
 

 
 

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

-----------------------------------------------------------------------------------------  
 محضر اجتماع مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية                        

  21/5/9201المقرر انعقادها يوم األحد الموافق لتاسعةالجلسة ا
انعقد مجلس قســــــم الفيزيقــا والرياضيات  12/5/2019إنـــــه في يــــوم األحد الموافق       

المقرر انعقادها في الســاعة الحادية عشر صباحاً بمـــقر مجلس القسم و " تاسعةالهندسية " الجلسة ال
  -من السادة: رئيس مجلس القسم وعضوية كلً  برئاسة األستـاذ الدكتور/ رمضان عبد الحميد الشنواني

 الـــــــــــدرجـــــــــة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 أستاذ متفرغ أ.د/ مصطفي حسن محمد عيسي 1

 أستاذ متفرغ أ.د/ مجدي محمد كامل يوسف 2

 أستاذ أ.د/ سناء محمود الربيعي 3

 أستاذ مساعد د/ أحمد محمد عبد الفتاح أبو عرايس 4

 مدرس د/ هاني أحمد عطية الجوهري 5

 مدرس حسونهعلي د/ أحمد صبحي  6

 مدرس شمسحسن د/ محمد سعيد  7

 مدرس د/ ناصر عبد الفضيل عبد الحميد 8

 مدرس د/ علي محمد لطفي قنديل 9

 -اعتذر عن الحضور كلً من:

 أستاذ متفرغ السيد الصيرفيأ.د/ سعيد علي  1

 أستاذ متفرغ أ.د/ محمد احمد طاهر داود 2

 أستاذ متفرغ أ.د/ محمود محمد محفوظ رامز 3

 متفرغ أستاذ أ.د/ وداد علي عبد المنعم الجنايني 4

 أستاذ  د/ حسن محمد عبد الحافظأ. 5

 أستاذ مساعد محمود حسن عبد الرحيم / خالدد د/ خا 6

          
   وتولي سكرتارية المجلس السيدة / مرفت صلح عتيم.        

  
      ة:المصادق -أواًل:

التصديق علي محضر الجلسة السابقة.      
 القــــــــــــــرار

 .14/4/2019يوم األحد الموافقالتصديق علي محضر الجلسة السابقة المنعقدة 
 

 الموافقة بالتفويض. -ثانياً:
بخصوص الموافقة علي انتداب السيد  21/4/2019بتاريخ  السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكليةالخطاب الوارد من -1

في  2018/2019لتدريس بعض مواد الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الدكتور/ خالد محمود حسن عبد الرحيم 
 كلية التربية جامعة مدينة السادات بواقع يومين في األسبوع.

 

 
 كلية الهندسة االلكترونية

مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات 

 الهندسية



 القــــــــــــــرار
في كلية  2018/2019لتدريس بعض مواد الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  سيادتهعلي انتداب  الموافقة

 التربية جامعة مدينة السادات بواقع يومين في األسبوع.
 موضوعات للمناقشة. -ثالثاً:

الطلب المقدم من السيد بخصوص  16/4/2019بتاريخ  السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكليةالخطاب الوارد من  -1
معايير العالمية في حجم الدكتور/ عادل شاكر الفيشاوي بخصوص جعل حجم رسالة الماجستير والدكتوراه وفقا لل

A5 )وقد سبقتنا إلي ذلك كلية الهندسة بجامعة حلوان وكلية الهندسة جامعة طنطا وكلية الهندسة جامعة  )وجهان
 القاهرة حيث يتم التركيز علي األصناف العلمية والنتائج فقط.

 القــــــــــــــرار
 الموافقة.

إعداد مؤتمر باسم  بخصوص 30/4/2019بتاريخ  السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكليةالخطاب الوارد من  -2
 2019ديسمبر  8-7والذي سوف يعقد في الفترة من  جامعة المنوفية ( –الدولي للهندسة اإللكترونية  )المؤتمر
 بالكلية.

 القــــــــــــــرار
 أحيط المجلس علماً وعلي من يرغب باالشتراك في المؤتمر االلتزام بالمواعيد المقررة للمؤتمر.

اإلشارة إلي المواد  بخصوص 9/5/2019بتاريخ  السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكليةالخطاب الوارد من  -3
عاونة ممن تجاوزوا المدتين من قانون تنظيم الجامعات بشأن موفاة سيادته بقوائم أسماء الهيئة الم 155،156

ك بيان بنسبة تجاوز الخمس سنوات في وجوبيه خلل فترات التجاوز وكذلأجازات ين وكذلك تفاصيل أي تالمذكور
 أستاذ مساعد(. –الدرجة من أعضاء هيئة التدريس علي أن يوضح البيان الدرجة )مدرس 

 
 القــــــــــــــرار

  أسماء السادة المدرسين والمدرسين المساعدين . وسوف يتم إرسال أحيط المجلس علماً.
 21/4/2019بتاريخ  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثالسيد األستاذ الدكتور/ الخطاب الوارد من  -4

دكتوراه( تمنح في عيد الجامعة السنوي لتشجيع  –استحداث جائزة ألفضل رسالة علمية )ماجستير  بخصوص
الباحثين من أبناء جامعة المنوفية في جميع المجاالت الميدانية العلمية واألدبية ويعلن عن الجائزة سنوياً ويستمر 

( بتاريخ 646التقدم لمدة ثلثة أشهر من تاريخ اإلعلن عنها وذلك طبقاً لقرار أ.د. رئيس الجامعة رقم )
6/3/2019. 

 القــــــــــــــرار
 .)دكتوراه( يرشح القسم الرسالة الخاصة بالدكتور/ ناصر عبد الفضيل عبد الحميد 

 17/4/2019بتاريخ  السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثالخطاب الوارد من  -5
التقارير النصف السنوية الخاصة بالطلب المسجلين لدرجة دكتوراه الفلسفة في العلوم األساسية الهندسية  بخصوص

 ( وهو.1وعددهم ) 2018/2019للعام الجامعي 
 م/ محمد ثروت محمد عطية. -1

 القــــــــــــــرار
 بيعي المشرف علي الرسالة.الموافقة علي ما جاء بالتقرير المقدم من األستاذ الدكتور/ سناء محمود الر

 بخصوص 2/5/2019بتاريخ  السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلبالخطاب الوارد من  -6
 -وهي: االقتراحاتمقترحات أعضاء هيئة التدريس عن أهمية موضوعات الذكاء االصطناعي وباقي 

 األقسام العلمية باللئحة الجديدة.إدراج موضوعات الذكاء االصطناعي في مقررات  -1
اتخاذ اإلجراءات اللزمة لتعديل اسم الكلية إلي كلية الهندسة اإللكترونية والذكاء االصطناعي تماشيا مع  -2

 متطلبات سوق العمل.
 القــــــــــــــرار

 أحيط المجلس علماً.



بخصوص احتياجات القسم  5/5/2019الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ رئيس لجنة الحاسبات بتاريخ -78
 للبرمجيات الضرورية للستخدام التعليمي للقسم.

 القــــــــــــــرار
 المجلس علماً ويكلف كلً من السادة اآلتي أسماؤهم بعد لدراسة احتياجات القسم من البرامج. أحيط

 د. خالد محمود حسن عبد الرحيم. -1
 د. محمد سعيد شمس. -2
 د. ناصر عبد الفضيل عبد الحميد. -3
 د البحيريإسلم محمد محمبخصوص الطالب /  محمد أحمد طاهر داودالطلب المقدم من السيد األستاذ الدكتور/ -9

 بالقسم والمسجل لدرجة الماجستير في العلوم األساسية الهندسية. المعيد

  -في موضوع: 

 (. دراسة الخواص الكهربية والحرارية لمركبات مواد فائقة التوصيل ومواد نانومترية)           
Study of the Electrical and Thermal Properties of Nano Composite Superconducting Materials )    ) 

 وذلك لتشكيل لجنه المناقشة للرسالة.
 -المناقشة علي النحو التالي:الحكم ونتشرف بأن نقترح لجنه 

 -خارجي:

 جامعة بنها (. –كلية العلوم  –أ.د. نبيل إبراهيم أحمد هنداوي ) أستاذ بصريات الليزر بقسم الفيزياء 

 -داخلي:

   كلية الهندسة اإللكترونية   –اذ فيزياء الجوامد بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية ت) أس محمود الربيعي أ.د. سناء

 جامعة المنوفية (. -

 -عن لجنه اإلشراف:

 جامعة المنوفية (. – والرياضيات الهندسيةأستاذ فيزياء الجوامد المتفرغ بقسم الفيزياء  ) محمد أحمد طاهر داودأ.د.

كلية الهندسة  -فيزياء الجوامد بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية مساعد ) أستاذ  أحمد محمد عبد الفتاح أبوعرايسد. 
 جامعة المنوفية (. -اإللكترونية  

 
 القــــــــــــــرار

 الموافقة.
 ولما لم يستجد من أعمال أقفل المحضر في الساعة الواحدة ظهرًا...........

 رئيس مجلس القسم                           سأمين المجل        

 

 رمضان عبد الحميد الشنوانيأ.د.                            ناصر عبد الفضيل عبد الحميدد. 


