
 

 

 

 
 

 

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

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

 مجلس لسم الفٌزٌما والرٌاضٌات الهندسٌة محضر اجتماع
 61/8/0202الممرر انعمادها ٌوم األحد الموافكثانٌة عشره الجلسة ال

 
انعمد مجلس لســم الفٌزٌمــا والرٌاضٌات الهندسٌة " الجلسة  16/8/0202إنـــــه فً ٌــــوم األحد الموافك   
دمحم سٌد دكتور/ ــبرئاسة البممر مجلس المسم  صباحا الحادٌه عشرهً الســاعة ــنعمادها فإ والممرر" ثانٌة عشرهال

 -رئٌس مجلس المسم وعضوٌة كالً من السادة: دمحم عبد المادر لائم بعمل

 الدرجــــــــــــــــــــــــــــة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 أستاذ متفرغ سعٌد علً السٌد الصٌرفًأ.د.  1
 أستاذ متفرغ أ.د. إمٌل صبحً سعد شكر هللا 0
 أستاذ متفرغ أ.د. مصطفً حسن دمحم عٌسً 3
 أستاذ متفرغ أ.د. مجدي دمحم كامل ٌوسؾ 4
 أستاذ متفرغ أ.د. محمود محفوظ رامز 5
 أستاذ متفرغ أ.د. سناء محمود الربٌعً 6
 أستاذ  الحمٌد الشنوانًأ.د. رمضان عبد  7

 أستاذ متفرغ أ.د. وداد علً عبد المنعم الجناٌنً 8
 أستاذ متفرغ الحافظ أ. د. حسن دمحم عبد 9
 أستاذ متفرغ )أستاذ مساعد( د. أحمد دمحم عبد الفتاح أبوعراٌس 12
 أستاذ مساعد د. هانً أحمد عطٌة الجوهري 11
 مدرس د. أحمد صبحً حسونه 10
 مدرس دمحم سعٌد حسن شمسد.  13
 مدرس د. ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد 14
 مدرس د. علً دمحم لطفً لندٌل 15
 مدرس د. أحمد إبراهٌم عبد المادر المسدي 16

 وتولً سكرتارٌة المجلس السٌدة / مرفت صالح عتٌم.  

 ة:المصادق -أوالً:  
 المــــــــــــــرار

 االستاذ الدكتور وكٌل الكلٌه لشؤون التعلٌم و الطالب من أجل الحصول علً لمد تم ارسال خطاب الً -1
ولم ٌتم الرد من سعادته و لم ، 0202لمرحلة البكالورٌوس  لساعات المعتمدهل الالئحة الكامله الممترحه

لساعات لالكامله الممترحه  الئحةل . ولذلن نطلب للمره الثالثه نسخه الكترونٌهالالئحةٌرسل الٌنا 
 .0202لمرحلة البكالورٌوس  المعتمده

 
 -الموافقة بالتفويض: -ثانياً:

الطلب الممدم من المهندس / مٌنا أبوسته مرلس زخاري بخصوص الموافمة على تجدٌد إجازته لرعاٌة  -1
 الوالدة نظراً لظروؾ مرضها ومرفك التمرٌر الطبً الخاص بها.

 كلية الهندسة االلكترونية

 مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية



 المــــــــــــــرار
 

 لرعاٌة الوالدة نظراً لظروؾ مرضها ومرفك التمرٌر الطبً الخاص بها. أجازتهالموافمة على تجدٌد 
 

 موضوعات للمناقشة. -ثالثاً:

إعالن الحكومة الٌابانٌة بخصوص  08/6/0202بتارٌخ  عمٌد الكلٌةالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -1

المصرٌٌن الذٌن ٌرؼبون فً استكمال دراستهم للطلبة  0201عن تمدٌم منح للدراسة الجامعٌة فً الٌابان لعام 

 الجامعٌة فً الٌابان .

 المــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

الموافمة على تدرٌس  بخصوص 19/7/0202الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ -0

األول للطالب الوافدٌن المستجدٌن عن بعد لمن ٌرؼب منهم فً ذلن نظراً إلمكانٌة انتظام ممررات الفصل الدراسً 

 . 0202الرحالت عند بدء العام الدراسً 

 المــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

بخصوص الموافمة على تمدٌد  19/7/0202الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ -3
ً لتعذر عودتهم من الجامعات ام استثنائً ع حادي عشر لهذا العام فمط للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس نظرا

بعد انمضاء العام العاشر وذلن فً ظل الظروؾ الراهنة التً تمر رج جمهورٌة مصر العربٌة االمعارٌن الٌها خ
 بها البالد.

 المــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

إعارة المشرؾ بخصوص فً حالة  19/7/0202الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ -4

على الرسالة إلً جهه خارج الجامعة ٌمدم مجلس الكلٌة تمرٌراً عن المدى الذي وصل إلٌة الطالب فً إعداد 

 اإلشراؾ.ً ضوء ذلن ٌعٌن المجلس من ٌحل محلة أو من ٌنضم إلٌة فً فالرسالة و

 المــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

بخصوص إحاطة السادة أعضاء  5/8/0202الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ -5

هٌئة التدرٌس بالمسم باالحتفاظ بأي أوراق خاصة بتمٌٌم الطالب من حٌث أعمال السنة والعملً والشفوي علً 

 سنوات. األلل مدة خمس 

 المــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

المٌاس  أنه ٌموم مركز بخصوص 4/8/0202الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -6

عادل السٌد مبارن رئٌس الجامعة ومدٌر المركز بعمد ورشة عمل تحت عنوان أعداد والتموٌم تحت رعاٌة أ.د.

 ( من أعضاء هٌئة التدرٌس بالمسم.4االختٌارٌة ترشٌح )المفردة 



 المــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

تعزٌز مبلػ  بخصوص 01/7/0202الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -7

 حاث والتجارب.إرسال احتٌاجات المسم من األب( ألؾ جنٌه لدعم األبحاث والتجارب بالكلٌة  62222)

 المــــــــــــــرار
 وعمل تحلٌل للعٌنات.على كل عضو هٌئة تدرٌس أن ٌمدم احتٌاجاته من الكٌماوٌات 

 
تنفٌذ اتفالٌة  بخصوص 01/7/0202الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -8

المشاركة بٌن مصر و االتحاد األوروبً بوزارة الخارجٌة بشأن منالشة ممترحات أولوٌات مشروعات التعاون 

 . 0201/0207طار الدعم الموحد من إمع االتحاد األوروبً ضمن 

 المــــــــــــــرار
 ٌرحب المسم بالتعاون مع االتحاد األوروبً.

بروتوكول التعاون  بخصوص 02/7/0202الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ   -9

كلٌة الهندسة اإللكترونٌة بمنوؾ والجامعة المصرٌة الٌابانٌة للعلوم والتكنولوجٌا كلٌة  –بٌن جامعة المنوفٌة 

 ة إلً أ.د. رئٌس الجامعة.الكلٌة بالموافمة علٌه ورفع سالهندسة برج العرب والتً أوصً مجل

 المــــــــــــــرار
 مجاالت التعاون بخصوص الفٌزٌاء. ببعضوؾ ٌتمدم د. أحمد أبوعراٌس س

موفاة سٌادته  بخصوص 02/7/0202الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -12

وتحدٌث المعامل وجمٌع  0202/0201باحتٌاجات المسم الضرورٌة والملحة مرتبة طبماً ألهمٌتها للعام المالً 

 االحتٌاجات المهمة والضرورٌة .

 المــــــــــــــرار
 -ٌتم تشكٌل لجنه من كاًل من:

 أ.د. محمود محفوظ رامز. -1
 د. أحمد صبحً حسونه. -0
 د. دمحم سعٌد شمس. -3

الموافمة علً تعدٌل  بخصوص 9/8/0202الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -11

 توصٌة اللجنة العلٌا للجان العلمٌة بشأن تمٌٌم معامل التأثٌر من المكتبة الرلمٌة .

 المــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

طلب بعض السادة  بخصوص 02/7/0202الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -10

ممرري اللجان العلمٌة بدورتها الثالثة عشرة إجراء المنالشة للمتمدمٌن للترلٌة لشؽل وظائؾ األساتذة واألساتذة 

 دمة فً هذا الشأن. المساعدٌن من خالل تمنٌة الفٌدوكونفراس وفً ضوء االلتماسات المم



 المــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 19/7/0202الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  -13

أنه علً جمٌع السادة أعضاء األبحاث الخاصة بالسادة أعضاء هٌئة التدرٌس والمتضمنة  تسجٌل بخصوص

ً على هٌئة  التدرٌس تسجٌل أبحاثهم المنشورة والتً لم ٌتم نشرها بعد وكذلن حتى فكرة البحث وذلن حفاظا

  ملكٌتهم الفكرٌة لها.

 المــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 13/7/0202الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  -14

تمهٌدي دكتوراه( دورة أكتوبر  –تمهٌدي ماجستٌر  –فتح باب المٌد لطالب الدراسات العلٌا )تأهٌلً  بخصوص

 .15/9/0202حتى  15/8/0202بدءاً من  0202/0201للعام الجامعً 

 المــــــــــــــرار
 تم إرسال الخطة .

 
 5/7/0202الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  -15

التمارٌر السنوٌة للطالب المسجلٌن لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم األساسٌة الهندسٌة للعام الجامعً  بخصوص
 .( وهم1وعددهم ) 0219/0202

 م/ دمحم ثروت دمحم عطٌة. -1

 المــــــــــــــرار
 ٌوصً المجلس بالموافمة علً ما جاء بالتمرٌر.

 
 9/8/0202الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  -16

من  0217/0218االلتماسات الممدمة من أعضاء بعثات اإلشراؾ المشترن من بعثات العام األول  بخصوص
الخطة الخمسٌة الثامنة للموافمة علً مد البعثة بالخارج لمدة عام ثانً تم العرض علً اللجنة التنفٌذٌة للبعثات 

 .12/5/0202فمررت بجلسة 

 المــــــــــــــرار
 

 حٌث أنه ال ٌوجد بعثات إشراؾ مشترن بالمسم. أحٌط المجلس علماً.

 6/8/0202الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  -17
موافمة المجلس األعلى للجامعات على تدرٌس ممررات الفصل الدراسً األول للطالب الوافدٌن  بخصوص

ذلن منهم نظراً إلمكانٌة عدم انتظام الرحالت الجدٌدة عند بدأ العام الدراسً المستجدٌن عن بعد لمن ٌرؼب فً 
0202/0201. 

 المــــــــــــــرار
 

 أحٌط المجلس علماً. وال ٌوجد طالب وافدٌن بالمسم.



 02/7/0202الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  -18
والتً  0232البرامج الدولٌة المتمٌزة التً تمدم خطة إستراتٌجٌة التنمٌة المستدامة رؤٌة مصر  بخصوص

تتحمل أنواع اٌفاد متعددة دراسٌة أو الحصول علً درجة علمٌة وذلن للمساهمة فً رفع التدرٌب األكادٌمً 
ة مختلفة داخل الوطن وتعظٌم للجامعات المصرٌة واالستفادة من العمول المصرٌة فً اندماجها فً مدارس علمٌ

 االستفادة من التموٌل المتاح من موازنة البعثات. 

 المــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 -ما ٌستجد من أعمال: -رابعاً:
الطلب الممدم من السٌد الدكتور/ ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد سعٌد بخصوص الموافمة علً منح سٌادته -1

حٌث أنه تم لبول سٌادته علً منحة ممدمة من (Post-doc)أبحاث ما بعد الدكتوراه أجازة لمدة عام إلجراء 
لسم التحكم اآللً والمٌكانٌكا الحٌوٌة  –كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة  –دولة بولندا فً جامعة لودز للتكنولوجٌا 

 . 0201حتى نهاٌة شهر أؼسطس  0202والمٌكاترونكس وذلن من بداٌة شهر سبتمبر 
 المــــــــــــــرار

 الموافمة.
 
الموافمة علً  بخصوص 13/8/0202الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -0

 .0202/0201الخرٌطة الزمنٌة للعام الجامعً 
 المــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.

 بخصوص 13/8/0202بتارٌخ  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالبالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -3

 .0202/0201ممترح تطبٌك نمط التعلٌم الهجٌن خالل العام الجامعً 

 المــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

بضرورة إعالن نتائج  بخصوص 13/8/0202الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -4

وذلن تمهٌداً  0202امتحانات الفرلة النهائٌة لجمٌع الكلٌات واعتمادها من مجلس الجامعة لبل نهاٌة شهر أؼسطس 

 لتمدم الخرٌجٌن للتجنٌد. 

 المــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

موافمة المجلس األعلى  بخصوص 13/8/0202الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -5

 ( من الالئحة التنفٌذٌة لمانون تنظٌم الجامعات.79للجامعات علً التعلٌم الهجٌن وإضافة فمرة جدٌدة فً المادة )

 المــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 13/8/0202بتارٌخ  للدراسات العلٌا والبحوثوكٌل الكلٌة الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -6

كتاب اإلدارة العامة للبعثات والمرفك به الطلب الممدم من الدارس / دمحم السٌد أبو زٌد نصار المدرس  بخصوص

المساعد بالمسم وعضو اإلجازة الدراسٌة بروسٌا للحصول علً درجة الدكتوراه علً أحدي المنح الممدمة للدولة 



ل المبرم بٌن البلدٌن والذي ٌلتمس فٌه الموافمة علً مد إجازته الدراسٌة طبماً لبرتوكو 0217/0218للعام الدراسً 

   مرفك صورة من االلتماس الممدم من الدارس وخطاب المشرؾ. 3/12/0202لمدة عام رابع اعتباراً من 

 المــــــــــــــرار
 الداخل.بمرتب ٌصرؾ ب 17/9/0201حتى  18/9/0202الموافمة علً المد عام رابع اعتباراً من 

استمرار السٌد الدكتور/  بخصوص 12/8/0202الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -7
أو لحٌن تواجد  15/9/0202دمحم سٌد دمحم عبد المادر األستاذ المساعد بالمسم لائم بعمل رئٌس مجلس المسم حتى 

 أستاذ بالمسم أٌهما ألرب.

 المــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

الطلب الممدم من السٌد الدكتور/ دمحم سٌد دمحم عبد المادر بخصوص لائمة باألبحاث العلمٌة الممدمة للجنة العلمٌة  -8
( للحصول علً اللمب العلمً أستاذ فً تخصص رٌاضٌات 111الدائمة للفٌزٌما والرٌاضٌات الهندسٌة رلم )

 هندسٌة.

 المــــــــــــــرار
 وٌتمنً المسم لسٌادته التوفٌك. المجلس علماً. أحٌط

لرار اللجنة بالبدء فً  بخصوص 16/8/0202الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -9
اإلعداد المسابمة الوطنٌة ألفضل ثالث رسائل علمٌة لمنح درجة الدكتوراه وثالث رسائل علمٌة لمنح درجة ماجستٌر 

 وؼٌرها. –األهلٌة  –وم الهندسٌة والتً منحت من الجامعات المصرٌة الحكومٌة الخاصة فً العل

 المــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

الدعوة الممدمة لجنه  بخصوص 16/8/0202الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -12
التابعة لوزارة االتصاالت وتكنولوجٌا لمشاركة الكلٌات التابعة للمطاع  ITIلطاع الدراسات الهندسٌة من معهد 

 -بعنوان:

MCIT – EPITA Artificial Intelligence TTT Program Announcement. 

 المــــــــــــــرار
 

 أحٌط المجلس علماً.
فمة رعلً تسجٌل األبحاث المالطلب الممدم من السٌد الدكتور/ دمحم سٌد دمحم عبد المادر بخصوص الموافمة  -11

 الخاصة بسٌادته.

 المــــــــــــــرار
 الموافمة علً تسجٌل األبحاث المرفمة الخاصة بسٌادته.

الطلب الممدم من السٌد الدكتور/ طلعت عبد الحمٌد طلعت بخصوص الموافمة علً عمل سٌمٌنار بالمسم عن  -10
 معهد هاربن للعلوم والتكنولوجٌا.المدة التً تمضها عن المهمة العلمٌة بالصٌن 

 المــــــــــــــرار
 عمل السٌمٌنار. وتمالموافمة 



 -اللجنة المشكلة من كالً من: بخصوص المذكرة الممدمة من -13

 د. أحمد عبد الفتاح أبوعراٌس . -1
 د. أحمد صبحً حسونه. -0
 د. دمحم سعٌد شمس. -3

 .10الممدمة بالجلسة  0202 سالمعتمدة لمرحلة البكالورٌوبشأن ممررات الفٌزٌاء بالالئحة الجدٌدة للساعات 

 المــــــــــــــرار
تم منالشة موضوع المذكرة بالمجلس وأوصً المجلس على رفع الموضوع علً أ.د. وكٌل الكلٌة ورئٌس شئون 

العملٌة التعلٌمٌة لتدران وتعدٌل األخطاء بممررات الفٌزٌاء لبل اعتماد الالئحة لمصلحة الطالب والتعلٌم والطالب 
 واالرتماء وتحدٌث ممررات الفٌزٌاء ومرفك 

 المذكرة الممدمة للمسم بجلسته الثانٌة عشرة والمرفمات.

الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بخصوص الطلب الممدم من  -14

حٌث أنها كانت  0219/0202على إٌماؾ المٌد عن العام الجامعً طالبة / تسنٌم صبحً إبراهٌم بشأن الموافمة ال

 بالمسم مرحلة الماجستٌر وذلن لظروؾ رعاٌة الطفل. 0214ممٌدة بدورة أكتوبر 

 المــــــــــــــرار
 .0219/0202الموافمة على إٌماؾ المٌد عن العام الجامعً 

وسٌتم إرسالها للسٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة  0201/ 0202تم توزٌع المواد الدراسٌة للعام الجامعً  -15

 لشئون التعلٌم والطالب.

 المــــــــــــــرار
 الموافمة.

 ظهراً........... الواحدة لما لم ٌستجد من أعمال ألفل المحضر فً الساعة و     

 

 رئٌس مجلس المسم لائم بعمل                     سأمٌن المجل        

 

 دمحم سٌد دمحم عبد المادرد.     المسدي                                          أحمد إبراهٌم عبد المادر د. 

 

 


