
               
                                

 
 

 

                            

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

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

 محضر اجتماع مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة
 9/9/8102المقرر انعقادها ٌوم األحد الموافق األولًالجلسة 

انعقد مجلس قســــــم الفٌزٌقــا والرٌاضٌات الهندسٌة " الجلسة  9/9/8102إنـــــه فً ٌــــوم األحد الموافق       
 رمضان" المقرر انعقادها فً الســاعة الحادٌة عشر صباحاً بمـــقر مجلس القسم برئاسة األستـاذ الدكتور/ األولً

 -رئٌس مجلس القسم وعضوٌة كل من السادة: لشنوانًعبد الحمٌد ا

 الـــــــــــدرجـــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــماألســــــــــــــــــــ م
 أستاذ متفرغ أ.د/ محمد احمد طاهر داود 0

 أستاذ متفرغ أ.د/ مصطفً حسن محمد عٌسً 8

 أستاذ متفرغ مجدي محمد كامل ٌوسف  أ.د/ 3

 متفرغأستاذ  د./ وداد علً عبد المنعم الجناٌنً أ. 4

 أستاذ  سناء محمود الربٌعً د/ أ. 5

 مساعدأستاذ   د./ أحمد محمد عبد الفتاح أبوعراٌس 6

 مدرس أحمد صبحً علً حسونةد./  7

 مدرس محمد سعٌد شمسد./  2

 مدرس طلعت عبد الحمٌد طلعتد./  9

 مدرس ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌدد./  01

 مدرس د./علً لطفً قندٌل 00

 -أعتذر عن الحضور:
 

 الـــــــــــدرجـــــــــة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 أستاذ متفرغ سعٌد علً السٌد الصٌرفًأ.د/  0

 أستاذ متفرغ أ.د/ محمود محمد محفوظ رامز 8

 مساعدأستاذ  حسن محمد عبد الحافظ د./ 3

 أستاذ مساعد د./ خالد محمود حسن عبد الرحٌم 4

         
 .حسنة عمر علًوتولً سكرتارٌة المجلس السٌدة /  

 ة:المصادق -أواًل:
 ق علً محضر الجلسة السابقة.التصدٌ

 القــــــــــــــرار 
 08/2/8102ق علً محضر الجلسة السابقة المنعقدة بتارٌخ التصدٌ

 
 

 كلية الهندسة االلكترونية

مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات 

 الهندسية



 .سم فً الموضوعات الخاصة بالقسمتفوٌض رئٌس مجلس الق -0
 القــــــــــــــرار

 -وافق مجلس القسم بتفوٌض السٌد األستاذ الدكتور رئٌس مجلس القسم علً التفوٌضات اآلتٌة:
 المؤتمرات. -0
 الثقافٌة.العالقات -8
 .تاالنتدابا-3
 .جازاتاأل -4

  
 -الموافقة بالتفويض: -ثانياً:
بخصوص الموافقة علً 86/2/8102الدكتور عمٌد الكلٌة بتارٌخ  األستاذالخطاب الوارد من السٌد  -0

جامعة مدٌنة  فً كلٌة التربٌة المقرراتانتداب السٌد الدكتور /محمد سعٌد حسن شمس لتدرٌس بعض 
  األربعاء(. –ٌومٌن وهما )السبت  ةوذلك لمد 8102/8109السادات فً العام الجامعً 

 القــــــــــــــرار
 الموافقة.

 
الموافقة  بخصوص4/9/8102عبد المهٌمن طه بتارٌخ طه  /رالدكتواألستاذ الطلب المقدم من السٌد -8

 السعودٌة لمدة عام.العربٌة للعمل بكلٌة العلوم جامعة الجوف بالمملكة  إعارةعلً 
 القــــــــــــــرار

 
 الموافقة.

 
 -ضيع للمناقشة:امو -ثالثا :

               للمعٌدٌن  آلٌةوضع  بخصوص 87/2/8102الدكتور عمٌد الكلٌة بتارٌخ  األستاذ الخطاب الوارد من السٌد-0
 .والدكتوراهوالمدرسٌن المساعدٌن للتنفٌذ الخطة البحثٌة للحصول علً درجة الماجستٌر 

 القــــــــــــــرار
 

المسجلٌن لدرجة الماجستٌر الخاصة بالقسم لجمٌع الطالب  العلٌا تالدارساٌقوم القسم بتنفٌذ برنامج 
 نصف سنوي وسنوي للمتابعة.وٌتم عمل تقرٌر اه والدكتور

 
 االقتراحات بخصوص عرض 87/2/8102الدكتور عمٌد الكلٌة بتارٌخ األستاذ الخطاب الوارد من السٌد  -8

ٌتم  حتىاآلتٌة فً السمٌنارات داخل القسم وسمٌنارات الكلٌة مع إبداء أراء السادة أعضاء هٌئة التدرٌس 
 -:0/01/8102العمل من 

أعطاء القسم مٌعاد محدد لعمل السمٌنار بالقسم علً أن ال ٌقل عدد األعضاء الحاضرٌن عن أربعة  -0
 من السادة أعضاء هٌئة التدرٌس منهم ثالثة أعضاء خارج المشرفٌن وأقرب للتخصص.

التدرٌس بعدد ال ٌقل عن أربعة تسلٌم ورقة التقٌٌم موقع علٌها الحاضرٌن من السادة أعضاء هٌئة  -8
 أعضاء.

 أذا كان الحاضرٌن أقل من أربعة أعضاء ٌلغً السمٌنار وٌتم وضعة فً الجدول من جدٌد. -3
 حضور لجنة السمٌنار المرشحة من القسم. -4

 القــــــــــــــرار
 .أحٌط المجلس علما مع الموافقة علً البنود المقترحة

 
سنوٌة الخاصة بالطالب الوكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا بخصوص التقارٌر ور األستاذ الدكتالخطاب الوارد من -3

 -:أسمائهمو ألتً  8102/ا0107المسجلٌن لدراجة دكتور الفلسفة فً العلوم األساسٌة الهندسٌة للعام الجامعً 



 محمد عطٌة. تمحمد ثرو-0
 احمد إبراهٌم عبد القادر المسدي.-8

 القــــــــــــــرار
 التقارٌر.تم عمل 

 
كٌل الكلٌة للدراسات العلٌا بخصوص التقارٌر السنوٌة الخاصة األستاذ الدكتور و السٌد الخطاب الوارد من-4

 -ألتً اسماهم: 0107/8102بالطالب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر للعام الجامعً 
 مرٌم مرجان كامل مرجان. -0
 مٌنا ابوستة مرقس زخاري. -8
 إسالم محمد محمد البحٌري. -3

 القــــــــــــــرار
 تم عمل التقارٌر.

اجتماع  بخصوص 5/9/8102بتارٌخ للدراسات العلٌا  الكلٌة لوكٌ الخطاب الوارد السٌد األستاذ الدكتور -5
لجنة السٌمنار بمقر قاعة المناقشات بالدور الثانً بالكلٌة حٌث قام الباحث/احمد إبراهٌم المسدي المدرس 

 المساعد بالقسم بعمل السٌمنار فً موضوع رسالة الدكتوراه.
 القــــــــــــــرار

 
 أحٌط المجلس علما.

 
بخصوص  89/2/8102بتارٌخ  لشئون الطالب الكلٌة لالدكتور وكٌ األستاذ السٌدمن الخطاب الوارد  -6

من  8102/8109الخطة الخمسٌة لكلٌة الهندسة االلكترونٌة بمنوف والمتضمنة العدد المطلوب تكلٌفه للعام 
 . 8102و8107خرٌجً دفعتً  أوائل

 القــــــــــــــرار
 

 .8102/8109علً تعٌن معٌد فٌزٌاء من أوائل خرجً قسم اتصاالت طبقا للوائح عام  أحٌط المجلس علما
 -يستجد: رابعا ما

 الطلب المقدم من الدكتور /طه عبد المهٌمن طه بخصوص تسجٌل أبحاث .-0
 القــــــــــــــرار

 الموافقة
 
بجامعة مصر للعلوم  االنتداببخصوص مصطفً حسن عٌسً  الدكتور/ األستاذالطلب المقدم من السٌد  -8

 .8102/8109خالل العام الدراسً  أسبوعٌاوالتكنولوجٌا كلٌة الهندسة بواقع ٌومٌن 
 القــــــــــــــرار

 الموافقة 
 

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

 رئٌس مجلس القسم                        أمٌن المجلس                                                  
 

 د/ ناصر عبد الحمٌد عبد الفضٌل                                             أ.د/ رمضان عبد الحمٌد الشنوانً 
 
 


