
  

 
                              

 

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

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

 محضر اجتماع مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة                             
  02/02/0209المقرر انعقادها ٌوم األحد الموافقالثانٌة الجلسة 

 
انعقد مجلس قســم الفٌزٌقــا والرٌاضٌات الهندسٌة " الجلسة   02/02/0209فً ٌــــوم األحد الموافق  إنـــــه  
" والمقرر انعقادها فً الســاعة الحادٌة عشر صباحاً بمـــقر مجلس القسم برئاسة األستـاذ الدكتور/ ثانٌة ال

 -سادة:رمضان عبد الحمٌد الشنوانً رئٌس مجلس القسم وعضوٌة كالً من ال
 

 الدرجــــــــــــــــــــــــــــة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 أستاذ متفرغ أ.د. سعٌد علً السٌد الصٌرفً 0
 أستاذ متفرغ أ.د. إمٌل صبحً سعد شكر هللا 0
 أستاذ متفرغ أ.د. محمد أحمد طاهر داود 3
 متفرغ أستاذ أ.د. مصطفً حسن محمد عٌسً 4
 أستاذ متفرغ أ.د. مجدي محمد كامل ٌوسف 5
 أستاذ متفرغ أ.د. سناء محمود الربٌعً 6
 أستاذ متفرغ )أستاذ مساعد( د. أحمد محمد عبد الفتاح أبوعراٌس 7
 أستاذ مساعد د. محمد سٌد عبد القادر 8
 أستاذ مساعد د. خالد محمود حسن عبد الرحٌم 9
 مدرس د. أحمد صبحً حسونه 02
 مدرس د. محمد سعٌد حسن شمس 00
 مدرس د. ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد 00
 مدرس د. علً محمد لطفً قندٌل 03
 مدرس د. أحمد إبراهٌم عبد القادر المسدي 04

 أعتذر عن الحضور كالً من 

 أستاذ متفرغ محمود محفوظ رامزأ.د.  0
 متفرغ أستاذ وداد علً عبد المنعم الجناٌنًأ.د.  0
 أستاذ متفرغ أ.د. حسن محمد عبد الحافظ 3
 أستاذ مساعد د. هانً أحمد عطٌة الجوهري 4

 وتولً سكرتارٌة المجلس السٌدة / مرفت صالح عتٌم.  

  ة:المصادق -أواًل:    
 التصدٌق علً محضر الجلسة السابقة.

 القــــــــــــــرار
 

 00/9/0209والممتدة حتى  05/9/0209ٌوم األحد الموافقالتصدٌق علً محضر الجلسة السابقة المنعقدة 
 
 

 كلية الهندسة االلكترونية

مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات 

 الهندسية



 موضوعات للمناقشة. -
( 32ترشٌح عدد ) بخصوص 8/02/0209الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -0

( أخصائً المكتبات والمعلومات 4من السادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة والباحثٌن وعدد )

الساعة العاشرة صباحاً بقاعة المؤتمرات بمركز  08/00/0209 – 07/00/0209للحضور وذلك ٌومً 

 المعلومات بالجامعة.

 القــــــــــــــرار
 -القسم ٌرشح كالً من:

 م/ نورا ٌحٌى الشٌخ. -0م/ أسماء ابراهٌم أبو الفتوح طنطاوي             -0
 م/ أكرم سعٌد شرف. -4       م/ أسامة محمد عمارة                       -3
 .محمد زكً نجاحم/  -6م/ مٌنا أبوسته                                       -5
 م/ أحمد فتحً سالم-7

تعٌٌن أ.د. رمضان عبد بخصوص  0/02/0209( بتارٌخ 0802صورة من قرار رئٌس الجامعة رقم ) -3

ولحٌن بلوغ سٌادته سن الحمٌد الشنوانً أستاذ ورئٌس القسم ووكٌل للكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة 

 المعاش.

 القــــــــــــــرار
 مزٌدا من التقدم والرقً.ٌتقدم القسم بخالص التهانً متمنٌاً لسٌادته 

العدٌد من البرامج  بخصوص 8/02/0209الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -4

البناء المصرٌة المختلفة والتً تهم جمٌع  مجاالت الهندسة ودورات شرح كودات الممٌزة فً مختلف

 المعٌدٌن.

 القــــــــــــــرار
 علماً.أحٌط المجلس 

 
 09/9/0209بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -6

فً حالة تقدم أي من السادة أعضاء هٌئة التدرٌس برفع اسم سٌادته من لجنة اإلشراف علً  بخصوص
دكتوراه( الخاصة بأحد الطالب المسجلٌن أن ٌتقدم بعذر رسمً مسبب ومقبول قبل  –الرسالة )ماجستٌر 

 العرض علً مجلس القسم وال ٌجوز لسٌادته أن ٌكتب ألسباب خاصة.
 القــــــــــــــرار

 ط المجلس علماً.أحٌ
الطلب المقدم من السٌد الدكتور/ ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد بخصوص الموافقة علً تسجٌل األبحاث  -7

 المرفقة الخاصة بسٌادته.
 القــــــــــــــرار

 الموافقة.
 
المقدم من األستاذ الدكتور/ أمٌل صبحً سعد شكر هللا بخصوص الطالبة / بسمة مجدي أحمد  الطلب -8

 المسجلة لدرجة الماجستٌر فً العلوم األساسٌة الهندسٌة.محمد 
 -فً موضوع:

 " الحلول العددٌة لمعادالت فولتٌرا التكاملٌة من النوع الثانً" 



" Numerical Solutions of Volterra Integral Equations of the Second Kind " 

 -نتشرف بأن نقترح لجنة الحكم والمناقشة على النحو التالً:
 خارجـــً:

 (. جامعة السويس  - هندسه البترول و التعدين بالسويسكلية  -أستاذ الرياضيات المتفرغ )    / عادل نسيم أديبأ.د. -0

 داخـــــلً:
 كلية الهندسة االلكترونية  –أستاذ الرياضيات المتفرغ بقسم الفيزيقا و الرياضيات الهندسية  )  الصيرفى/ سعيد على السيد أ.د.  -6

 (. جامعة المنوفية -                                                                                                                            

 ف:عن لجنة اإلشرا
 ة الهندسة االلكترونيكلية  –أستاذ الرياضيات المتفرغ بقسم الفيزيقا و الرياضيات الهندسية )   إميل صبحي سعد شكرهللاأ.د./  -3

 (. جامعة المنوفية -                                                                                                                            
 

 القــــــــــــــرار
 الموافقة.

 
 06/02/0209بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -9

لهندسٌة المسجلة لدرجة الماجستٌر فً العلوم األساسٌة ا –مرٌم مرجان كامل مرجان المهندسة /  بخصوص

 .32/9/0209قد انتهت المدة القانونٌة لها فً  0205أكتوبر بالقسم دورة 

 القــــــــــــــرار
 علً تقرٌر من السادة المشرفٌن. وافق المجلس بالمد عام بناءاً 

 05/02/0209بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -02

 -لكالَ من: 0208/0209التقارٌر السنوٌة للعام الجامعً  بخصوص

 مرٌم مرجان كامل مرجان. -0

 بسمة مجدي أحمد محمد. -0

 القــــــــــــــرار
 وافق المجلس علً ما جاء بالتقارٌر.

 07/02/0209بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -00

 .02/02/0209( بتارٌخ 0872)قرار أ.د. رئٌس الجامعة رقم  بخصوص

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 09/9/0209بتارٌخ  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالبالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -00

 .0208/0209الثانٌة للعام الجامعً  –األولً  –نسب النجاح فً المواد المختلفة للفرقة اإلعدادي  بخصوص

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 03/02/0209بتارٌخ  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالبالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -03

موفاة سٌادته بأسماء السادة أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم المنتدبٌن للتدرٌس خارج الكلٌة وأٌام  بخصوص



السادة أعضاء هٌئة التدرٌس اللذٌن ٌقومون بالتدرٌس فً برامج االنتدابات الخاصة بهم وعدد الساعات وكذلك 

  الساعات المعتمدة والدراسات العلٌا.

 القــــــــــــــرار
 .أ.د. مصطفً حسن محمد عٌسً -0.          علً السٌد الصٌرفًأ.د. سعٌد  -0
 .د. هانً أحمد عطٌة الجوهري -4         د. خالد محمود حسن عبد الرحٌم -3
 .د. ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد -6.              د. محمد سعٌد حسن شمس -5
 إبراهٌم المسدي.د. أحمد  -8.              د. علً محمد لطفً قندٌل -7

 إلً أن ٌأتً األوراق المطلوبة.
 

 02/02/0209بتارٌخ  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالبالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -04

 .0209/0202سعر الكتاب الجامعً للعام الجامعً  بخصوص

 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة لشئون البٌئة وخدمة المجتمعالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -05

( من أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم لزٌارة الجامعة الٌابانٌة 5ترشٌح عدد ) بخصوص 06/02/0209

 . 30/02/0209باإلسكندرٌة علً أن ٌكون الزٌارة ٌوم الخمٌس الموافق 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 -ما ٌستجد من أعمال: -رابعًا:

من المهندس / محمد نجاح زكً بخصوص الموافقة علً استبدال مادة الهندسة التفاضلٌة الطلب المقدم -0

 . 0209الخطٌة والغٌر خطٌة والجزئٌة فً تمهٌدي ماجستٌر دورة أكتوبر بمادة المعادالت التفاضلٌة 

 القــــــــــــــرار
 الموافقة.

الطلب المقدم من المهندسة / راندا عادل محمد العشماوي بخصوص الموافقة علً استبدال مادة المعادالت -0

ومادة الهندسة  – 0209التفاضلٌة العادٌة بمادة الحاسبات والتحلٌل العددي فً تأهٌلً ماجستٌر دورة ٌناٌر 

 0209التفاضلٌة بمادة المعادالت التفاضلٌة الخطٌة وغٌر الخطٌة والجزئٌة فً تمهٌدي ماجستٌر دورة ٌناٌر 

 .والدكتوراهحٌث أن المواد المختارة هً متطلب لمواد تمهٌدي الماجستٌر 

 القــــــــــــــرار
 الموافقة.

الموافقة علً إضافة أسم السٌد الدكتور/ أحمد بخصوص  أ.د. سناء محمود الربٌعً الطلب المقدم من-3

 صبحً حسونه علً تسجٌل السٌد المهندس/ محمد ثروت عطٌة المدرس المساعد بالقسم لدرجة الدكتوراه.



 القــــــــــــــرار
 الموافقة.

 00/9/0209 بتارٌخ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -4

التقارٌر السنوٌة الخاصة بالطالب المسجلٌن لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم األساسٌة الهندسٌة  بخصوص

 وهو المهندس/ محمد ثروت محمد عطٌة. 0208/0209للعام الجامعً 

 القــــــــــــــرار
 الموافقة علً ما جاء بالتقرٌر.

 09/9/0209بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -5

فً حالة تقدم السادة أعضاء هٌئة التدرٌس بطلبات للموافقة علً تسجٌل األبحاث العلمٌة الخاصة  بخصوص

ٌة لنفس العناوٌن باللغة اإلنجلٌزٌة أو بهم ٌتم تقدٌم إفادة من مجلس القسم بمطابقة عناوٌن األبحاث باللغة العرب

 إضافة هذه اإلفادة إلً قرار مجلس القسم بالموافقة علً التسجٌل.

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

الطلب المقدم من األستاذ الدكتور/ مجدي محمد كامل ٌوسف بخصوص الموافقة علً صرف مكافأة  -6

 األبحاث المرفقة الخاصة بسٌادته.

 القــــــــــــــرار
 الموافقة.

 

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

 

 

 رئٌس مجلس القسم                       سأمٌن المجل        

 

 رمضان عبد الحمٌد الشنوانًأ.د.                      أحمد ابراهٌم عبد القادر المسديد. 

 

 

 

 


