
   

 

 
                        

 
 

 محضر اجتماع مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية
 21/22/7102المقرر انعقادها يوم األحد الموافق ثالثةالجلسة ال
" لثالثة انعقد مجلس قســــــم الفٌزٌقــا والرٌاضٌات الهندسٌة" الجلسة ا 12/11/2116إنـــــه فً ٌــــوم األحد الموافق 

صباحاً بمـــقر مجلس القسم برئاسة األستـاذ الدكتور/ سناء محمود عبد الحمٌد  الحادٌة عشر انعقادها فً الســاعة المقرر
 -الربٌعً رئٌس مجلس القسم وعضوٌة كل من السادة:

 الـــــــــــدرجـــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماألســـــــــــــ م
 أستاذ متفرغ أ.د/ محمد احمد طاهر داود 1

 أستاذ متفرغ أ.د/ مصطفً حسن محمد عٌسً 2

 أستاذ متفرغ أ.د/ مجدي محمد كامل ٌوسؾ 3

 أستاذ متفرغ أ.د/ محمود محمد محفوظ رامز 4

 أستاذ مساعد الحافظد./ حسن محمد عبد  5

 أستاذ مساعد د./ أحمد محمد عبد الفتاح أبوعراٌس 6

 أستاذ مساعد د./ رمضان عبد الحمٌد الشنوانً 7

 أستاذ مساعد د./ وداد علً عبد المنعم الجناٌنً 8

 مدرس د./ خالد محمود حسن عبد الرحٌم 9

 مدرس د./ هانً أحمد عطٌة الجوهري 11

 مدرس المهٌمن طهد./ طه عبد  11

 مدرس د./ أحمد صبحً حسونه 12

 -اعتذر عن الحضور:
 أستاذ متفرغ أ.د/ سعٌد علً السٌد الصٌرفً 1

 مدرس د./ محمد سعٌد حسن شمس 2

     
 وتولً سكرتارٌة المجلس السٌدة / مرفت صالح عتٌم.

 
 أواًل:- المصادقة:-

التصدٌق علً محضر الجلسة السابقة.   
 القــــــــــــــرار

 .8/11/2117ٌوم األحد الموافق  التصدٌق علً محضر الجلسة السابقة بتارٌخ

 

 -الموافقة بالتفويض: -ثانياً:

  بخصوص 29/11/2117لخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ ا-1
 –الموافقة علً انتداب السٌد أ.د. سعٌد علً السٌد الصٌرفً للتدرٌس بقسم هندسة العلوم األساسٌة 

 وذلك لٌوم واحد أسبوعٌاً. 2117/2118جامعة فاروس للعام الجامعً  –بكلٌة الهندسة 

 كلية الهندسة االلكترونية

مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات 

 الهندسية



   

 القــــــــــــــرار

علً انتداب السٌد أ.د. سعٌد علً السٌد الصٌرفً للتدرٌس بقسم هندسة ٌوصً المجلس بالموافقة 
وذلك لٌوم واحد  2117/2118جامعة فاروس للعام الجامعً  –بكلٌة الهندسة  –العلوم األساسٌة 

 أسبوعٌاً.
 

 موضوعات للمناقشة. -اً:ثالث

من صورة   بخصوص 11/11/2117لخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ ا-1
 إنجازات جامعة المنوفٌة فً الثالث سنوات وحصول الكلٌة علً الجودة.

 القــــــــــــــرار

 -تشكل لجنه من كاًل من:
 أ.د. مجدي محمد كامل ٌوسؾ    رئٌساً. -1
 د. أحمد عبد الفتاح أبو عراٌس   عضواً. -2
 د. خالد محمود حسن عبد الرحٌم  عضواً. -3
 الجوهري     عضواً.د. هانً أحمد عطٌة  -4

 وٌسلم المطلوب فً موعد ؼاٌته أسبوع.
 

موافقة  بخصوص 17/11/2117لخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ ا -2
علً الخطة الخمسٌة للكلٌة والمتضمنة العدد المطلوب تكلٌفه للعام  22/7/2114مجلس الجامعة بتارٌخ 

 ( معٌد بالقسم. 1وذلك لتعٌٌن عدد ) 2116/2117من أوائل خرٌجً دفعتً  2117/2118الجامعً 
 القــــــــــــــرار

هندسة وافق المجلس علً تعٌٌن معٌد بالقسم فً شعبة الفٌزٌاء علً أن ٌكون من خرٌجً قسم 
 االتصاالت الكهربٌة.

 
شروط  بخصوص 11/11/2117لخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ ا -3

لقصور الثقافة تحت امة تنظمها الهٌئة العالتً  2117/2118وجوائز المسابقة البحثٌة السنوٌة للعام 
 .عنوان ) دور المرأة المصرٌة فً تعزٌز قٌم التسامح وقبول اآلخر " بٌن الواقع والمأمول" (

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 
الطلب  بخصوص 15/11/2117لخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ ا -4

المقدم من رئٌس كنترول الفرقة اإلعدادي بشأن وجود بعض السلبٌات التً توجد علً كراسات 
 .2116/2117اإلجابة أثناء فحص االلتماسات لطلبة الفرقة اإلعدادي للعام الجامعً 

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 
إعالن  بخصوص 16/11/2117لخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ ا -5

 للتسجٌل هو موعدعلماً بأن آخر حفل تكرٌم المتفوقٌن جامعة المنوفٌة  –نادي أعضاء هٌئة التدرٌس 
 .26/11/2117ٌوم 



   

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 
قرار  بخصوص 16/11/2117لخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ ا -6

بشأن الموافقة علً تجدٌد إعارة أ.د. أمٌل صبحً  18/9/2117( بتارٌخ 4589وزاري رقم )
 .31/7/2118للعمل بجامعة المستقبل لمدة عام ٌنتهً فً شكرهللا 

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 
الطلب  بخصوص 16/11/2117لخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ ا -7

( جهاز كمبٌوتر بالقسم 11عدد ) وجودالمقدم من رئٌس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات ب
 ٌعملون بحالة جٌدة .

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 
الهٌئة  بخصوص 16/11/2117لخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ ا -8

الكاتب / فرع ثقافة المنوفٌة بصدد تنظٌم مسابقة  –العامة لقصور الثقافة إقلٌم ؼرب ووسط الدلتا 
 .2117/2118عبد الرحمن الشرقاوي السنوٌة للعام 

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 
كتاب  بخصوص 16/11/2117لخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ ا -9

أ.د. وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً بشأن تنظٌم وإلقاء محاضرات بالجامعات والمدارس حول 
القومً  ترسٌخ مفاهٌم الحد من مخاطر الكوارث وتحقٌق التنمٌة المستدامة وذلك بالتنسٌق مع المعهد

  بالقاهرة. للبحوث الفلكٌة والجٌوفٌزٌقٌة
 القــــــــــــــرار

 
 أحٌط المجلس علماً.

 
 بخصوص 23/11/2117لخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ ا -11

MERIC The Middle East Readers Information Center Engineering 
2017-2018. 

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 

إعالن  بخصوص 23/11/2117لخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ ا -11
 عن شؽل وظٌفة رئٌس الهٌئة القومٌة لالستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

 



   

  القــــــــــــــرار
 

 أحٌط المجلس علماً.
 

عقد  بخصوص 25/11/2117لخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ ا -12
لقاء دوري مفتوح أ.د. نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب مع طالب الجامعة لالستماع 

  .29/11/2117ٌوم علً أن ٌكون اللقاء  مآلرائهم والرد علً تساؤالتهم واستفساراته
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 

موافقة  بخصوص 2/11/2117عمٌد الكلٌة بتارٌخ  لخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ا -13
والتً تنص  2117لسنة  164رئٌس الجامعة علً ما انتهً إلٌة البحث فً الفتوى رقم السٌد أ.د. 

علً الترخٌص للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس إلجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب ألسباب ملحة 
 أثناء الدراسة تكون لمدة ال تجاوز ثالثة شهور.

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 

أن  بخصوص 7/11/2117لخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ ا -14
جامعة األزهر سوؾ تقوم بتنظٌم المؤتمر العلمً الدولً الثانً للعلوم والبٌئة والتنمٌة المستدامة 

(ISCESD)  القاهرة  2118مارس  13-11تحت عنوان " مواردنا حٌاة أوالدنا " فً الفترة من– 
 مدٌنة نصر بمركز مؤتمرات األزهر. 

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 

 بخصوص 5/11/2117لخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ ا -15
علً  15/11/2117( بتارٌخ 2551بقرار السٌد أ.د. رئٌس الجامعة رقم )توجٌهات اللجنة المشكلة 

 .2117دٌسمبر  14-11تنفٌذ فعالٌات األسبوع البٌئً الخامس والمقرر عقدة فً الفترة من 
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث السٌد األستاذ الدكتور/ لخطاب الوارد منا -16
مٌد كلٌة التعلٌم الفنً كتاب المجلس األعلى للجامعات والمتضمن خطاب ع بخصوص 9/11/2117

وتوفر الكلٌة فرصة الدراسة للحصول علً  Georgian Techical Universityالجورجٌة 
درجتً البكالورٌوس والماجستٌر فً مجال التصمٌم كما تضمن الخطاب دعوة الجانب المصري 

  للتعاون مع الجامعة واإلسفادة من برامج التدرٌب المقترحة وتوضٌح بٌانات التواصل مع الجامعة.
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 



   

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث السٌد األستاذ الدكتور/ لخطاب الوارد منا -17
اإلدارة المركزٌة للعالقات  –كتاب إدارة االتفاقٌات والتبادل الثقافً  بخصوص 11/11/2117

لجنة المجلس األعلى للجامعات والمتضمن اإلفادة بورود كتاب وزارة التعلٌم بشأن انعقاد ال –الثقافٌة 
برئاسة وزٌري  2117أكتوبر  18،19ٌومً  المشتركة بٌن مصر والبرتؽال والمقرر انعقادها

  الخارجٌة مرفقاً به الصٌؽة المقترحة للبرتوكول النهائً للتعاون بٌن مصر والبرتؽال.
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث السٌد األستاذ الدكتور/ لخطاب الوارد منا -18
جنٌها ( وذلك لبند أبحاث وتجارب بالكلٌة  51111مبلػ ) أنه تم اعتماد بخصوص 15/11/2117

، وٌكمن زٌادة االعتماد المذكور بعد نفاذة وذلك عند الحاجة الماسة 2117/2118للعام المالً 
  عة للدراسات العلٌا والبحوث.والضرورٌة بمخاطبة السٌد أ.د. نائب رئٌس الجام

 القــــــــــــــرار

 ٌقسم بالتساوي علً أعضاء هٌئة التدرٌس شعبتً الفٌزٌاء والكٌمٌاء.
 

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث السٌد األستاذ الدكتور/ لخطاب الوارد منا -19
تنظٌم برنامج خلٌفة لتمكٌن الطالب )أقدر( بالشراكة مع منظمة األمم  بخصوص 15/11/2117

المتحدة وعدد من المؤسسات الدولٌة واإلقلٌمٌة والوطنٌة ، مؤتمر ومعرض "قمة أقدر العالمٌة" 
بمركز أبو ظبً الوطنً للمعارض تحت شعار " تنمٌة  2117نوفمبر  23-21خالل الفترة من 

وتقام الدورة األولً تحت عنوان " دور التربٌة األخالقٌة فً مؤسسات العقول الزدهار األوطان " 
 التحدٌات العلمٌة .التعلٌمٌة إقلٌمٌاً ودولٌا لمواجهة 

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث السٌد األستاذ الدكتور/ لخطاب الوارد منا -21
نشرة المؤتمر العلمً الدولً الثالث لالتحاد العربً للمرأة المتخصصة "  بخصوص 15/11/2117

فرع مصر" قطاعً االتصاالت وتقنٌة المعلومات " واإلبداع والبحث العلمً والمقام تحت عنوان 
 .2117دٌسمبر  11)المرأة وتكنولوجٌا جودة الحٌاة(وذلك ٌوم األحد الموافق 
 القــــــــــــــرار

 المجلس علماً.أحٌط 
 

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث السٌد األستاذ الدكتور/ لخطاب الوارد منا -21
كتاب أكادٌمٌة البحث العلمً والتكنولوجٌا والمتضمن إخطار وإحاطة  بخصوص 15/11/2117

جامعة المنوفٌة من قبل األكادٌمٌة أنه فً حال وجود بند سفر خارجً بمٌزانٌة المشروعات ٌرجً 
نحو الحصول علً موافقة مسبقة من األكادٌمٌة . فترة السفر ال تزٌد عن ثالث  التفضل بالتوجٌه

  ل تجاوز فترة السفر المدة المشار إلٌها سابقاً.أسابٌع متصلة، فً حا
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.



   

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث السٌد األستاذ الدكتور/ لخطاب الوارد منا -22
ما ورد للجامعة من المجلس األعلى للجامعات بشأن اإلعالن عن جائزة  بخصوص 15/11/2117

والتً تمنح فً التعلٌم العالً  2117/2118خلٌفة التربوٌة الدولٌة فً دورتها الحادٌة عشر 
 31ألستاذٌن جامعٌٌن أحدهما متمٌز فً التدرٌس واآلخر فً البحث العلمً علماً بأن آخر موعد 

 .2117نوفمبر 
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث السٌد األستاذ الدكتور/ لخطاب الوارد منا -23
الدعوة للمشاركة والحضور فً المؤتمر األول لمستقبل الهندسة والتعلٌم  بخصوص 15/11/2117

  جمهورٌة مصر العربٌة. –بفندق الماسة  29/11/2117الفنً والمقرر عقدة ٌوم 
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث السٌد األستاذ الدكتور/ لخطاب الوارد منا -24
عن فتح باب التقدم لبرنامج من برامج منح فولبراٌت بهدؾ اإلعالن  بخصوص 18/11/2117

البرنامج إلً تنمٌة القدرات المهنة ألعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعات والمعاهد العلٌا المصرٌة 
المانحة لدرجة البكالورٌوس / اللٌسانس من خالل إتاحة الفرص للحصول علً منح لمدة عشر 

ببعض الجامعات بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  2118تمبر سب 16-ٌولٌو  8أسابٌع فً الفترة من 
 . 2117دٌسمبر  1،أخر موعد للتقدٌم 

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث السٌد األستاذ الدكتور/ لخطاب الوارد منا -25
اإلعالن عن عقد المؤتمر الدولً الرابع للتعلٌم اإللكترونً فً الوطن  بخصوص 15/11/2117

فً  (STEM)عنوان تدرٌس العلوم والتكنولوجٌا والهندسة والرٌاضٌات تحت  (ICEL)العربً 
 .2118ٌونٌو  28-26وذلك خالل الفترة من  مجتمع المعرفة

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث السٌد األستاذ الدكتور/ من لخطاب الواردا -26
بشأن   6/12/2115( بتارٌخ 1736تنفٌذ قرار أ.د. رئٌس الجامعة رقم ) بخصوص 23/11/2117

الموافقة علً بعض الضوابط والتً من شأنها العمل علً تحفٌز السادة أعضاء هٌئة علً تسجٌل 
 أبحاثهم علماً بأن أخر موعد للترشٌح األول من نوفمبر.

 القــــــــــــــرار

 
 أحٌط المجلس علماً.



   

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث السٌد األستاذ الدكتور/ الوارد منلخطاب ا -27
بكتاب وزارة  اإلفادةكتاب المجلس األعلى للجامعات والمتضمن  بخصوص 23/11/2117

 والجامعات الباكستانٌة.التعاون العلمً بٌن الجامعات المصرٌة الخارجٌة بشأن إمكانٌة تطوٌر  
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث السٌد األستاذ الدكتور/ لخطاب الوارد منا -28
دعوة السادة عمداء الكلٌات بالجامعة لحضور فاعلٌات  المؤتمر الدولً  بخصوص 25/11/2117

 The Gateway to)تحت عنوان  2118لعام  MARLoG7السابع للنقل البحري واللوجستٌات 
the future innovation in ports   بتنظٌم كال من مركز البحوث واالستشارات ومعهد

 .2118مارس  21-18تدرٌب الموانً التابعان لألكادٌمٌة وذلك خالل الفترة من 
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث السٌد األستاذ الدكتور/ لخطاب الوارد منا -29
الرأي فً مشروع البرنامج التنفٌذي للتعاون فً مجال التعلٌم العالً بٌن  بخصوص 25/11/2117

وزارتً التعلٌم العالً والبحث العلمً بجمهورٌة مصر العربٌة ووزارة التربٌة والتعلٌم والثقافة 
 .2117/2121بجمهورٌة الصومال الفٌدرالٌة لألعوام 

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث السٌد األستاذ الدكتور/ ب الوارد منلخطاا -31
وزارة التعلٌم المجلس األعلى للجامعات والمتضمن اإلفادة بكتاب كتاب  بخصوص 25/11/2117

العالً والمتضمن توقٌع برتوكول اللجنة المشتركة المصرٌة الرومانٌة للتعاون االقتصادي والعلمً 
برئاسة السٌدة الدكتورة / وزٌرة  28/7/2117-26فً الفترة من  والتً عقدت ببوخارست والفنً

  االستثمار والتعاون الدولً وتضمن االتفاق بنود التعاون الخاصة بوزارة التعلٌم العالً.
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث السٌد األستاذ الدكتور/ لخطاب الوارد منا -31
كتاب جامعة عٌن شمس والمتضمن دعوة السادة أعضاء هٌئة التدرٌس  بخصوص 25/11/2117

بالجامعة للحضور والمشاركة فً المؤتمر الرابع واألربعون لرابطة العلماء المصرٌٌن بأمرٌكا 
 .2117دٌسمبر  26/28وكندا والمزمع عقدة خالل الفترة من 

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث السٌد األستاذ الدكتور/ لخطاب الوارد منا -32
علً موقع أكادٌمٌة البحث العلمً  2117فتح باب التقدٌم فً مسابقة إبداع  بخصوص 1/11/2117



   

 أكادٌمٌة البحث العلمً ومنها محور االبتكار الحكومً والتكنولوجٌا فً المجاالت المحددة علً موقع
 . 26/11/2117علماً بأن أخر موعد للتسجٌل 

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث السٌد األستاذ الدكتور/ لخطاب الوارد منا -33
موافقة السٌد رئٌس الجمهورٌة علً توصٌة لجنة إدارة األزمات بعدم  بخصوص 8/11/2117

إلخ( لكبار المسئولٌن مع إقلٌم  –زٌارات  –مقابالت  –أنشطة  –التعامل مع أي )اتصاالت 
 كردستان إال بعد الرجوع لوزارة الخارجٌة.

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث األستاذ الدكتور/السٌد  لخطاب الوارد منا -34
جوائز الدولة  –التفوق  –التقدٌرٌة  –اإلعالن عن جوائز الدولة )النٌل  بخصوص 7/11/2117

 . 2117التشجٌعٌة ( لعام 
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث السٌد األستاذ الدكتور/ لخطاب الوارد منا -35
أكتوبر وذلك  6توقٌع اتفاقٌة تعاون أكادٌمً بٌن جامعة المنوفٌة وجامعة  بخصوص 7/11/2117

 .1/11/2117بتارٌخ 
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث السٌد األستاذ الدكتور/ لخطاب الوارد منا -36
أن تكون المراسالت المتبادلة مطبوعة علً الكمبٌوتر ألن بعضها ٌتم  بخصوص 5/11/2117

 أرسالة إلً الجامعة ولن ٌتسلم أوراق مكتوبة بخط الٌد.
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 

 بخصوصوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب  الدكتور/السٌد األستاذ  لخطاب الوارد منا -37
للفرقة  2117/2118صورة من لجان الممتحنٌن لنصؾ الفصل الدراسً األول للعام الجامعً 

 الثانٌة. –األولً  –اإلعدادي 
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 

بتارٌخ  التعلٌم والطالب شئون وكٌل الكلٌة ل السٌد األستاذ الدكتور/ لخطاب الوارد منا -38
 مقترح تشكٌل الكنتروالت )مقترح مقدم من أ.د. مجدي محمد كامل(. بخصوص 26/11/2117



   

 القــــــــــــــرار

 
 ٌتم تكلٌؾ الدكتور/ حسن محمد عبد الحافظ رئٌس كنترول الفرقة الثالثة وعلٌة اختٌار العاملٌن معه.

 
علً عبد المنعم الجناٌنً بخصوص الموافقة علً عرض الطلب المقدم من الدكتورة/ وداد -39

 األبحاث الخاصة بسٌادتها علً مجلس القسم وذلك للتقدم للترقٌة لدرجة أستاذ بالقسم.
 القــــــــــــــرار

ٌوصً المجلس بالموافقة علً مجمل أبحاث سٌادتها حٌث أنها ضمن خطة أبحاث القسم وكذلك علً 
العلمٌة الدائمة للترقٌة لدرجة األساتذة واألساتذة المساعدٌن وٌتمنً القسم لسٌادتها تقدٌمها إلً اللجنة 

 التوفٌق.
 

المهندس/ ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد بخصوص الموافقة علً عمل الطلب المقدم من -41
 سٌمٌنار نهائً بالقسم لدرجة الدكتوراه فً الرٌاضٌات الهندسٌة.

 القــــــــــــــرار

 .وٌتمنً القسم لسٌادته التوفٌقعلً السٌمٌنار  الموافقةالمجلس بٌوصً 
 

القرار  بخصوص  23/11/2117مدٌر عام الكلٌة بتارٌخ  السٌد األستاذ / لخطاب الوارد منا -41
وموافقة مجلس النقابة والجمعٌة العمومٌة بتارٌخ  7/11/2116بتارٌخ  2116( لسنة 33رقم )

7/4/2117 . 
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 

خطة  بخصوص  7/11/2117مدٌر عام الكلٌة بتارٌخ  السٌد األستاذ / لخطاب الوارد منا -42
الذي ٌقوم به التدرٌب فً رفع  ًونظراً للدور الحٌوي واإلٌجاب 2117/2118التدرٌب للعام 

المستوي الفكري والعلمً سٌقوم إدارة التدرٌب وإعداد القادة بالتعاون مع اإلدارة العامة للتنظٌم 
 واإلدارة بتنفٌذ عدد من البرامج لتنمٌة مهارات العاملٌن فً كافة التخصصات .  

 القــــــــــــــرار

 ٌعتذر القسم لعدم وجود مرشحٌن.
 

جرٌدة ذي مٌدٌل إٌست اوبزرفر للمطبوعات المنظمات الدولٌة ودور  –صورة من مكتبات -43
 النشر العالمٌة.

 
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 

 -ما ٌستجد من أعمال: -رابعًا :
بٌان بقائمة األبحاث المقدمة الطلب المقدم من الدكتور/ رمضان عبد الحمٌد الشنوانً بخصوص -1

 سٌادته للترقً لدرجة أستاذ .من 



   

 القــــــــــــــرار

وكذلك علً ٌوصً المجلس بالموافقة علً مجمل أبحاث سٌادته حٌث أنها ضمن خطة أبحاث القسم 
 لسٌادتهوٌتمنً القسم  األساتذة واألساتذة المساعدٌنإلً اللجنة العلمٌة الدائمة للترقٌة لدرجة  تقدٌمه

 التوفٌق.
من الدكتور/ رمضان عبد الحمٌد الشنوانً بخصوص الموافقة علً اتخاذ الطلب المقدم  -2

 اإلجراءات الالزمة نحو تسجٌل البحث الخاص بسٌادته.
 القــــــــــــــرار

 ٌوصً المجلس بالموافقة لسٌادته علً تسجٌل البحث.
اتخاذ الطلب المقدم من األستاذ الدكتور/ مصطفً حسن محمد عٌسً بخصوص الموافقة علً  -3

 .الخاصة بسٌادته اإلجراءات الالزمة نحو صرؾ مكافأة األبحاث المرفقة
 القــــــــــــــرار

 ٌوصً المجلس بالموافقة علً صرؾ مكافأة األبحاث المرفقة.
الطلب المقدم من األستاذ الدكتور/ مصطفً حسن محمد عٌسً بخصوص الموافقة علً اتخاذ  -4

 .ألبحاث الخاصة بسٌادتهتسجٌل ا اإلجراءات الالزمة نحو
 القــــــــــــــرار

 ٌوصً المجلس بالموافقة لسٌادته علً تسجٌل األبحاث المرفقة.
إنشاء  بخصوص 12/11/2117عمٌد الكلٌة بتارٌخ  لخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ا -5

مشروعات التدرٌب برامج ودراسات جدٌدة علً جمٌع مستوٌات التعلٌم العالً باإلضافة إلً 
والتعلٌم المستمر من خالل شراكات بٌن الجامعات المصرٌة ومؤسسات التعلٌم العالً األوروبً 

 .2118علماً بأن آخر موعد للتقدم فبراٌر 
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث لخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ا -6
الموافقة علً رفع قٌمة الدعم المالً لحضور المؤتمرات الدولٌة بنسبة  بخصوص 9/11/2117

 % من قٌمة الدعم السابق إقراره لجمٌع دول العالم.51
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
الطلب المقدم من السٌد / شفٌق أحمد قاسم للتكرم بالموافقة علً نقل سٌادته إلً القسم حٌث أنه  -7

  صٌانة وتشؽٌل رابع.فنً 
 القــــــــــــــرار

 نقل سٌادته للقسم.علً ٌوصً المجلس بالموافقة  
 

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

 رئٌس مجلس القسم                                     أمٌن المجلس    

 

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



   

 


