
 
 

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

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

  41/7/9104المقرر انعقادها ٌوم األحد الموافق حادٌة عشرالجلسة ال
لفٌزٌقــا والرٌاضٌات الهندسٌة انعقد مجلس قســــــم ا 41/7/1049إنـــــه فً ٌــــوم األحد الموافق    
انعقادها فً الســاعة الحادٌة عشر صباحاً بمـــقر مجلس القسم  المقررو" حادٌة عشرالجلسة ال "

 -من السادة: برئاسة األستـاذ الدكتور/ رمضان عبد الحمٌد الشنوانً رئٌس مجلس القسم وعضوٌة كلً 

 الـــــــــــدرجـــــــــة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 أستاذ متفرغ محمد أحمد طاهر داودأ.د/  4

 أستاذ متفرغ أ.د/ مصطفً حسن محمد عٌسً 1

 أستاذ متفرغ أ.د/ محمود محمد محفوظ رامز 3

 أستاذ متفرغ أ.د/ مجدي محمد كامل ٌوسف 1

 متفرغ أستاذ أ.د/ وداد علً عبد المنعم الجناٌنً 5

 أستاذ أ.د/ سناء محمود الربٌعً 6

 أستاذ مساعد عبد الرحٌم د/ خالد محمود حسن 7

 مدرس هانً أحمد عطٌة الجوهريد/  8

 مدرس د/ أحمد صبحً حسونه 9

 مدرس محمد سعٌد شمسد/  40

 مدرس د/ ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد 44

 مدرس د/ علً محمد لطفً قندٌل 41

 -اعتذر عن الحضور:

 أستاذ متفرغ أ.د/ سعٌد علً السٌد الصٌرفً 4

 أستاذ  محمد عبد الحافظد/ حسن أ. 1

 أستاذ مساعد د/ أحمد محمد عبد الفتاح أبو عراٌس 3

   وتولً سكرتارٌة المجلس السٌدة / مرفت صلح عتٌم. 

 ٌتقدم مجلس القسم بتعزٌة أ.د./عمٌد الكلٌة فً مصابة األلٌم بفقدان نجله. -4
 سٌادته علً درجة أستاذ مساعد.ٌتقدم مجلس القسم بتهنئة د. هانً أحمد عطٌة الجوهري علً حصول  -1
ٌتقدم مجلس القسم بتهنئة كلً من أ.د. إمٌل صبحً شكر هللا ود. محمد سٌد عبد القادر علً إنهاء مدة  -3

 إعارتهم وعودتهم إلً مجلس القسم.
 المهندس/ إسلم محمد البحٌري علً حصوله علً درجة الماجستٌر.ٌتقدم مجلس القسم بتهنئة  -1

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

 القــــــــــــــرار
 13/6/1049حتً 46/6/1049ٌوم األحد الموافقالتصدٌق علً محضر الجلسة السابقة المنعقدة 

 كلية الهندسة االلكترونية

مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات 

 الهندسية



 ناقشة.موضوعات للم
الجماعً عن  التقرٌربخصوص  1/7/1049بتارٌخ  عمٌد الكلٌةالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -4

فحص اإلنتاج العلمً للسٌد الدكتور/ هانً أحمد عطٌة الجوهري المدرس بالقسم والمتقدم للترقٌة لشغل وظٌفة 
 .، وتوصً اللجنة بترقٌة سٌادته أستاذ مساعد فً الرٌاضٌات الهندسٌة. أستاذ مساعد فً الرٌاضٌات الهندسٌة

 القــــــــــــــرار
 

 أحٌط المجلس علماً.
بخصوص التقرٌر الجماعً عن  1/7/1049بتارٌخ  عمٌد الكلٌةالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -1

فحص اإلنتاج العلمً للسٌد الدكتور/ أحمد محمد عبد الفتاح أبوعراٌس األستاذ المساعد بالقسم والمتقدم للترقٌة 
لشغل وظٌفة أستاذ فً الفٌزٌاء الهندسٌة .وتوصً اللجنة بعدم ترقٌة سٌادته حٌث أن ملفات سٌادته ال تحقق 

 ٌن فً وظٌفة أستاذ فً الفٌزٌاء الهندسٌة.المطلوب للتعٌ
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
قٌام الجامعة بإعداد  بخصوص 49/6/1049بتارٌخ  عمٌد الكلٌةالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -3

إستراتٌجٌة جدٌدة ( وكذلك قٌام الكلٌة بإعداد خطة 1010/1030الخطة اإلستراتٌجٌة المستقبلٌة للجامعة )
 .تنفٌذهوتحدٌد ما تم تنفٌذه منها وما لم ٌتم  (1010/1015)

 القــــــــــــــرار
 من الدراسة. اً مزٌدٌحتاج الموضوع 

بخصوص الموافقة علً قطع إعارة أ.د.  3/7/1049( بتارٌخ 4603من قرار رئٌس الجامعة رقم ) صورة-1

 أمٌل صبحً شكر هللا وإعادة سٌادته للعمل بالكلٌة.

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 11/6/1049بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -5
بخصوص كتاب المجلس األعلى للجامعات والمتضمن ترشٌح عدد من الشخصٌات الجامعٌة المتمٌزة من كافة 
الشخصٌات العلمٌة للستفادة من خبراتهم فً توعٌة الرأي العام بالمشروعات والقضاٌا القومٌة وانجازات الدولة 

 ولً.فً مختلف المجاالت باإلضافة إلً دور مصر اإلقلٌمً والد
 القــــــــــــــرار

 علً من ٌرغب الترشٌح التقدم بطلب لرئٌس مجلس القسم.

الطلب المقدم من الدكتور/ طه عبد المهٌمن طه بخصوص عرض ملف الترقٌة علً اللجنة العلمٌة الدائمة -6

 ( للترقً لدرجة أستاذ مساعد .18للفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة رقم )
 القــــــــــــــرار

  الموافقة.  
الطلب المقدم من المهندس/ إسلم محمد محمد البحٌري بخصوص الموافقة علً تعٌٌن سٌادته فً درجة -7

مدرس مساعد تخصص الفٌزٌاء الهندسٌة حٌث أنه قد حصل علً درجة الماجستٌر فً العلوم األساسٌة الهندسٌة 
. 

 القــــــــــــــرار
 الموافقة.

 -أعمال:ما ٌستجد من  -رابعًا:
تعٌٌن سٌادته فً وظٌفة أستاذ الطلب المقدم من الدكتور/ هانً أحمد عطٌة الجوهري بخصوص الموافقة علً  -4

( الرٌاضٌات الهندسٌة 18مساعد الرٌاضٌات الهندسٌة بذات القسم حٌث أنه قد حصل علً تقرٌر اللجنة رقم )
 العلمً فً وظٌفة أستاذ مساعد بالقسم.)وظائف األساتذة واألساتذة المساعدٌن( منح سٌادته اللقب 

 القــــــــــــــرار



ٌوصً المجلس بتعٌٌن سٌادته فً وظٌفة أستاذ مساعد فً الرٌاضٌات الهندسٌة بذات القسم والمجلس ٌتقدم 
 لسٌادته بأجمل التهانً متمنٌاً لسٌادته التوفٌق.

تعدٌل تشكٌل الفرٌق  بخصوص 41/7/1049بتارٌخ  عمٌد الكلٌةالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -1
( أعضاء عن القسم د. ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد 5( عضو إلً )41التنفٌذي لوحدة الجودة لتقلٌل العدد من )

 عضو الفرٌق التنفٌذي.
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 8/7/1049بتارٌخ  الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثوكٌل الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -3

تخصص عدد من المنح الدراسٌة فً الجامعات المصرٌة الحكومٌة للطلب األفارقة وتكلٌف اإلدارة  بخصوص
 المركزٌة لشئون الطلب الوافدٌن بمتابعة وتنظٌم هذه المنح.

 القــــــــــــــرار
لتقبل الوافدٌن األفارقة للحصول علً درجتً الماجستٌر والدكتوراه فً كلً من  أتم االستعداداتالقسم علً    

 طبقاً لقواعد التسجٌل بالقسم. –والفٌزٌاء الهندسٌة علماً بأن الدراسة باللغة اإلنجلٌزٌة الرٌاضٌات الهندسٌة  
 9/7/1049بتارٌخ  والبحوثوكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -1

 .مٌبٌامشروع اتفاق فً مجال التعلٌم العالً والتدرٌب بٌن جمهورٌة مصر العربٌة وجمهورٌة نا بخصوص
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
تحدٌث الهٌكل التنظٌمً  بخصوص 8/7/1049بتارٌخ  عمٌد الكلٌةالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -5

 .للجامعة 
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 

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

 رئٌس مجلس القسم                           سأمٌن المجل        

 

 رمضان عبد الحمٌد الشنوانًأ.د.                           ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌدد. 

 
 


