
 
 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------  
 محضر اجتماع مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة                        

 11/11/8112المقرر انعقادها ٌوم األحد الموافق لثةالجلسة الثا
مجلس قســــــم الفٌزٌقــا والرٌاضٌات الهندسٌة "  انعقد 11/11/8112إنـــــه فً ٌــــوم األحد الموافق       

" المقرر انعقادها فً الســاعة الحادٌة عشر صباحاً بمـــقر مجلس القسم برئاسة األستـاذ الدكتور/  لثةالجلسة الثا
  -من السادة: رمضان عبد الحمٌد الشنوانً رئٌس مجلس القسم وعضوٌة كلً 

 الـــــــــــدرجـــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــماألســــــــــــــــــــــــــ م
 أستاذ متفرغ أ.د/ سعٌد علً السٌد الصٌرفً 1

 أستاذ متفرغ أ.د/ محمد احمد طاهر داود 8

 أستاذ متفرغ أ.د/ مصطفً حسن محمد عٌسً 3

 أستاذ متفرغ أ.د/ محمود محمد محفوظ رامز 4

 متفرغأستاذ  أ.د/ مجدي محمد كامل ٌوسف 5

 متفرغ أستاذ أ.د/ وداد علً عبد المنعم الجناٌنً 6

 أستاذ أ.د/ سناء محمود الربٌعً 7

 أستاذ مساعد د/ حسن محمد عبد الحافظ 2

 أستاذ مساعد د/ أحمد محمد عبد الفتاح أبو عراٌس 9

 مدرس د/ أحمد صبحً حسونه 11

 مدرس د/ محمد سعٌد شمس 11

 مدرس د/ طلعت عبد الحمٌد طلعت 18

 مدرس د/ ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد 13

 مدرس د/ علً محمد لطفً قندٌل 14

 اعتذر عن الحضور

 أستاذ مساعد د/ خالد محمود حسن عبد الرحٌم 1

 وتولً سكرتارٌة المجلس السٌدة / مرفت صلح عتٌم.          
      ة:المصادق -أواًل:

التصدٌق علً محضر الجلسة السابقة.      
 القــــــــــــــرار

 .14/11/8112التصدٌق علً محضر الجلسة السابقة المنعقدة بتارٌخ    
 -الموافقة بالتفويض: -ثانياً:    
 ٌــــــــــــوجـــــــــــــد.ال     

 موضوعات للمناقشة. -ثالثاً:

كتاب اللواء / محمود  بخصوص 15/11/8112الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -1

بها سنتان وٌمكن أن تشجٌع إنشاء معاهد تكنولوجٌة مدة الدراسة  بخصوصوزٌر التنمٌة المحلٌة  –شعراوي 

 تستكمل أربعة سنوات دراسٌة تعتمد بصفة أساسٌة على التدرٌب العلمً وجودة البرامج والخرجٌن.

 

 كلية الهندسة االلكترونية

مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات 

 الهندسية



 القــــــــــــــرار

 . وٌكلف أ.د. محمود محفوظ رامز بالرد علً هذا الموضوع. أحٌط المجلس علماً 

عضو هٌئة إضافة  بخصوص 1/11/8112الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -8
ه ـــ/ طكتوردلي لوحدة توكٌد الجودة وذلك كبدٌل لتدرٌس من السادة أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم للفرٌق التنفٌذ

 والذي سافر إلً إعارة خارجٌة وكان مسئول عن ملف لمعٌار من معاٌٌر الجودة.ه ــمهٌمن طعبد ال

 القــــــــــــــرار
 طه عبد المهٌمن طه. ٌكلف الدكتور/ محمد سعٌد شمس كبدٌل للدكتور/

 
 89/11/8112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -3

المدرس المساعد بالقسم وعضو األجازة رسة / أسماء إبراهٌم أبو الفتوح طنطاوي االطلب المقدم من الد بخصوص

طبقاً للبرنامج التنفٌذي المبرم بٌن البلدٌن  8114/8115الدراسٌة بروسٌا على إحدى المنح المقدمة للدولة لعام 

للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة  17/18/8119حتى  12/18/8112خامس اعتباراً من  لمدة عام

 الصداقة بموسكو.

 القــــــــــــــرار
للحصول على درجة  17/18/8119حتى  12/18/8112المد لمدة عام خامس اعتباراً من علً الموافقة 

 الدكتوراه من جامعة الصداقة بموسكو.

 89/11/8112بتارٌخ  للدراسات العلٌا والبحوثوكٌل الكلٌة الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -4

وزارة التعلٌم العالً والمرفق بة البرنامج التنفٌذي بٌن جمهورٌة مصر العربٌة وسلطنة عمان كتاب  بخصوص

 .87/6/8112( بتارٌخ 187وقد تم عرض البرنامج علً لجنة العلقات الثقافٌة رقم ) 8112/8181لألعوام 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 89/11/8112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -5

مشروع برنامج التعاون فً مجال التعلٌم بٌن حكومة جمهورٌة صربٌا وحكومة جمهورٌة مصر  بخصوص

( بتارٌخ 189العلقات الثقافٌة بجلستها رقم )حٌث تم عرضة على لجنة  8117/8181العربٌة للسنوات 

 وأوصت بالموافقة علٌة وتعمٌمه على الجامعات. 31/9/8112

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 31/11/8112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -6

اجتماعات اللجنة الوزارٌة المصرٌة التونسٌة المشتركة للمتابعة التً عقدت برئاسة الدكتورة/ وزٌرة  بخصوص

االستثمار والتعاون الدولً والسٌد الدكتور/ وزٌر التجارة التونسً والمتضمن أن اللجنة انتهت إلً تعزٌز التعاون 

 ادل الخبرات.فً مجال التعلٌم فً مجال التعلٌم العالً والبحث العلمً وتب

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.



 ما ٌستجد من أعمال. -رابعًا:

 88/11/8112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -1

 دكتوراه (. –ماجستٌر  –العلمٌة المتمٌزة ) ماستر جائزة اتحاد الجامعات العربٌة للرسائل  بخصوص

 القــــــــــــــرار
 تور/ ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد سعٌد.ٌرشح الدك

 

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

 

 

 رئٌس مجلس القسم                           سأمٌن المجل       

 

 رمضان عبد الحمٌد الشنوانًأ.د.                            ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌدد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


