
 

 

 

 محضر اجتماع مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية
 8/01/7110المقرر انعقادها يوم األحد الموافق ثانيةالجلسة ال

انعقد مجلس قســــــم الفٌزٌقــا والرٌاضٌات الهندسٌة" الجلسة  8/01/1107إنـــــه فً ٌــــوم األحد الموافق     
صباحاً بمـــقر مجلس القسم برئاسة األستـاذ الدكتور/ سناء  الحادٌة عشر انعقادها فً الســاعة " المقررثانٌة لا

 -محمود عبد الحمٌد الربٌعً رئٌس مجلس القسم وعضوٌة كل من السادة:

 الـــــــــــدرجـــــــــة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 أستاذ متفرغ أ.د/ سعٌد علً السٌد الصٌرفً 0

 أستاذ متفرغ أ.د/ محمد احمد طاهر داود 1

 أستاذ متفرغ أ.د/ مجدي محمد كامل ٌوسف 2

 أستاذ متفرغ أ.د/ محمود محمد محفوظ رامز 3

 أستاذ مساعد د./ حسن محمد عبد الحافظ 4

 أستاذ مساعد د./ رمضان عبد الحمٌد الشنوانً 5

 أستاذ مساعد د./ وداد علً عبد المنعم الجناٌنً 7

 مدرس د./ هانً أحمد عطٌة الجوهري 8

 مدرس د./ طه عبد المهٌمن طه 9

 مدرس د./ أحمد صبحً حسونه 01

 مدرس د./ محمد سعٌد حسن شمس 00

 أعتذر عن الحضور

 أستاذ متفرغ أ.د/ مصطفً حسن محمد عٌسً 0

 أستاذ مساعد د./ أحمد محمد عبد الفتاح أبوعراٌس 1

 مدرس د./ خالد محمود حسن عبد الرحٌم 2

      
 وتولً سكرتارٌة المجلس السٌدة / مرفت صالح عتٌم.     

 
 -ة:المصادق -أواًل:      

السابقة.التصدٌق علً محضر الجلسة    

 القــــــــــــــرار
 .07/9/1107ٌوم األحد الموافق  التصدٌق علً محضر الجلسة السابقة بتارٌخ

 

 -الموافقة بالتفويض: -ثانياً:

الموافقة  بخصوص 09/9/1107لخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ ا-0
جامعة  -علً انتداب السٌد األستاذ الدكتور/ مصطفً حسن محمد عٌسً للتدرٌس بكلٌة الهندسة 

 . 1107/1108مصر للعلوم والتكنولوجٌا بواقع ٌوم واحد أسبوعٌاً خالل العام الجامعً 

 كلية الهندسة االلكترونية

مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات 

 الهندسية



 القــــــــــــــرار
 

الموافقة علً انتداب السٌد األستاذ الدكتور/ مصطفً حسن محمد عٌسً ٌوصً المجلس ب    
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجٌا بواقع ٌوم واحد أسبوعٌاً خالل العام  -للتدرٌس بكلٌة الهندسة 

 . 1107/1108الجامعً 
الموافقة علً  بخصوص 0/01/1107لخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ ا -1

لمدة ٌومٌن من كل جامعة مدٌنة السادات  –بكلٌة التربٌة انتداب الدكتور/ محمد سعٌد شمس للتدرٌس 
 .1107/1108أسبوع للفصل الدراسً للعام الجامعً 

 القــــــــــــــرار
جامعة  –بكلٌة التربٌة علً انتداب الدكتور/ محمد سعٌد شمس للتدرٌس  وافقةبالم ٌوصً المجلس  

 .1107/1108لمدة ٌومٌن من كل أسبوع للفصل الدراسً للعام الجامعً مدٌنة السادات 
 

 الموافقة بخصوص 2/01/1107لخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ ا -2
جامعة مدٌنة  –للتدرٌس بكلٌة التربٌة علً انتداب السٌد الدكتور/ خالد محمود حسن عبد الرحٌم 

 .1107/1108الفصل الدراسً األول للعام الجامعً السادات خالل 
 القــــــــــــــرار

للتدرٌس بكلٌة علً انتداب السٌد الدكتور/ خالد محمود حسن عبد الرحٌم  وافقةبالم ٌوصً المجلس  
 .1107/1108جامعة مدٌنة السادات خالل الفصل الدراسً األول للعام الجامعً  –التربٌة 

 
 موضوعات للمناقشة. -ثالثاً:

موقف  بخصوص 19/9/1107عمٌد الكلٌة بتارٌخ  الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/-0

شركتً إٌجات وسمارت سٌستمر من القٌام باألعمال اآلتٌة , قٌام شركة إٌجات بزٌارة الكلٌة لتثبٌت 

وقٌام شركة  سجرا فٌك منثور( رخصة مستخدم لبرمجٌات 3( رخصة خادم وعدد )1وتنشٌط عدد )

 وكذا تنشٌط مز بأعمال تشغٌل وتجرٌب وحدات التدرٌب الخاصة بمعامل المشروعسمارت سٌست

النسخة الكاملة من البرمجٌات الخاصة بوحدات تدرٌب النظم المدمجة وتسلٌم أكواد التنشٌط لمنسقً 

 المشروع.

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.  

برنامج  بخصوص 19/9/1107عمٌد الكلٌة بتارٌخ  الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -1
ٌعتزم تنظٌم سٌمنار علمً خالل شهر دٌسمبر  +Erasmusاإلتحاد األوروبً للتعلٌم العالً 

وموفاتهم بأسماء الباحثٌن ومجموعات  بعنوان " تطبٌقات التكنولوجٌا فً مجال التراث " 1107
 العمل بالكلٌة ممن لهم خبرة فً هذا المجال للمشاركة فً السٌمنار. 

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

دعوة  بخصوص 1/01/1107عمٌد الكلٌة بتارٌخ  الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -2 
السادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة والطالب لحضور ندوة بعنوان " مناهضة العنف ضد 



بقاعة المؤتمرات باإلدارة العامة لجامعة  01/01/1107المرأة " وذلك ٌوم الثالثاء الموافق 
 المنوفٌة. 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.  

الحملة  بخصوص 3/01/1107عمٌد الكلٌة بتارٌخ  الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -3
استراتٌجً للدم بعد االنخفاض المفاجً فً أرصدة الدم الالزم  بالدم لتوفٌر مخزونالقومٌة للتبرع 

 ألطفال الثالسٌمٌا واألورام الخبٌثة والفشل الكلوي.

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.  

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -4
امتناع العدٌد من المحكمٌن بالجامعات المختلفة عن تحكٌم أبحاث لمجلة  بخصوص 09/9/1107

الكلٌة بسبب عدم مراجعة البحوث لغوٌاً وكذلك عدم االلتزام بمعاٌٌر كتابة البحوث المتعارف علٌها 
بعض األبحاث  كما أن السرقات العلمٌة لمحتوي البحث من الرسائل العلمٌة من جامعات بالخارج,

 المستوي المطلوب.العلمٌة دون 

 القــــــــــــــرار
أحٌط المجلس علماً وٌشدد القسم علً أنه ملتزم بقواعد النشر فً مجلة الكلٌة وخارجها والبحوث   

 الدورٌات العلمٌة العالمٌة.المنشورة للقسم فً أعلً 

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

آخر موعد لقبول  جائزة األمٌر ناٌف لألمن العربً علماً بأن اإلعالن عن بخصوص 14/9/1107

 .20/01/1107الترشٌحات هو 

 القــــــــــــــرار
 .أحٌط المجلس علماً 

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -7
والذي  00/9/1107( بتارٌخ 1088معة رقم )صورة من قرار رئٌس الجا بخصوص 09/9/1107

 –ٌنص علً ربط جمٌع األعمال المتعلقة بالسادة أعضاء هٌئة التدرٌس مثل طلبات المهمات العلمٌة 
شهادات الخبرة .... إلخ التً تصدر من إدارة الكلٌة أو إدارة الجامعة بأن  –بٌانات الحالة  استصدار

وصفحة  (Google Scholar)علً موقع  لحسابهٌقدم عضو هٌئة التدرٌس صفحة مطبوعة 
مطبوعة من صفحته الشخصٌة المحدثة علً موقع الجامعة بها أبحاثة وكذلك إفادة من إدارة 

 التسجٌل ورفع أبحاثة.العالقات الثقافٌة بالكلٌة تفٌد 

 القــــــــــــــرار
 ألعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة..وصورة أحٌط المجلس علماً 

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -8
اإلعالن عن فتح باب الترشٌح لجائزة " الملك فٌصل العالمٌة لخدمة  بخصوص 18/9/1107

 .0/2/1108علماً بأن آخر موعد لقبول الترشٌحات هو  اإلسالم "



 القــــــــــــــرار
 .أحٌط المجلس علماً 

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

صورة من كتاب وزارة التعلٌم العالً وصورة من البرنامج التنفٌذي  بخصوص 17/9/1107

للتعاون فً مجال التعلٌم العالً بٌن وزارتً التعلٌم العالً والبحث العلمً بجمهورٌة مصر العربٌة 

 .1107/1108ووزارة التربٌة والتعلٌم والثقافة بجمهورٌة الصومال الفٌدرالٌة لألعوام 

 القــــــــــــــرار
 .أحٌط المجلس علماً 

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -01
للجهات الوطنٌة  كتاب وزارة التعلٌم العالً ٌشٌر إلً االجتماع ألتنسٌقً بخصوص 17/9/1107

جمهورٌة مصر المعنٌة لبحث الموقف بالنسبة لمجمل االتفاقٌات الخاصة بالتعاون الثنائً بٌن 
  .وفٌتنام العربٌة

 القــــــــــــــرار
 .أحٌط المجلس علماً 

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -00
ة احتفالٌة وتقدٌم هداٌا أثناء أو بعد بقٌام طالب الدراسات العلٌا إقامة مأد بخصوص 17/9/1107

الموقر وبعرض الموضوع علً مجلس الجامعة دكتوراه (  –مناقشة الرسائل الجامعٌة ) ماجستٌر 
والذي قرر أن عدم إقامة هذه االحتفالٌة علً األعراف  20/8/1104بجلسته ٌوم اإلثنٌن الموافق 

 والتقالٌد الجامعٌة والمحافظة علً كرامة السادة أعضاء هٌئة التدرٌس.
 القــــــــــــــرار

 
 .أحٌط المجلس علماً 

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -01
الجامعة باللغة اإلنجلٌزٌة المعتمدة  السمبالصٌغة الهجائٌة  االلتزامضرورة  بخصوص 17/9/1107

 . " Menoufia University"ٌلً من مجلس الجامعة وضرورة االلتزام علً كل المحررات كما
 القــــــــــــــرار

 .أحٌط المجلس علماً 

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -02

 1107/1108اإلعالن عن فتح باب الترشٌح لجائزة خلٌفة التربوٌة لعام  بخصوص 1/01/1107

 علً مستوي دولة اإلمارات والعالم العربً.

 القــــــــــــــرار
 .أحٌط المجلس علماً 

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -03

( نسخ من 3أنه فً حالة طلب عقد السمٌنار النهائً  بالكلٌة إرسال عدد ) بخصوص 2/01/1107



األبحاث المطلوب تقٌٌمها وكذلك استٌفاء النموذج المرفق حتى تتمكن لجنه تقدٌر نقاط األبحاث لزوم 

 عقد السمٌنار النهائً من تقٌٌم األبحاث.

 القــــــــــــــرار
 .المعاونةوصورة للهٌئة  أحٌط المجلس علماً 

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -04

خصوص الموافقة علً شأن الطلب المقدم من الطالبة / نرمٌن عبد الستار صابر بب 3/01/1107

بتسجٌل نقطة بحث دكتوراه  هالٌسمح ل 1ر7إلً  1ر3اختٌار مواد للتحسٌن لرفع المعدل الكلً من 

 .1105حٌث أنها مقٌدة بتمهٌدي دكتوراه دورة أكتوبر 

 القــــــــــــــرار
وافق المجلس علً الطلب المقدم من الطالبة / نرمٌن عبد الستار صابر بخصوص الموافقة علً  

ث دكتوراه لٌسمح لها بتسجٌل نقطة بح 1ر7إلً  1ر3اختٌار مواد للتحسٌن لرفع المعدل الكلً من 

 -مواد التحسٌن هً:وقرر أن  1105حٌث أنها مقٌدة بتمهٌدي دكتوراه دورة أكتوبر 

 القائـــــــــم بالتدرٌس ـــــــادةـــــــأســـــــــــــــــم الم م

 د. أحمد صبحً حسونه الكترونٌات الحالة الصلبة 0

 د. أحمد عبد الفتاح أبوعراٌس الخالٌا الشمسٌة 1

 
من وحدة  –فنً تصوٌر أول  –أمر إداري بخصوص نقل السٌد/ أحمد سمٌر صالح الخٌاط -05

 األزمات والكوارث إلً القسم. 
 القــــــــــــــرار

 .أحٌط المجلس علماً 
 -ما ٌستجد من أعمال: -رابعًا:

أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة بالقسم بخصوص صرف السادة الطلب المقدم من -0
 المستحقات المالٌة المتأخرة.

 القــــــــــــــرار
 ضرورة صرف المستحقات المتأخرة فً أقرب وقت ممكن.بالقسم  ٌطالب 

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -1

تنفٌذ أهداف التنمٌة المستدامة حول التعلٌم والذي عقد بمقر األمم المتحدة  خصوصب 8/01/1107

 ٌونٌو الماضً. 18فً نٌوٌورك فً 

 القــــــــــــــرار
 .أحٌط المجلس علماً 



بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -2

خصوص الطالب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر بالقسم والتً سوف تنتهً المدة ب 8/01/1107

 وهم:ولم ٌحصلوا علً درجة الماجستٌر حتى اآلن  21/9/1107القانونٌة لهم فً 

 م/ أسامة محمد محمد عمارة. -1م/ نورا ٌحً زكرٌا الشٌخ.       -0

 القــــــــــــــرار
 .لمد عام دراسً واحدبالمد ٌوصً المجلس 

الطلب المقدم من السٌد الدكتور/ طه عبد المهٌمن طه بخصوص الموافقة علً تسجٌل البحث  -3

 المرفق.الخاص بسٌادته 

 القــــــــــــــرار
 ٌوصً المجلس بالموافقة علً تسجٌل البحث المرفق.  

 خصوصب 8/01/1107بتارٌخ  مدٌر شئون العاملٌن الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -4

موفاة الجهاز المركزي للتنظٌم واإلدارة بأسماء السادة المرشحٌن ووظائفهم ومستوٌاتهم الوظٌفٌة 

 .1105لسنة  80لحضور برامج آلٌات تنفٌذ قانون الخدمة المدنٌة رقم 

 القــــــــــــــرار
 .أحٌط المجلس علماً 

توزٌع الجلسات الشفهٌة الطلب المقدم من األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس القسم بخصوص  -5

 .ًوالعملٌة لمادتً الفٌزٌاء والكٌمٌاء للفرقة اإلعدادي ومادة الفٌزٌاء للفرقة األول

 القــــــــــــــرار
 .ٌتم توزٌع الجلسات الشفهٌة والعملٌة علً أعضاء هٌئة التدرٌس لشعبتً الفٌزٌاء والكٌمٌاء

( أجهزة حاسب آلً 3توزٌع ) القسم بخصوصالطلب المقدم من األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس  -7

 حدٌثاً للقسم. وورد

 القــــــــــــــرار
 -( أجهزة الحاسب اآللً علً النحو التالً:3الموافقة علً توزٌع عدد )

 (.0معمل إعدادي فٌزٌاء ) -0

 (.0معمل إعدادي كٌمٌاء ) -1

 (.0معمل أولً فٌزٌاء ) -2

 (.0أبحاث فٌزٌاء ) -3



الدكتور/ رئٌس مجلس القسم بخصوص توزٌع اإلشراف علً معامل  الطلب المقدم من األستاذ -8

 الفٌزٌاء والكٌمٌاء.

 القــــــــــــــرار
تم تكلٌف كل عضو من أعضاء هٌئة التدرٌس لشعبتً الفٌزٌاء والكٌمٌاء بحضور ٌومٌن إشراف 

 علً معامل الفٌزٌاء والكٌمٌاء للفرقة اإلعدادي والفرقة األولً.

من األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس القسم بخصوص توزٌع ساعات التدرٌب الطلب المقدم  -9

 الصٌفً علً أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة بالقسم.

 القــــــــــــــرار
ضرورة إدراج أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة بالقسم ضمن خطة التدرٌب القسم ب طالبٌ

 الصٌفً بالكلٌة.

 

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

 

 

 رئٌس مجلس القسم                                     أمٌن المجلس    

 

 أ.د. سناء محمود الربٌعً                                          طه عبد المهٌمن طهد. 
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