
 

 
                              

 

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

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

 محضر اجتماع مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة                             
 92/11/9119والممتدة حتى  71/11/9119المقرر انعقادها ٌوم األحد الموافق لثةالثاالجلسة 

"  لثةثاانعقد مجلس قســم الفٌزٌقــا والرٌاضٌات الهندسٌة " الجلسة ال 17/11/9119فً ٌــــوم األحد الموافق  إنـــــه  
والمقرر انعقادها فً الســاعة الحادٌة عشر صباحاً بمـــقر مجلس القسم برئاسة األستـاذ الدكتور/ رمضان عبد الحمٌد 

 -كالً من السادة:الشنوانً رئٌس مجلس القسم وعضوٌة 

 الدرجــــــــــــــــــــــــــــة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 أستاذ متفرغ أ.د. سعٌد علً السٌد الصٌرفً 1
 أستاذ متفرغ أ.د. إمٌل صبحً سعد شكر هللا 9
 أستاذ متفرغ أ.د. محمد أحمد طاهر داود 3
 أستاذ متفرغ أ.د. مصطفً حسن محمد عٌسً 2
 أستاذ متفرغ أ.د. مجدي محمد كامل ٌوسف 5
 أستاذ متفرغ محمود محفوظ رامزأ.د.  6
 أستاذ متفرغ أ.د. سناء محمود الربٌعً 7
 أستاذ متفرغ وداد علً عبد المنعم الجناٌنًأ.د.  8
 أستاذ متفرغ أ.د. حسن محمد عبد الحافظ 9
 أستاذ متفرغ )أستاذ مساعد( د. أحمد محمد عبد الفتاح أبوعراٌس 11
 أستاذ مساعد د. محمد سٌد عبد القادر 11
 أستاذ مساعد د. خالد محمود حسن عبد الرحٌم 19
 أستاذ مساعد د. هانً أحمد عطٌة الجوهري 13
 مدرس د. أحمد صبحً حسونه 12
 مدرس د. محمد سعٌد حسن شمس 15
 مدرس د. ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد 16
 مدرس د. علً محمد لطفً قندٌل 17
 مدرس د. أحمد إبراهٌم عبد القادر المسدي 18

 وتولً سكرتارٌة المجلس السٌدة / مرفت صالح عتٌم.  

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

 القــــــــــــــرار
 91/11/9119ٌوم األحد الموافقالتصدٌق علً محضر الجلسة السابقة المنعقدة 

 -الموافقة بالتفويض: -ثانياً:    
 31/11/9119بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -1

والمنعقد  (ICEEM2019)( من السادة الهٌئة المعاونة بالكلٌة المؤتمر الدولً 6حضور عدد ) بخصوص
 .8/19/9119-7بالكلٌة فً الفترة من 

 القــــــــــــــرار
 الموافقة.

 كلية الهندسة االلكترونية

مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات 

 الهندسية



الطلب المقدم من السٌد الدكتور/ محمود شبل محمد حجازي بخصوص الموافقة علً تقدٌم سٌادته إلً اللجنة -3
العلمٌة الدائمة )لترقٌة األساتذة واألساتذة المساعدٌن( للمرة الثالثة فً الفٌزٌاء والرٌاضٌات الهندسٌة وذلك للنظر فً 

 لهندسٌة .ترقٌة سٌادته لدرجة أستاذ مساعد فً الرٌاضٌات ا
 القــــــــــــــرار

 الموافقة.
 

 موضوعات للمناقشة. -ثالثاً:
( بتارٌخ 93رقم )قرار  بخصوص 31/11/9119بتارٌخ  عمٌد الكلٌةالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -1

 .8/19/9119-7بشأن تشكٌل اللجنة العامة لتنظٌم المؤتمر الدولً األول للكلٌة فً  98/11/9119
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً. 
فً إمكانٌة النظر  بخصوص 31/11/9119بتارٌخ  عمٌد الكلٌةالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -9

 باستغالل مٌزانٌة األقسام العلمٌة وتجهٌز ثالثة معامل مركزٌة موزعة علً األقسام وهم:_
 معمل األمن السٌبرانً. -1
 المدمجة والقابلة للبرمجة.معمل األجهزة  -9
 معمل انترنت األغراض. -3

 علً مستوي الكلٌة بمثابة معامل مركزٌة تخدم جمٌع األقسام العلمٌة بحٌث ٌتم توزٌعها علً األقسام العلمٌة الثالثة.
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
بخصوص  2/11/9119بتارٌخ  للدراسات العلٌا والبحوثوكٌل الكلٌة الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -3

فتح باب التقدم للمجالت العلمٌة التً سٌتم إدراجها علً قائمة اللجان العلمٌة بالمجلس األعلى للجامعات  عن  اإلعالن
ة حٌث سوف ٌتم تقٌٌم هذه المجالت بالتعاون مع أكادٌمٌة البحث العلمً وبنك المعرف 9119نوفمبر  31وذلك حتى 
 المصري.

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 19/11/9119بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -2
بمقترحات النداء الثالث إلنشاء شبكات علمٌة وٌشمل الشبكة القومٌة للطب  فتح باب التقدمعن  اإلعالن بخصوص

الشبكة القومٌة للمتاحف العلمٌة كما تعلن عن النداء الثانً للشبكة القومٌة والشخصً والشبكة القومٌة للرٌاضٌات 
 للنانوتكنولوجً.

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 بخصوص 5/11/9119بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -5
التنبٌه علً طالب الدراسات العلٌا المسجلٌن لدرجتً الماجستٌر والدكتوراه بضرورة حصولهم علً إفادة من إدارة 

العلمٌة شكٌل لجنة الفحص والمناقشة أو منح الدرجة العلمٌة بالجامعة بتسجٌل أبحاثهم كأحد متطلبات تالبحوث 
 .11/9/9119( بتارٌخ 397تطبٌقا لقرار أ.د. رئٌس الجامعة رقم )

 القــــــــــــــرار 
 أحٌط المجلس علماً.

 13/11/9119بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -6
 9191سبتمبر  8 –ٌونٌو  31فرص الحصول علً منح الفولبراٌت لمدة عشرة أسابٌع فً الفترة من  بخصوص

 ببعض الجامعات بالوالٌات المتحدة.
 القــــــــــــــرار

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



 بخصوص 92/11/9119بتارٌخ  الكلٌة لشئون التعلٌم والطالبوكٌل الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -7
خطاب اتحاد الجامعات العربٌة والذي ٌتضمن فٌه طلب االتحاد موافاتهم بمقترحاتكم حول احتٌاجاتكم التدرٌبٌة فً 

 المجاالت األكادٌمٌة والعلمٌة واإلدارٌة وذلك لتضمٌنها بخطة االتحاد للعام القادم بإذن هللا.
 ــــــــرارالقــــــ

 أحٌط المجلس علماً. 
عن لجنه الطلب المقدم من األستاذ الدكتور/ سعٌد علً السٌد الصٌرفً بخصوص الموافقة علً اعتذار سٌادته -8

 مرجان وذلك لظروف خاصة بسٌادته.كامل اإلشراف الخاص برسالة الماجستٌر للطالبة / مرٌم 
 القــــــــــــــرار

 القادمة إلبداء األسباب ومناقشة التقرٌر السنوي للطالبة.ٌؤجل الطلب للجلسة 
علً صرف مكافأة الطلب المقدم من السٌد الدكتور/ ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد سعٌد بخصوص الموافقة -9

 الخاصة بسٌادته.األبحاث 

 القــــــــــــــرار
 علً صرف مكافأة األبحاث الخاصة بسٌادته.الموافقة 

المقدم من السٌد الدكتور/ محمود شبل محمد حجازي بخصوص الموافقة علً تسجٌل األبحاث الخاصة الطلب -11
 بسٌادته.

 القــــــــــــــرار
 الموافقة علً تسجٌل األبحاث الخاصة بسٌادته.

الطلب المقدم من السٌد الدكتور/ أحمد محمد عبد الفتاح أبوعراٌس بخصوص الموافقة علً صرف مكافأة -11

 بحاث الخاصة بسٌادته.األ

 القــــــــــــــرار
 الموافقة علً صرف مكافأة األبحاث الخاصة بسٌادته.

 -ما ٌستجد من أعمال: -رابعًا:
الطلب المقدم من السٌد الدكتور/ ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد سعٌد بخصوص الموافقة علً منح سٌادته أجازة  -1

حٌث تم قبوله علً منحة مقدمة من دولة بولندا فً  (Post-doc)خاصة لمدة عام إلجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه 
التحكم اآللً والمٌكانٌكا الحٌوٌة والمٌكاترونكس وذلك قسم  –كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة  –جامعة لودز للتكنولوجٌا 

 .9191بداٌة شهر ٌولٌو 
 القــــــــــــــرار

 الموافقة.
الطلب المقدم من السٌد الدكتور/ ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد سعٌد بخصوص الموافقة علً تسجٌل األبحاث -9

 الخاصة بسٌادته.
 القــــــــــــــرار

 تسجٌل األبحاث الخاصة بسٌادته.الموافقة علً 
 
الطلب المقدم من السٌد الدكتور/ خالد محمود حسن عبد الرحٌم بخصوص الموافقة علً تسجٌل األبحاث الخاصة  -3

 بسٌادته.
 القــــــــــــــرار

 الموافقة علً تسجٌل األبحاث الخاصة بسٌادته.
شكرهللا بخصوص اعتذار سٌادته عن عدم االستمرار فً المقدم من السٌد األستاذ الدكتور/ إمٌل صبحً  الطلب-2

اإلشراف علً رسالة الماجستٌر فً العلوم األساسٌة الهندسٌة الخاصة بالمهندسة / مرٌم كامل مرجان وذلك لظروف 
 خاصة .

 القــــــــــــــرار



 الموافقة.
 92/11/9119بتارٌخ  العلٌا والبحوثوكٌل الكلٌة للدراسات الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -5

 بسمة مجدي أحمد/ ة سدصورة من التقارٌر الفردٌة + التقرٌر الجماعً الخاص برسالة الماجستٌر للمهن بخصوص
 .9116أكتوبر لدرجة الماجستٌر العلوم األساسٌة الهندسٌة دورة  ةالمسجلمحمد 

 القــــــــــــــرار
 الموافقة.

المقدمة من السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس القسم بخصوص تشكٌل لجنه الجودة بالقسم وهم علً  المذكرة-6
 -النحو التالً:

 د. محمد سٌد عبد القادر. -1
 د. خالد محمود حسن عبد الرحٌم. -9
 د. هانً أحمد عطٌة الجوهري. -3
 د. محمد سعٌد شمس. -2
 د. علً محمد لطفً قندٌل. -5
 د. أحمد إبراهٌم المسدي. -6

 

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

 

 رئٌس مجلس القسم                       سأمٌن المجل        

 رمضان عبد الحمٌد الشنوانًأ.د.                                      عبد القادر المسدي إبراهٌمأحمد د. 

 

 

 

 

 

 


