
 

 
 

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

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

  41/1/9104المقرر انعقادها يوم األحد الموافقثامنة الجلسة ال
انعقد مجلس قســــــم الفيزيقــا والرياضيات  41/1/1049إنـــــه في يــــوم األحد الموافق       

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

 الـــــــــــدرجـــــــــة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 أستاذ متفرغ أ.د/ مصطفي حسن محمد عيسي 4

 أستاذ متفرغ أ.د/ محمود محمد محفوظ رامز 1

 أستاذ متفرغ أ.د/ مجدي محمد كامل يوسف 3

 متفرغ أستاذ الجناينيأ.د/ وداد علي عبد المنعم  1

 أستاذ أ.د/ سناء محمود الربيعي 5

 أستاذ  د/ حسن محمد عبد الحافظأ. 6

 أستاذ مساعد د/ أحمد محمد عبد الفتاح أبو عرايس 7

 أستاذ مساعد محمود حسن عبد الرحيم / خالدد د/ خا 8

 مدرس هاني أحمد عطية الجوهريد/  9

 مدرس حسونهعلي د/ أحمد صبحي  40

 مدرس شمسحسن د/ محمد سعيد  44

 مدرس د/ ناصر عبد الفضيل عبد الحميد 41

 مدرس د/ علي محمد لطفي قنديل 43

 -اعتذر عن الحضور كلً من:

 أستاذ متفرغ أ.د/ سعيد علي السيد الصيرفي 4

 أستاذ متفرغ أ.د/ محمد احمد طاهر داود 1

          
   وتولي سكرتارية المجلس السيدة / مرفت صلح عتيم.        

  
      ة:المصادق -أواًل:

التصديق علي محضر الجلسة السابقة.      
 القــــــــــــــرار

 40/3/1049يوم األحد الموافقالتصديق علي محضر الجلسة السابقة المنعقدة 
 
بخصوص  44/3/1049للدراسات العليا والبحوث بتاريخ الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية -4

 بشأن تعديل الضوابط الخاصة بتسجيل األبحاث العلمية. 44/1/1049( بتاريخ 397قرار أ.د. رئيس الجامعة رقم )
 القــــــــــــــرار

 أحيط المجلس علماً.
 

 
 كلية الهندسة االلكترونية

مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات 

 الهندسية



 17/3/1049الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بتاريخ  -1
اجتمعت لجنه السمينار بمقر قاعة المناقشات بالدور الثاني  16/3/1049بخصوص أنه في يوم الثلثاء الموافق 

عمل سمينار في موضوع رسالة الماجستير قد بالكلية حيث قام الباحث / إسلم محمد محمد البحيري المعيد بالقسم ب
 اجتاز الطالب السمينار بنجاح.

 القــــــــــــــرار
 

 أحيط المجلس علماً.
 
بخصوص  4/1/1049الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بتاريخ  -3

االلتزام باليات سير العمل بوحدة المكتبة الرقمية التنبيه علي السادة الباحثين المتقدمين لفحص الرسائل العلمية 
 . 1049لرسائل العلمية من أول شهر ابريل لعام لفحص الرسائل العلمية وسوف يبدأ العمل فعليا في فحص ا

 القــــــــــــــرار
 

 أحيط المجلس علماً.
 
 بخصوص 9/1/1049الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بتاريخ  -1

توصية وزارة الخارجية بأهمية التنسيق معها في الفترة المقبلة فيما يتعلق بأي مقترحات التعاون مع الدول المختلفة 
 تجنباً للدخول في أي مشاكل أو معوقات سياسية دون داع .

 القــــــــــــــرار
 أحيط المجلس علماً.

 
اإلنتاج العلمي من البحوث بيان بالطلب المقدم من السيد الدكتور/ هاني أحمد عطية الجوهري بخصوص  -5

( سبعة أبحاث منشورة في مجلت دولية وداخلية للتقدم 7الخاصة بسيادته بعد الحصول علي درجة مدرس وعددها )
 لترقية أساتذة وأساتذة مساعدين . 41( الدورة 18إلي اللجنة الدائمة للفيزيقا والرياضيات الهندسية رقم )

 القــــــــــــــرار
 

 أحيط المجلس علماً.
 
بخصوص بيان باإلنتاج العلمي من البحوث  الطلب المقدم من السيد الدكتور/ أحمد محمد عبد الفتاح أبوعرايس -6

( ثمانية أبحاث منشورة في مجلت دولية 8الخاصة بسيادته بعد الحصول علي درجة أستاذ مساعد وعددها )
وذلك إلحاطة  41( الدورة 18ومؤتمرات دولية للتقدم إلي اللجنة الدائمة للفيزيقا والرياضيات الهندسية رقم )

 المجلس.
 ـرارالقـــــــــــــ

 أحيط المجلس علماً.
 ما يستجد من أعمال. -رابعًا:

الطلب المقدم من السيد األستاذ الدكتور/ مجدي محمد كامل يوسف بخصوص الموافقة علي تسجيل األبحاث -4
 المرفقة الخاصة بسيادته.

 القــــــــــــــرار
 الموافقة.

المقدم من السيد الدكتور/ خالد محمود حسن عبد الرحيم بخصوص الموافقة علي تسجيل األبحاث المرفقة  الطلب -1
 الخاصة بسيادته.

 القــــــــــــــرار
 الموافقة.



الطلب المقدم من السيد الدكتور/ خالد محمود حسن عبد الرحيم بخصوص الموافقة علي صرف مكافأة األبحاث  -3
 ادته.المرفقة الخاصة بسي

 القــــــــــــــرار
 الموافقة.

الطلب المقدم من السادة أعضاء هيئة التدريس بخصوص إنشاء معمل بحوث الديناميكا غير الخطية والعشوائية  -1
بالقسم وذلك لحاجة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلجراء التجارب العملية فيما يخص تخصصاتهم البحثية 

المدعمة بتلك التجارب وذلك بهدف النشر العلمي لمية النتائج العملية لألبحاث العحيث أصبح من الضروري إدراج 
هذا المعمل قسم هندسة التحكم واإللكترونيات  ويستفيد من إنشاء الكبير.مجلت العلمية ذات معامل التأثير في ال

باإلضافة إلي بعض التخصصات البحثية في قسم هندسة االتصاالت  التحكم الصناعيوكذلك برنامج الصناعية 
 الكهربية.

 القــــــــــــــرار
 الموافقة.

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

 

 

 رئيس مجلس القسم                           سأمين المجل        

 

 عبد الحميد الشنواني رمضانأ.د.                         ناصر عبد الفضيل عبد الحميدد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  


