المجلس علماً.
 11/8/1071الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  -70

المجلس األعلى للجامعات والذي ٌفٌد أنه فً إطار التعاون والتبادل القائم بٌن المملكة المغربٌة كتاب  بخصوص
( منح للطلبة المصرٌٌن الراغبٌن فً متابعة دراستهم فً المؤسسات المغربٌة للتعلٌم 70ومصر تم تخصٌص عدد )

لٌن علً الباكلورٌا والٌسانس ومرحلة وتشمل مرحلة الحاص 1071/1078العالً والتقنً والمهنً للعام األكادٌمً 
 الحصول علً درجة الدكتوراه والماجستٌر. 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً وعلً من ٌرغب التقدم بطلب لرئٌس مجلس القسم.

 11/8/1071الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  -77

والتروٌج ومقترح وزٌر التعلٌم موافقة بعض كلٌات الجامعة علً دعم التعاون الثقافً بٌن مصر  بخصوص

النروٌجً بإنشاء جامعة جدٌدة فً مصر بمشاركة الجانب النروٌجً وتضمن بعض مقترحات الكلٌات وذلك علً 

 .7/1/1071سات العلٌا والبحوث بتارٌخ مجلس الدرا

 القــــــــــــــرار
 .أحٌط المجلس علماً 

 18/8/1071الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  -71

للجامعات والمتضمن كتاب وزارة الخارجٌة بشأن مقابلة مدٌر معهد الدراسات  كتاب المجلس األعلى بخصوص

   نٌروبً.بجامعة  التنموٌة التابع لكلٌة العلوم اإلنسانٌة

 القــــــــــــــرار
 .أحٌط المجلس علماً 

 18/8/1071الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  -73

بخصوص أكادٌمٌة البحث العلمً والتكنولوجٌا والمتضمن أنه فً إطار دور األكادٌمٌة لخلق بٌئة مشجعة لمجتمع 

تقوم األكادٌمٌة بتقدٌم الدعم للجهات البحثٌة المصرٌة لتنظٌم المؤتمرات والبرامج  العلمً بكافة أطٌافهالبحث 

التدرٌبٌة والندوات وورش العمل وكذلك دعم البحثٌن المصرٌٌن للمشاركة فً المؤتمرات واللقاءات والمعارض 

  والمسابقات الدولٌة.

 القــــــــــــــرار
 .أحٌط المجلس علماً 

 77/9/1071الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  -74
التقدم لمنح برنامج نٌوتن مشرفة للدارسٌن والباحثٌن المصرٌٌن إلٌفاد عدد من الدارسٌن المصرٌٌن  بدء بخصوص

 لها بالوطن من خالل اإلشراف المشترك. للحصول علً درجة الدكتوراه أو إجراء أبحاث للدكتوراه المسجل
 القــــــــــــــرار

 .أحٌط المجلس علماً 



 بخصوص 13/8/1071علٌم والطالب بتارٌخ ذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة لشئون التالخطاب الوارد من السٌد األستا -75

الرابعة للعام الجامعً  –الثالثة  –الثانٌة  –األولً  –إحصائٌات نسب النجاح فً المواد المختلفة للفرقة اإلعدادي 

1076/1071. 

 القــــــــــــــرار
 هٌئة التدرٌس.من أعضاء .وٌتم توزٌع نسخة علً كل عضو أحٌط المجلس علماً 

 (7بخصوص الموافقة علً تبدٌل مادة التحلٌل العدد ) لبة / تسنٌم صبحً السٌد إبراهٌماالطلب المقدم من الط -76
األول ومادة معادالت تفاضلٌة خطٌة وغٌر خطٌة وجزئٌة فً  الفصل الدراسًالثانً إلً  الفصل الدراسًفً 

  الثانً. الفصل الدراسًاألول إلً  الفصل الدراسً
 القــــــــــــــرار

 
 ٌوصً المجلس بالموافقة.

 بخصوص 30/8/1071الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بتارٌخ  -71

جامعة المنوفٌة بشأن ترشٌح أحد من أعضاء هٌئة التدرٌس  –المنزلً  كلٌة االقتصادعمٌد  الخطاب الوارد من 

 .1071/1078عملً ( وذلك للعام الجامعً  7 -نظري 7للفرقة األولً الشعبة عامة عدد الساعات ) ٌاتالرٌاض

 القــــــــــــــرار
للفرقة األولً الشعبة عامة عدد  ٌاتد. سعٌد علً السٌد الصٌرفً لتدرٌس مادة الرٌاضوافق المجلس علً ترشٌح أ.

 .1071/1078عملً ( وذلك للعام الجامعً  7 - نظري 7الساعات )

 بخصوص 6/9/1071الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بتارٌخ  -78
قلم( لتوزٌعها علً السادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة وذلك للعام الجامعً  66أنه ورد للقسم عدد )

1071/1078. 
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً وتم توزٌع األقالم بالتساوي علً أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة.
 -ما ٌستجد من أعمال : -رابعًا :

 جامعة المنصورة. –صورة من المجلة العلمٌة لكلٌة الهندسة  -7
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 71/9/1071الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  -1

علً فتح باب القٌد لطالب  9/1/1071بجلستها الحادٌة عشر المنعقدة بتارٌخ موافقة مجلس الكلٌة بخصوص 
 .1071/1078)تأهٌلً( للعام الجامعً  1071دكتوراه ( دورة أكتوبر  –ماجستٌر  –الدراسات العلٌا )دبلوم 

 القــــــــــــــرار
 ٌوصً المجلس بالموافقة.

 بخصوص 74/9/1071الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل -3
 .1078/1079إعالن الحكومة الكندٌة عن تقدٌم برنامج المنح الفرانكفونٌة للمنح الدراسٌة لمصر للعام الدراسً

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 71/9/1071للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة  -4
كتاب أكادٌمٌة البحث العلمً والتكنولوجٌا والمتضمن اإلعالن التفصٌلً عن مبادرة "جسور التنمٌة" أحد  بخصوص

برامج األكادٌمٌة والمبنٌة على الخبرات المتراكمة لبرامج مختلفة مثل برنامج توكتن  " نقل المعرفة من خالل 
 التنمٌة. حٌث ٌمكن تلخٌص الفكرة القائم علٌها برنامج جسورالمغتربٌن " 

 



 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.

 71/9/1071الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  -5
 استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصالبخصوص اإلعالن عن جائزة الٌونسكو / الملك حمد بن عٌسى فً مجال 

  .1071فً التعلٌم لعام 
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 71/9/1071الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  -6

بعة لمنظمة التعاون اإلسالمً عن منح جوائز عن بخصوص إعالن اللجنة الدائم للعلوم والتكنولوجٌا )كومستٌك( التا
 األعمال المتمٌزة للعلماء فً مجاالت العلوم والتكنولوجٌا.

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً وعلً من ٌرغب التقدم بطلب لرئٌس مجلس القسم.

 -الطلبات المقدمة من كالً من السادة اآلتً أسماؤهم بعد:-1
 .مصطفً أحمد الخلٌفً -7
 نورهان محمد. -1
 محمد عبد الستار الجندي. -3
 فوزي حماد فوزي السٌد. -4
 أسماء عصمت محمد. وذلك الستكمال تدرٌس عدد ساعات فٌزٌاء الفرقة اإلعدادي واألولً بالقسم.  -5

 القــــــــــــــرار

 ٌوصً المجلس بالموافقة.

بخصوص  6/9/1071الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بتارٌخ  -8
توزٌع عدد ساعات التمارٌن النظرٌة والعملٌة علً السادة أعضاء الهٌئة المعاونة لكل مادة علً حدة للفصل 

 . 1071/1078الدراسً األول للعام الجامعً 
 القــــــــــــــرار

 تم إرسال الخطة لسٌادتكم.
محضر اجتماع السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس القسم مع السادة أعضاء الهٌئة المعاونة ٌوم األحد الموافقة  -9

71/9/1071. 
 القــــــــــــــرار

 علماً.أحٌط المجلس 
الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بخصوص استكمال إجراءات اختٌار رئٌس وحدة الجودة  -70

 وذلك بترشٌح من ٌراه القسم مناسباً من أعضاء هٌئة التدرٌس لوحدة الجودة بالكلٌة . 
 القــــــــــــــرار

 -تم ترشٌح كاًل من:
 د. أحمد صبحً حسونه.-1           هانً أحمد الجوهري. د. -7
 د. طه عبد المهٌمن طه. -3

 ظهراً........... الواحدةولما لم ٌستجد من أعمال أقفل المحضر فً الساعة 

 رئٌس مجلس القسم                                أمٌن المجلس 

 أ.د. سناء محمود الربٌعً                                   طه عبد المهٌمن طهد. 
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