
                       
 

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

 محضر اجتماع مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة                     
 55/4/8152المقرر انعقادها ٌوم األحد الموافقثامنة لالجلسة ا

 ثامنةل" الجلسة ا ــم الفٌزٌقــا والرٌاضٌات الهندسٌةانعقد مجلس قسـ 55/4/8152إنـــــه فً ٌــــوم األحد الموافق  
الحمٌد رمضان عبد صباحاً بمـــقر مجلس القسم برئاسة األستـاذ الدكتور/ الحادٌة عشر  انعقادها فً الســاعة " المقرر

 -رئٌس مجلس القسم وعضوٌة كل من السادة: شنوانًال

 الـــــــــــدرجـــــــــة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 أستاذ متفرغ سعٌد علً السٌد الصٌرفًأ.د/  5

 أستاذ متفرغ أ.د/ محمد احمد طاهر داود 8

 أستاذ متفرغ أ.د/ مصطفً حسن محمد عٌسً 3

 أستاذ متفرغ أ.د/ مجدي محمد كامل ٌوسف 4

 أستاذ متفرغ أ.د/ محمود محمد محفوظ رامز 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 خالد محمود حسن عبد الرحٌمد./  51

 مدرس د./ هانً أحمد عطٌة الجوهري 55

 مدرس د./ طه عبد المهٌمن طه 58

 مدرس د./ أحمد صبحً حسونه 53

 مدرس د./ محمد سعٌد شمس 54

 صالح عتٌم. تمرفوتولً سكرتارٌة المجلس السٌدة /       

  لألستاذ الدكتور/ سناء محمود الربٌعً علً فترة رئاستها ٌتوجه أعضاء مجلس القسم بخالص الشكر والتقدٌر
 لمجلس القسم.

  رمضان عبد الحمٌد الشنوانً علً تولٌة رئٌس مجلس القسم.األستاذ الدكتورالقسم كما ٌهنئ / 

 .كما ٌهنئ القسم األستاذ الدكتور/ وداد علً عبد المنعم الجناٌنً لحصولها علً درجة أستاذ بالقسم 

 م الدكتور/ ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد لحصوله علً درجة مدرس بالقسم.كما ٌهنئ القس 
  ة:المصادق -أواًل:

  التصدٌق علً محضر الجلسة السابقة.  
 القــــــــــــــرار

 .55/3/8152التصدٌق علً محضر الجلسة الطارئة المنعقدة بتارٌخ 
 -الموافقة بالتفويض: -ثانياً:
 ال ٌـــــــــــــــوجـــــــــد.       

 .موضوعات للمناقشة -ثالثاً:     
بخصوص موفاتكم بأي مشروعات  81/3/8152الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -5

ن عن كل مشروع متعاون بٌن الكلٌة وأي جهة خارجٌة أو داخلٌة مع إرسال تقرٌر مفصل بكل المعلومات 
حٌث طبٌعة المشروع الالئحة التنفٌذٌة والمالٌة للمشروع وموقف المشروع ال ٌزال قائماً أم ال الموارد المالٌة 

 أوجه الصرف للمشروع بناًء علً توجٌهات السٌد أ.د. رئٌس الجامعة.وللمشروع والمٌزانٌة المالٌة للمشروع 

 كلية الهندسة االلكترونية   

                                                                      مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا  

 الهندسيةوالرياضيات 



 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

تطبٌق منظومة  بخصوص 81/3/8152الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  الخطاب -8

التصحٌح اإللكترونً بالجامعات المصرٌة والحكومٌة تنفٌذاً لتوجٌهات السٌد األستاذ الدكتور/ وزٌر التعلٌم 

 العالً والبحث العلمً ورئٌس المجلس األعلى للجامعات.

 القــــــــــــــرار
 -تشكل لجنه من كاًل من:

 د. خالد محمود حسن عبد الرحٌم. -5
 د. طه عبد المهٌمن طه. -8
 د. أحمد صبحً حسونه. -3
 53/3/8152بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -3

 Mariaكتاب وزارة الخارجٌة متضمناً أن السٌد سفٌر ج.م.ع فً ما ورد قد التقً باألستاذة الدكتورة/ بخصوص
Carito  رئٌسة جامعةTelemetric In ternazionale Universita Uninetuno   وذلك لمناقشة آلٌات
 والجامعات المصرٌة. بٌن الجامعة اإلٌطالٌةالتعاون 

 القــــــــــــــرار
 الجامعة اإلٌطالٌة والجامعات المصرٌة.ٌرحب القسم بالتعاون بٌن 

 58/3/8152بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -4
الدولً الخامس فً العلوم البحتة والتطبٌقٌة والتنمٌة المستدامة والمقرر عقدة فً اإلعالن عن المؤتمر  بخصوص

 .8152ٌولٌو  31-89الفترة من مدٌنة دبً اإلمارات العربٌة المتحدة فً 
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 53/3/8152بتارٌخ  والبحوثوكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -5

للتعاون  ٌامشروع برنامج تعاون بٌن حكومة جمهورٌة مصر العربٌة وحكومة جمهورٌة بٌالروس بخصوص

 والمقترح من الجانب البٌالروسً. 8152/8181فً مجال التعلٌم العالً لألعوام 

 القــــــــــــــرار
 والمقترح من الجانب البٌالروسً. 8152/8181 فً مجال التعلٌم العالً لألعوام ٌرحب القسم بالتعاون

 53/3/8152الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ -6

مشروع برنامج تعاون فً مجالً التعلٌم العالً فً جمهورٌة مصر العربٌة ومدٌرٌة الثقافة والتعلٌم  بخصوص

 .8157/8181والعلوم والتكنولوجٌا والرٌاضة الدولٌة بجمهورٌة صربٌا لألعوام 

 القــــــــــــــرار
رٌة الثقافة والتعلٌم والعلوم بالتعاون فً مجالً التعلٌم العالً فً جمهورٌة مصر العربٌة ومدٌ ٌرحب القسم

 .8157/8181والتكنولوجٌا والرٌاضة الدولٌة بجمهورٌة صربٌا لألعوام 

 7/3/8152بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -7
فً العلوم األساسٌة الهندسٌة النصف سنوي الخاص بالطالب المسجلٌن لدرجة دكتور الفلسفة التقرٌر  بخصوص

 -لكالً من: 8157/8152للعام الجامعً 
 م/ محمد ثروت محمد عطٌة. -5
 م/ أحمد إبراهٌم عبد القادر المسدي. -8
 م/ علً محمد لطفً علً قندٌل. -3

 القــــــــــــــرار
 الموافقة علً ما جاء بالتقارٌر.



 6/3/8152بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -2

لكالً  8157/8152النصف سنوي للطالب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر بالقسم للعام الجامعً  التقرٌر بخصوص

 -من:

 م/ نورا ٌحً زكرٌا الشٌخ. -5

 م/ مرٌم مرجان كامل مرجان. -8

 م/ مٌنا أبوسته مرقس زخاري. -3

 حمد البحٌري.م/ إسالم محمد م -4

 القــــــــــــــرار
 الموافقة علً ما جاء بالتقارٌر.

 88/3/8152بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -9

 2-5المشاركة فً فعالٌات الدورة الثانٌة للمهرجان الطالبً الدولً للفٌلم القصٌر والذي سٌقام من  بخصوص

 .8152أبرٌل  55بمدٌنة نابل بتونس علماً بأن أخر موعد للمشاركة هو  8152ٌولٌو 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 88/3/8152بتارٌخ  الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث وكٌلالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -51

والذي  8159/8181للعام  (Egypt ion Student Program )فتح باب التقدٌم لبرنامج منح  بخصوص

 ٌهدف إلً تقدٌم للدراسة إجراء أبحاث بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لطلبة الماجستٌر والدكتوراه المصرٌٌن.

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

 87/3/8152بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -55

توجٌهات السٌد أ.د. وزٌر التعلٌم والبحث العلمً ورئٌس المجلس األعلى للجامعات علً مجلس  بخصوص

 . 54/3/8152الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته بتارٌخ 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 87/3/8152تارٌخ ب وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -58

التعاون مع الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة تعلن عن فتح باب التقدم لبرنامج مبادرة التعلٌم العالً  بخصوص

 .8152/8159لمنح الدراسات العلٌا للمهندسٌن المصرٌٌن للعام الدراسً 

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

 3/4/8152بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -53

اإلعالن عن فتح باب التقدم لبرنامج )مبادرة التعلٌم العالً لمنح الدراسات العلٌا للمهنٌٌن المصرٌٌن(  بخصوص

مؤسسات الحكومة توفٌر منح دراسٌة بغرض رفع كفاءة  وٌهدف هذا البرنامج إل8152/8159ًللعام الدراسً 

 المصرٌة والجامعات والمراكز البحثٌة للمساهمة فً النمو االقتصادي.

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

 5/4/8152الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  -54

القٌد الداخلً للمهندسة/ حنان مجدي دروٌش شبانه المدرس المساعد بالقسم  اتخاذ الالزم نحو إلغاء بخصوص

،عضو األجازة الدراسٌة إلً روسٌا  8154والمقٌدة لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم األساسٌة دورة أكتوبر 



عام ثالث حتى ل االتحادٌةالمقدمة من حكومة روسٌا  للحصول على درجة الدكتوراه على احدي المنح

85/51/8152. 

 القــــــــــــــرار
 ٌوافق القسم علً إلغاء القٌد الداخلً.  

الطلب المقدم من األستاذ الدكتور/ وجٌه محمد حلمً سوٌلم بخصوص الموافقة علً مد أجازة العمل  -56

 –جامعة الملك عبد العزٌز  –الخاصة بسٌادته وذلك للعام السابع علً التوالً للعمل كأستاذ بكلٌة العلوم 

   صورة من خطاب التجدٌد. ومرفق 8152/8159لعام المملكة العربٌة السعودٌة 

 القــــــــــــــرار
 –ٌوافق القسم علً مد أجازة العمل الخاصة بسٌادته وذلك للعام السابع علً التوالً للعمل كأستاذ بكلٌة العلوم   

 .8152/8159المملكة العربٌة السعودٌة لعام  –جامعة الملك عبد العزٌز 

العمل الخاصة الطلب المقدم من الدكتورة/ نجاة السباعً فرج حمد بخصوص الموافقة علً مد أجارة  -57

بسٌادتها للعام التاسع علً التوالً وذلك للعمل كأستاذ مساعد بكلٌة العلوم والدراسات اإلنسانٌة بالخرج التابعة 

أصل مرفق المملكة العربٌة السعودٌة  –اً ( لجامعة سطام بن عبد العزٌز ) جامعة سلمان بن عبد العزٌز سابق

  .8152/8159لتجدٌد للعام لخطاب ال

 القــــــــــــــرار
علً تمدٌد أجارة العمل الخاصة بسٌادتها للعام التاسع علً التوالً وذلك للعمل كأستاذ مساعد  ٌوافق القسم  

بن عبد العزٌز ) جامعة سلمان بن عبد العزٌز  بكلٌة العلوم والدراسات اإلنسانٌة بالخرج التابعة لجامعة سطام

 المملكة العربٌة السعودٌة. –سابقاً ( 

 

الطلب المقدم من الدكتور/ طه عبد المهٌمن طه بخصوص الموافقة علً تسجٌل األبحاث المرفقة الخاصة  -52

 .بسٌادته

 القــــــــــــــرار
 الموافقة.

 

 -ما ٌستجد من أعمال: -رابعًا:

المقدم من الدكتور/ هانً أحمد عطٌة الجوهري بخصوص الموافقة علً تسجٌل األبحاث المرفقة الطلب -5

 الخاصة بسٌادته.

 القــــــــــــــرار
 الموافقة.

األبحاث  صرف مكافأةالطلب المقدم من الدكتور/ هانً أحمد عطٌة الجوهري بخصوص الموافقة علً  -8

 المرفقة الخاصة بسٌادته.

 القــــــــــــــرار
 الموافقة.

الطلب المقدم من األستاذ الدكتور/ رمضان عبد الحمٌد الشنوانً بخصوص الموافقة علً تسجٌل ثالثة -3

 المرفقة الخاصة بسٌادته.أبحاث 

 القــــــــــــــرار
 الموافقة.



 55/4/8152الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ -4

صورة من التقارٌر الفردٌة + التقرٌر الجماعً الخاص برسالة الماجستٌر للمهندس/ أسامة محمد  بخصوص

بالقسم دورة أكتوبر  –ندسٌة اله محمد عمارة المعٌد بالقسم والمسجل لدرجة الماجستٌر فً العلوم األساسٌة

 تحت عنوان. 8153

 -عنوان الرسالة باللغة العربٌة:

 ) دراسة الحركة االهتزازٌة لنموذج ربع سٌارة مثار من سطح الطرٌق (.

 -عنوان الرسالة باللغة اإلنجلٌزٌة:

(Vibration Study of a Quarter-Car Model Excited By the Road Surface Profile)  

 

 القــــــــــــــرار
درجة الماجستٌر فً العلوم األساسٌة الهندسٌة تخصص الفٌزٌقا ٌوصً المجلس بالموافقة علً منح سٌادته 

 والرٌاضٌات الهندسٌة.

 

 

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

 

 

 رئٌس مجلس القسم                                  أمٌن المجلس    

 

 رمضان عبد الحمٌد الشنوانًأ.د.                                     طه عبد المهٌمن طهد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


