
   

 

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

            المقرر  تاسعةلالجلسة ا محضر اجتماع مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة
 81/5/8132حتى والممتدة 31/5/8132انعقادها ٌوم األحد الموافق

" الجلسة  انعقد مجلس قســــــم الفٌزٌقــا والرٌاضٌات الهندسٌة 31/5/8132إنـــــه فً ٌــــوم األحد الموافق  
 رمضانصباحاً بمـــقر مجلس القسم برئاسة األستـاذ الدكتور/ الحادٌة عشر  انعقادها فً الســاعة " المقرر تاسعةلا

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

 الـــــــــــدرجـــــــــة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 أستاذ متفرغ سعٌد علً السٌد الصٌرفًأ.د/  3

 أستاذ متفرغ أ.د/ محمد احمد طاهر داود 8

 أستاذ متفرغ أ.د/ مصطفً حسن محمد عٌسً 1

 أستاذ متفرغ أ.د/ مجدي محمد كامل ٌوسف 4

 أستاذ متفرغ محمود محمد محفوظ رامز أ.د/ 5

 أستاذ سناء محمود الربٌعًد./ أ. 6

 أستاذ  د./ وداد علً عبد المنعم الجناٌنًأ. 7

 أستاذ مساعد د./ حسن محمد عبد الحافظ 2

 أستاذ مساعد د./ أحمد محمد عبد الفتاح أبوعراٌس 9

 مدرس د./ خالد محمود حسن عبد الرحٌم 31

 مدرس أحمد عطٌة الجوهريد./ هانً  33

 مدرس د./ طه عبد المهٌمن طه 38

 مدرس د./ محمد سعٌد شمس 31

         

 -أعتذر عن الحضور:

 مدرس احمد صبحً حسونهد/  3

 وتولً سكرتارٌة المجلس السٌدة / مرفت صالح عتٌم.        
 

 للسٌد الدكتور/ خالد محمود حسن عبد الرحٌم لوفاة شقٌقته. ٌتقدم القسم بخالص التعازي -3
 كما ٌتقدم القسم بتهنئة السٌد الدكتور/ خالد محمود حسن عبد الرحٌم لحصول سٌادته علً درجة أستاذ مساعد . -8
 .هكما ٌتقدم القسم بالتهنئة للسٌد الدكتور/ علً محمد لطفً قندٌل بمناسبة مناقشة رسالة الدكتورا -1

  ة:المصادق -أواًل:
التصدٌق علً محضر الجلسة السابقة.       

 القــــــــــــــرار
 .35/4/8132التصدٌق علً محضر الجلسة السابقة المنعقدة بتارٌخ 

 
 -الموافقة بالتفويض: -ثانياً:

 ال ٌــــــــــــــــــوجـــــــــــــد.
 
 
 

 كلية الهندسة االلكترونية

مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات 

 الهندسية



 
 .موضوعات للمناقشة -ثالثاً:   

صورة من كتاب أ.د. بخصوص  36/4/8132الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  الخطاب -3
رئٌس جامعة بنها المتضمن الالئحة المالٌة الخاصة بالوافدٌن والتً اعتمدها مجلس الجامعة وقواعد وضوابط 

 .األجنبً  نقدالصرف من حصٌلة الطالب الوافدٌن من ال
 القــــــــــــــرار

 
 أحٌط المجلس علماً.

احتٌاجات القسم من  بخصوص 37/4/8132الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -8
المعٌدٌن المطلوب تكلٌفهم من أوائل خرٌجً الكلٌة خالل الخمس سنوات القادمة والتً تبدأ من العام الجامعً 

وذلك بعد موافقة مجلس القسم ومجلس  كل عام علً حدة 8181/8184حتى العام الجامعً  8139/8181
 واألحمالد أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة الكلٌة علٌها بمراعاة عدد الطالب بكل قسم أو شعبة وعد

 التدرٌسٌة.
 القــــــــــــــرار

علً أن  8139/8181خرٌجً الكلٌة خالل الخمس سنوات القادمة من  لمعٌدٌن من أوائ 1الموافقة علً تعٌن 
 -ٌكون توزٌعهم كالتالً:

 مالحظات التخصص عدد المعٌدٌن العام الجامعً

8139/8181 ----------------- ---------------- ------------ 

من أوائل خرٌجً قسم  هندسٌة رٌاضٌات واحد 8181/8183
 تحكم

من أوائل خرٌجً قسم  فٌزٌاء هندسٌة واحد 8183/8188
 االتصاالت

من أوائل خرٌجً قسم  رٌاضٌات هندسٌة واحد 8188/8181
 تحكم

8181/8184 ----------------- ------------- ---------------- 

 
شركة قطاع التدرٌب  بخصوص 32/4/8132الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -1

المحطات المائٌة إلنتاج الكهرباء وهٌئة تواصل الجانب األكادٌمً مع الجانب العملً والتطبٌقً وتنمٌة 
تلفة بتوفٌر التدرٌب المٌدانً المناسب لكل تخصص سٌقوم مهارات الطالب فً مجال التخصصات المخ

مركز تدرٌب الشركة بعقد برنامج التدرٌب الصٌفً السنوي لطلبة وطالبات كلٌات الهندسة والمعاهد العلٌا 
 .39/7/8132حتى 3/7/8132الهندسٌة الحكومٌة والخاصة وذلك خالل الفترة من 

 القــــــــــــــرار
 علماً. أحٌط المجلس       

مشاركة سفارتنا  بخصوص 8/5/8132الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -4
بمرسٌلٌا فً الندوة التً نظمتها جامعة كٌدج إلدارة األعمال لمناقشة مناخ االستثمار واألعمال فً دول شمال 

 لشباب رجال األعمال ومؤسسة  JEY Eatrpreneuriatوذلك بالتعاون مع برنامج جاي  أفرٌقا
ACCEDE Provence Entrepreneurs  وهً مؤسسة ٌدٌرها طلبة جامعٌٌن بشكل تطوعً تقدم

 والمتوسطة.خدمات استشارٌة فً مجال التشغٌل واالستثمار وتأسٌس الشركة الصغٌرة 
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
بخصوص االقتراح المقدم من  31/5/8132الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ الخطاب الوارد من السٌد األستاذ  -5

بشأن عقد مؤتمر سنوي بالكلٌة علً أن ٌكون  السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث



فً  المؤتمر تحت مسمً ) المؤتمر السنوي للهندسة اإللكترونٌة بمنوف ( ولمدة ٌوم واحد وذلك أسوة بما ٌتم
 .العدٌد من كلٌات الجامعة

 القــــــــــــــرار
 .ٌرحب المجلس بعمل المؤتمر السنوي للهندسة اإللكترونٌة بمنوف

المقترح المقدم من  بخصوص 31/5/8132الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -6
بخصوص عمل حفلة تخرج الطالب فً ٌوم مناقشة المشارٌع بشكل  السٌد الدكتور / سعٌد محمد عبد العاطً

 دائم حٌث أن النظام المتبع فً جمٌع الجامعات المصرٌة والعالمٌة هو التكرٌم عند الوصول للسنة النهائٌة .
 القــــــــــــــرار

 ٌوصً المجلس بعدم الموافقة.
 37/4/8132بتارٌخ  الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثوكٌل الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -7

مشروع برنامج تعاون بٌن حكومة جمهورٌة مصر العربٌة ووزارة التعلٌم العالً والعلوم والتكنولوجٌا  بخصوص
 .8137/8132بجمهورٌة جنوب السودان لألعوام 

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 
 37/4/8132بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -2

اإلعالن عن منحة جرٌس المصرٌة األلمانٌة والذي ٌتم تموٌلها باالشتراك بٌن كل من وزارة التعلٌم  بخصوص
ل تموٌل منح دراسٌة قصٌرة المدى لصغار العالً والبحث العلمً وخدمات التبادل األكادٌمً األلمانً )داد( من أج

 .8132ماٌو  35وحتى  8132ٌناٌر  35الباحثٌن المصرٌٌن فً ألمانٌا علً أن ٌتم تقدٌم الطلبات اعتباراً من 

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

 11/4/8132بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -9
بالٌونان وذلك فً إطار تنفٌذ  8132سبتمبر  38-1اإلعالن عن ورشة عمل صٌفٌة فً الفترة من  بخصوص

توكول تعاون مع المعهد وٌتم تنفٌذه من خالل برو مشروع )أودٌسً( وهو مشروع ممول من االتحاد األوروبً
  القومً لعلوم البحار والمصاٌد وجهاز شئون البٌئة فرع اإلسكندرٌة.

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 7/5/8132بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -31
بالكلٌات التً  8132/8139الدراسات العلٌا ابتداء من العام الجامعً المقبل وقف قبول الطالب بمرحلة  بخصوص

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

 -تشكل لجنه من كاًل من:
 أ.د. مجدي محمد كامل ٌوسف.   -3
 د. حسن محمد عبد الحافظ. -8
 د. أحمد عبد الفتاح أبو عراٌس . -1
 د. طه عبد المهٌمن طه. -4

 إلعداد الصٌاغة النهائٌة لالئحة الدراسات العلٌا بالقسم.
 

تقرٌر جماعً عن اختبار القبول الشامل الخاص بتسجٌل درجة الدكتوراه الخاصة بالمهندس/ أحمد إبراهٌم  -33
 . عبد القادر المسدي

 -:العربٌة باللغة الرسالةعنوان 
 " متبادلةلشكل بصوره  المتعامدة المربعة" المصفوفات 



 -:االنجلٌزٌة باللغة الرسالةعنوان 
 “Mutually Orthogonal Graph’s Square Matrices” 

 وكانت لجنة االمتحان الشامل كالتالً: 
 : من الكلٌة " من داخــل القســم "أوال

 (قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة -المتفرغستا  األ) عٌسً دأ.د/  مصطفـً حســن محمــ -1

 (قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة -الرٌاضٌات الهندسٌة أستا ) وداد علــً عبـد المنعــم الجناٌنً أ.د/ -2
 ثانٌاً: من الكلٌة" من خــارج القســم" 

 (واالتصاالت الكهربٌة قسم هندسة االلكترونٌات -أستا  هندسة االتصاالت)السٌد  فتحى عبد السمٌع أ.د/ -3
 ثالثاً: من خـــارج الجامعـــة 

 (جامعة طنطا -كلٌة العلوم -قسم الرٌاضٌات -أستا  الرٌاضٌات المتفرغ) زعوق محمد أ.د/عبد المنعم -4
 رابعاً: عن لجنــة االشـــراف

 (الهندسٌةقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات  - أستا  الرٌاضٌات المتقطعه) رمضان عبد الحمٌد الشنوانًأ.د/ -5

 لجنــــة االشــــــراف:

 الوظٌفـــــــة وجـهة العمــل االســــــم م

 أ.د/ سعٌد علً السٌد الصٌرفـــــً 1
الفٌزٌقا والرٌاضٌات أستا  الرٌاضٌات الهندسٌة المتفرغ بقسم 

 جامعة المنوفٌة-كلٌة الهندسة االلكترونٌة بمنوف -الهندسٌة

 أ.د/ مجدي محمد كامل ٌوسف 2
الفٌزٌقا والرٌاضٌات بقسم  المتفرغ الهندسٌةأستا  الرٌاضٌات 

 جامعة المنوفٌة-كلٌة الهندسة االلكترونٌة بمنوف  -الهندسٌة 

 رمضان عبد الحمٌد الشنوانًأ.د/  3
 - الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌةبقسم  أستا  الرٌاضٌات المتقطعه

 جامعة المنوفٌة-كلٌة الهندسة االلكترونٌة بمنوف

 
 القــــــــــــــرار

 

 الموافقة.
الطلب المقدم من السٌد الدكتور/ محمد سٌد محمد عبد القادر بخصوص الموافقة علً تجدٌد اإلعارة إلً  -38

حٌث تم تجدٌد التعاقد من قبل كلٌة  8132/8139جامعة الطائف للعام الخامس  –المملكة العربٌة السعودٌة 

 جامعة الطائف بالمملكة العربٌة السعودٌة. –العلوم 

 القــــــــــــــرار
حٌث  8132/8139جامعة الطائف للعام الخامس  –علً تجدٌد اإلعارة إلً المملكة العربٌة السعودٌة وافقة الم

 جامعة الطائف بالمملكة العربٌة السعودٌة. –تم تجدٌد التعاقد من قبل كلٌة العلوم 

بخصوص الموافقة علً تجدٌد اإلعارة إلً  ٌاسر صالح حامد حسنٌنالمقدم من السٌد الدكتور/  الطلب  -33

حٌث تم تجدٌد التعاقد من قبل كلٌة  8132/8139جامعة الطائف للعام الخامس  –المملكة العربٌة السعودٌة 

 جامعة الطائف بالمملكة العربٌة السعودٌة. –العلوم 

 القــــــــــــــرار
حٌث  8132/8139جامعة الطائف للعام الخامس  –علً تجدٌد اإلعارة إلً المملكة العربٌة السعودٌة قة وافالم

 جامعة الطائف بالمملكة العربٌة السعودٌة. –تم تجدٌد التعاقد من قبل كلٌة العلوم 

المقدم من السٌد الدكتور/ محمود شبل محمد حجازي بخصوص الموافقة علً تجدٌد اإلعارة إلً  الطلب -38

حٌث تم تجدٌد التعاقد من قبل كلٌة  8132/8139جامعة الطائف للعام الخامس  –المملكة العربٌة السعودٌة 

 جامعة الطائف بالمملكة العربٌة السعودٌة. –العلوم 

 القــــــــــــــرار



حٌث  8132/8139جامعة الطائف للعام الخامس  –علً تجدٌد اإلعارة إلً المملكة العربٌة السعودٌة قة المواف

 جامعة الطائف بالمملكة العربٌة السعودٌة. –تم تجدٌد التعاقد من قبل كلٌة العلوم 

المرفقة الطلب المقدم من السٌد الدكتور/ طه عبد المهٌمن طه بخصوص الموافقة علً تسجٌل األبحاث  -31
 الخاصة بسٌادته .

 القــــــــــــــرار
 علً تسجٌل األبحاث المرفقة الخاصة بسٌادته .الموافقة   

  الة الحاسب بالقسم صعلً اعتماد من السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس القسم بخصوص الموافقة الطلب  -34    
 كقاعة سٌمٌنار وصالة حاسب. 

 القــــــــــــــرار
 الموافقة.

المجالت العلمٌة  الطلب المقدم من السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس القسم بخصوص الموافقة علً إدراج-35
ضمن المجالت التً تدخل فً تقٌٌم النقاط لطلبة الماجستٌر والدكتوراه مرفق  SJRالمصنفة عالمٌاً طبق موقع 

 طٌه ما ٌفٌد تقٌٌم هذا الموقع عالمٌاً.
 

 القــــــــــــــرار
 الموافقة.

 

 -ما ٌستجد من أعمال: -رابعًا:
 35/5/8132بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -3

 –صورة من التقارٌر + التقرٌر الجماعً الخاص برسالة الدكتوراه للمهندس/ علً محمد لطفً قندٌل  بخصوص
 .8134المدرس المساعد بالقسم والمسجل لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم األساسٌة الهندسٌة دورة أكتوبر 

 القــــــــــــــرار
 سفة فً العلوم األساسٌة الهندسٌة تخصص الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة.الموافقة علً منح سٌادته دكتور الفل

التقرٌر الجماعً للجنة  بخصوص 37/5/8132بتارٌخ  عمٌد الكلٌةكتور/ الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الد -8
الخاص باإلنتاج العلمً المقدم من السٌد الدكتور/ خالد محمود حسن عبد الرحٌم المدرس بالقسم وذلك لحصوله 

 علً اللقب العلمً أستاذ مساعد فً الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة.
 القــــــــــــــرار

 بالتقرٌر. الموافقة علً ما جاء
المقدم من السٌد الدكتور/ خالد محمود حسن عبد الرحٌم بشأن الموافقة علً تعٌٌن سٌادته أستاذ مساعد الطلب -1

 فً الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة.
 القــــــــــــــرار

المجلس بتعٌٌن سٌادته فً وظٌفة أستاذ مساعد فً الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة بذات القسم والمجلس ٌتقدم لسٌادته  ٌوصً
 بأجمل التهانً متمنٌاً لسٌادته التوفٌق.

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

 

 رئٌس مجلس القسم                                  أمٌن المجلس    

 

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



 


