
 

 

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

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

 محضر اجتماع مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة                    
 51/7/8112المقرر انعقادها ٌوم األحد الموافق حادٌة عشرلالجلسة ا

انعقد مجلس قســــــم الفٌزٌقــا والرٌاضٌات الهندسٌة " الجلسة         15/7/8112الموافق إنـــــه فً ٌــــوم األحد       
" المقرر انعقادها فً الســاعة الحادٌة عشر صباحاً بمـــقر مجلس القسم برئاسة األستـاذ الدكتور/  حادٌة عشرال

 -رئٌس مجلس القسم وعضوٌة كل من السادة: لشنوانًعبد الحمٌد ا رمضان

 الـــــــــــدرجـــــــــة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 أستاذ متفرغ حمد طاهر داودأأ.د/ محمد  1

 أستاذ متفرغ أ.د/ مصطفً حسن محمد عٌسً 8

 أستاذ متفرغ أ.د/ مجدي محمد كامل ٌوسف 3

 أستاذ متفرغ أ.د/ محمود محمد محفوظ رامز 4

 أستاذ سناء محمود الربٌعًد./ أ. 5

 أستاذ مساعد د./ أحمد محمد عبد الفتاح أبوعراٌس 6

 مدرس د./ طه عبد المهٌمن طه 7

 مدرس د./ أحمد صبحً حسونه 2

 مدرس د./ محمد سعٌد شمس 9

 -أعتذر عن الحضور :

 أستاذ متفرغ سعٌد علً السٌد الصٌرفًأ.د/  1

 أستاذ  الجناٌنًد./ وداد علً عبد المنعم أ. 8

 أستاذ مساعد د./ حسن محمد عبد الحافظ 3

 مدرس د./ خالد محمود حسن عبد الرحٌم 4

 مدرس د./ هانً أحمد عطٌة الجوهري 5

 وتولً سكرتارٌة المجلس السٌدة / مرفت صالح عتٌم.      
 ٌتقدم القسم بخالص التهانً للمهندس/ علً محمد قندٌل بمناسبة المولود الجدٌد .

 ة:المصادق -أواًل:
لتصدٌق علً محضر الجلسة السابقة.ا  ا    

 القــــــــــــــرار
 .11/6/8112التصدٌق علً محضر الجلسة السابقة المنعقدة بتارٌخ 

 -الموافقة بالتفويض: -ثانياً:
 ال ٌوجــــــــــــــــــــــــــد.

 .موضوعات للمناقشة -ثالثاً:     
الموافقة علً أن ٌكون بخصوص  81/6/8112الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -1  

وكذلك السادة أمناء المعامل باألقسام العلمٌة األربعة بالكلٌة تابعٌن إلدارة السادة المهندسٌن المشرفٌن علً المعامل 
 تقارٌر كفاٌة األداء السنوٌة. –الحوافز  –األجازات  –من حٌث التصرٌحات المعامل 

 القــــــــــــــرار
 عدم الموافقة.

 كلية الهندسة االلكترونية        

مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات 

 الهندسية



قرب انتهاء الخطة  بخصوص 3/7/8112الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -8
 .8112/8119الخمسٌة والتً ستنهً فً العام الجامعً 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

أن مجلس الجامعة  بخصوص 87/6/8112الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -3

قرر التوصٌة بضرورة مراعاة عند وضع الخطة الخمسٌة عدم مرور عامٌن متتالٌٌن دون  89/5/8112بتارٌخ 

 التكلٌف فً أي قسم إلعطاء الحافز لطالب القسم علً التفوق .

 ـرارالقـــــــــــــ
 أحٌط المجلس علماً.

 4/7/8112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -4

اإلعالن الخاص بالمؤتمر الدولً الثامن فً الرٌاضٌات وعلوم المعلومات والذي سوف ٌقام بمدٌنة  بخصوص

 .8119فبراٌر  11-2زوٌل فً الفترة من 

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

 87/6/8112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -5

هم ما جاء فً المقابلة مقابلة رئٌس جامعة لٌبرٌا وبعض أعضاء هٌئة التدرٌس باألقسام المختلفة ومن أ بخصوص

 مع الجامعات المصرٌة والتعرف علً أوجه التعاون الممكنة "." إبداء رئٌس جامعة لٌبٌرٌا رغبته فً التعاون 

 القــــــــــــــرار
 ٌرحب القسم.

 85/6/8112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -6

المدرس المساعد بالقسم وعضو األجازة  –الطلب المقدم من السٌدة/ حنان مجدي دروٌش شبانه  بخصوص

الدراسٌة لمدة عام رابع اعتباراً من  الدراسٌة للحصول علً الدكتوراه بروسٌا والذي تلتمس فٌه مد إجازتها

تنفٌذي ومرفق تقرٌر من علً احدي المنح المقدمة للدولة طبقاً للبرنامج ال 85/11/8119حتى  86/11/8112

  المشرف األجنبً والمكتب لٌس لدٌة مانع من المد.

 القــــــــــــــرار
علً احدي  85/11/8119حتى  86/11/8112الموافقة علً مد إجازتها الدراسٌة لمدة عام رابع اعتباراً من 

 المنح المقدمة للدولة طبقاً للبرنامج التنفٌذي.

 9/6/8112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث األستاذ الدكتور/الخطاب الوارد من السٌد  -7

 –علً فتح باب القٌد لطالب الدراسات العلٌا ) دبلوم  2/7/8112موافقة مجلس الكلٌة بتارٌخ  بخصوص

 .8112/8119للعام الجامعً  8112دكتوراه ( دورة أكتوبر  –ماجستٌر 

 القــــــــــــــرار
 لماً.أحٌط المجلس ع

الطلب المقدم من الدكتورة / سناء محمود الربٌعً بخصوص الموافقة علً عمل سٌمٌنار نهائً للمهندسة /  -2

 الساعة العاشرة صباحاً. 15/7/8112نورا ٌحٌى الشٌخ وذلك ٌوم األحد الموافق 

 القــــــــــــــرار
 الموافقة وتم عمل السٌمٌنار. 
/ علً محمد لطفً قندٌل بخصوص الموافقة علً تعٌٌن سٌادته فً درجة مدرس لمهندسالمقدم من االطلب -9

من دكتوراه الفلسفة فً العلوم األساسٌة الهندسٌة الهندسٌة حٌث أنه قد حصل علً درجة تخصص الرٌاضٌات 
 .3/6/8112الرٌاضٌات الهندسٌة بتارٌخ مجلس الكلٌة الموافق الفٌزٌقا القسم تخصص 



 القــــــــــــــرار

 الموافقة

الطلب المقدم من الدكتور/ طه عبد المهٌمن طه بخصوص الموافقة علً تسجٌل األبحاث الخاصة المرفقة -11
 بسٌادته.

 القــــــــــــــرار
 الموافقة.

الطلب المقدم من الدكتور/ محمود شبل محمد حجازي مدرس الرٌاضٌات بالقسم بخصوص الموافقة علً -11
( لترقٌة األساتذة واألساتذة المساعدٌن للمرة 18( الدورة رقم )42تقدٌم سٌادته إلً اللجنة العلمٌة الدائمة رقم )

الثانٌة فً الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة وذلك للنظر فً ترقٌته لدرجة أستاذ مساعد فً الرٌاضٌات الهندسٌة 
 وطلب من سٌادته ثالثة أبحاث أحدهم بتقدٌر جٌد . 31/5/8116حٌث أنه تقدم للجنة العلمٌة سابقاً بتارٌخ 

 القــــــــــــــرار

 الموافقة.
 

 -ما ٌستجد من أعمال: -رابعًا:
 84/6/8112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -1

بالكلٌات التً  8112/8119وقف قبول الطالب بمرحلة الدراسات العلٌا ابتداء من العام الجامعً  بخصوص
 ال توافً اللجنة بمشروع الالئحة المطورة للدراسات العلٌا قبل نهاٌة شهر دٌسمبر.

 القــــــــــــــرار

 الموافقة علً التعدٌالت المقدمة من قبل اللجنة المشكلة من القسم.

( 15الطلب المقدم من الدكتور/ أحمد محمد عبد الفتاح أبوعراٌس بخصوص الموافقة علً تسجٌل عدد ) -8
 بحث الخاص بسٌادته.

 القــــــــــــــرار
 الموافقة.

 
 11/7/8112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -3

كلٌة الصٌدلة " من بدالً  8112الترشٌح لجائزة أ.د. مصطفً بهجت عبد المتعال للمتمٌزٌن لعام  بخصوص
 .8/2/8111( بتارٌخ 1635المعتذرة عن الترشٌح"وذلك بناء علً قرار أ.د. رئٌس الجامعة رقم )

 القــــــــــــــرار
 ٌرشح القسم د/ طه عبد المهٌمن طه.

 
 15/7/8112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث األستاذ الدكتور/الخطاب الوارد من السٌد  -4

عدم الموافقة للدكتور/ أحمد محمد عبد الفتاح أبوعراٌس علً حضور سٌادته المؤتمر وذلك لعدم  بخصوص
 استٌفاء األوراق المطلوبة . 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 



 -محمد لطفً قندٌل من كالً من:فحص رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندس/ علً  تقرٌر -5

 أ.د. سعٌد علً السٌد الصٌرفً. -1

 أ.د. محمد أحمد طاهر داود. -8

 أ.د. رمضان عبد الحمٌد الشنوانً. -3

 القــــــــــــــرار
 الموافقة

 

 

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

 

 

 رئٌس مجلس القسم                                  أمٌن المجلس    

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


