
 

 

                    

 3/7/6106الكلٌة حاصلة علً االعتماد من الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم االعتماد فً 

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

 06/8/6108المقرر انعقادها ٌوم األحد الموافق ثانٌة عشرلالجلسة ا
                 ٌاضٌات الهندسٌة " الجلسة انعقد مجلس قســــــم الفٌزٌقــا والر 06/8/6108األحد الموافق إنـــــه فً ٌــــوم       

" المقرر انعقادها فً الســاعة الحادٌة عشر صباحاً بمـــقر مجلس القسم برئاسة األستـاذ الدكتور/ الثانٌة عشر
 -ل من السادة:رئٌس مجلس القسم وعضوٌة ك لشنوانًعبد الحمٌد ا رمضان

 الـــــــــــدرجـــــــــة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 أستاذ متفرغ أ.د/ محمد احمد طاهر داود 0

 أستاذ متفرغ أ.د/ مصطفً حسن محمد عٌسً 6

 أستاذ متفرغ أ.د/ مجدي محمد كامل ٌوسف 3

 أستاذ  سناء محمود الربٌعًد./ أ 4

 أستاذ مساعد د./ حسن محمد عبد الحافظ 5

 أستاذ مساعد د./ أحمد محمد عبد الفتاح أبوعراٌس 6

 مدرس د./ هانً أحمد عطٌة الجوهري 7

 مدرس د./ طه عبد المهٌمن طه 8

 مدرس د./ أحمد صبحً حسونه 9

 مدرس د./ محمد سعٌد شمس 01

 -اعتذر عن الحضور كالً من:

 أستاذ متفرغ السٌد الصٌرفًأ.د/ سعٌد علً  0

 أستاذ متفرغ أ.د/ محمود محمد محفوظ رامز 6

 أستاذ  د./ وداد علً عبد المنعم الجناٌنً 3

 مدرس د./ خالد محمود حسن عبد الرحٌم 4

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

السابقة.التصدٌق علً محضر الجلسة       
 القــــــــــــــرار

 .05/7/6108التصدٌق علً محضر الجلسة السابقة المنعقدة بتارٌخ 
 

 -الموافقة بالتفويض: -ثانياً:
من السٌد األستاذ الدكتور/ أمٌل صبحً شكرهللا بخصوص الموافقة علً تجدٌد اإلعارة الخاصة الطلب المقدم  -0

 .30/7/6109إلً  0/8/6108المستقبل اعتباراً من بسٌادته وذلك للعام السابع للعمل بجامعة 

 القــــــــــــــرار

 0/8/6108علً تجدٌد اإلعارة الخاصة بسٌادته وذلك للعام السابع للعمل بجامعة المستقبل اعتباراً من الموافقة 
 .30/7/6109إلً 

 كلية الهندسة االلكترونية

مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات 

 الهندسية



مسمً األجازة الخاصة بها من / نجاة السباعً حمد بخصوص الموافقة علً تغٌٌر ةالطلب المقدم من الدكتور-6
 . 0/8/6108أجازة عمل إلً أجازة رعاٌة طفل لمدة عام اعتباراً من 

 القــــــــــــــرار

من أجازة عمل إلً أجازة رعاٌة طفل  الدكتورة/ نجاة السباعً حمدبالموافقة علً تغٌٌر مسمً األجازة الخاصة 
 . 0/8/6108لمدة عام اعتباراً من 

 .موضوعات للمناقشة -ثالثاً:     

سرعة االنتهاء من بخصوص  09/7/6108الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -0
الئحة البكالورٌوس والئحة الدراسات العلٌا وكذلك البرامج الجدٌدة وعمل مدارس متخصصة لالنتهاء من 

هٌئة التدرٌس وبالتالً ٌجب علً جمٌع هذا العمل دون أن ٌتولً العمل بعض محدد من السادة أعضاء 
 أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم بالمشاركة فً الالئحة.

 القــــــــــــــرار
 

 أحٌط المجلس علماً.  
موافاة سٌادته بالخطة  بخصوص 66/7/6108الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -6

متضمنة عدد أعضاء  6163/6164حتى العام الجامعً  6161/ 6109الخمسٌة اعتباراً من العام الجامعً 
والهٌئة المعاونة واألحمال التدرٌسٌة وكذا عدد الطلبة بكل قسم أو شعبة وأجمالً عدد الطلبة هٌئة التدرٌس 

 بكل فرقة.
 القــــــــــــــرار

 
 الرد.تم إرسال 

 
احتٌاجات القسم بتعٌٌن  بخصوص 31/7/6108الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -3

( معٌد من أوائل خرٌجً الكلٌة وعدد واحد معٌد من خرٌج كلٌة العلوم تخصص كٌمٌاء حدٌث التخرج من 3عدد )
 .6161/6160خرٌجً عام 

 القــــــــــــــرار
المتقدم من خرٌجً كلٌات العلوم تخصص كٌمٌاء من الجامعات الحكومٌة المصرٌة للعام أن ٌكون  -0

 .6161/6160الجامعً 
 أن ٌكون المتقدم حاصل علً تقدٌر تراكمً ال ٌقل عن جٌد جداً. -6
 .0976( لسنه 49للشروط الواردة بقانون تنظٌم الجامعات رقم ) ٌاً أن ٌكون المتقدم مستوف -3
فً موعد غاٌته خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ النشر تقدم الطلبات باسم األستاذ الدكتور/ رئٌس الجامعة  -4

 ولن ٌلتفت إلً الطلبات التً ترد قبل أو بعد انتهاء مدة نشر اإلعالن.
 
 31/7/6108بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -4
الفنً والعلمً واجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرٌة االوزٌكٌة للتعاون االقتصادي  خصوصب

.اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الخامسة المشتركة المصرٌة الكازاخستٌة 6108والمقترح عقدها بطقشند خالل 
. اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة 6107للتعاون االقتصادي والعلمً والفنً التً عقدت بالقاهرة 

 .6108عقدت خالل  والعلمً والفنً والتًالمصرٌة األذرٌة للتعاون االقتصادي 

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً. 



 31/7/6108بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -5
المهندسة / نورا ٌحً زكرٌا الشٌخ المسجلة لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة بالقسم دورة  بخصوص

 .31/9/6108سوف تنتهً المدة القانونٌة فً  6101

 القــــــــــــــرار
بناًء علً الخطاب الوارد من األستاذ الدكتور/ سناء محمود الربٌعً المشرف علً الموافقة علً مد عام خامس   
 لتسجٌل. ا

 
 31/7/6108بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -6

والمتضمن قرار إنهاء البعثة أو  66/7/6108( بتارٌخ 0579السٌد أ.د. رئٌس الجامعة رقم )قرار  بخصوص
( من قانون البعثات رقم 30الوارد بنص المادة ) األجازة الدراسٌة أو المنحة ألي مبعوث عائد ضرورة االلتزام

 ( والتعهد المالً .59( لسنة )006)
 القــــــــــــــرار 

 أحٌط المجلس علماً.  
 31/7/6108بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -7

بالكلٌات التً ال  6108/6109العلٌا ابتداء من العام الجامعً وقف قبول الطالب بمرحلة الدراسات  بخصوص
 توافً اللجنة بمشروع الالئحة المطورة للدراسات العلٌا قبل نهاٌة شهر دٌسمبر.

 القــــــــــــــرار

 تم االنتهاء من مشروع الالئحة المطورة للدراسات العلٌا بالقسم.

 30/7/6108بتارٌخ  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -8
موافاة سٌادته بتوزٌع المواد الدراسٌة للعام القادم لسرعة إعداد الجدول الدراسً للقسم علماً بأن  بخصوص

 تخصٌص مدرج واحد للقسم.

 القــــــــــــــرار
 تم  إرسال الرد.

 
 30/7/6108بتارٌخ  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -9

 موفاة سٌادته بمقترحات تعدٌل الالئحة الدراسٌة لمرحلة البكالورٌوس الخاصة بالقسم. بخصوص

 القــــــــــــــرار
 ( ساعات.3مادة المٌكانٌكا ) -0
 -الئحة البكالورٌوس وهم:تشكٌل لجنه من القسم للمشاركة فً اللجنة العلٌا علً مستوي الكلٌة لتعدٌل  -6

 أ.د. مجدي محمد كامل. -0
 أ.د. محمود محفوظ رامز. -6
 د. أحمد أبوعراٌس. -3

الطلب المقدم من السٌد الدكتور/ حسن محمد عبد الحافظ األستاذ المساعد بالقسم بخصوص الموافقة علً -01
 تسجٌل البحث المرفق الخاص بسٌادته.

 القــــــــــــــرار
 البحث المرفق الخاص بسٌادته.الموافقة علً تسجٌل 



الطلب المقدم من السٌد الدكتور/ طه عبد المهٌمن طه بخصوص الموافقة علً صرف مكافأة النشر للبحث -00
 المرفق الخاص بسٌادته.

 القــــــــــــــرار
 الموافقة علً صرف مكافأة النشر للبحث المرفق الخاص بسٌادته.

 -ما ٌستجد من أعمال: -رابعًا:

 9/8/6108بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -0
السنوٌة الخاصة بالطالب المسجلٌن لدرجة دكتوراه الفلسفة فً العلوم األساسٌة التقارٌر النصف  بخصوص

 وهم. 6107/6108الهندسٌة للعام الجامعً 
 م/ محمد ثروت محمد عطٌة.-0
 أحمد إبراهٌم عبد القادر المسدي.م/ -6

 القــــــــــــــرار
 األستاذ الدكتور/ رمضان عبد الحمٌد الشنوانً. –تسلٌم التقارٌر لألستاذ الدكتور/ سناء محمود الربٌعً 

الطلب المقدم من األستاذ الدكتور/ مصطفً حسن محمد عٌسً بخصوص الموافقة علً صرف مكافأة -6
 ة بسٌادته. األبحاث المرفقة الخاص

 القــــــــــــــرار
 الموافقة علً صرف مكافأة األبحاث المرفقة الخاصة بسٌادته. 

الطلب المقدم من الدكتور/ حسن محمد عبد الحافظ محمد بخصوص الموافقة علً قبول طلب سٌادته لتقدٌم -3
 المشكلة بهذا الخصوص.أبحاث سٌادته للترقً لدرجة أستاذ الرٌاضٌات الهندسٌة بالقسم إلً اللجنة 

 القــــــــــــــرار
 الموافقة.

 9/8/6108بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -4
بالقسم والخاصة بالطالب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر  6107/6108التقارٌر السنوٌة للعام الجامعً  بخصوص

 -وهم:
 ٌحٌى زكرٌا الشٌخ.م/ نورا  -0
 م/ مرٌم مرجان كامل مرجان. -6
 م/ مٌنا ابوسته مرقس زخاري. -3
 م/ إسالم محمد محمد البحٌري. -4

 القــــــــــــــرار
تم إرسال تقرٌر الطالبة / نورا ٌحٌى الشٌخ إلً السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا حٌث وافق 

 القادم. القسم إرسال التقارٌر الباقٌة مجلس المجلس علً ما جاء بالتقرٌر وٌتم
 

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

 

 رئٌس مجلس القسم                                  أمٌن المجلس    

 

 أ.د. رمضان عبد الحمٌد الشنوانً   د. طه عبد المهٌمن طه                                                       


