
 

 
                             

 محضر اجتماع مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة
 41/4/8142المقرر انعقادها ٌوم األحد الموافق لخامسةالجلسة ا

 " الجلسة  انعقد مجلس قســــــم الفٌزٌقــا والرٌاضٌات الهندسٌة 41/4/8142إنـــــه فً ٌــــوم األحد الموافق       
صباحاً بمـــقر مجلس القسم برئاسة األستـاذ الدكتور/ سناء محمود الحادٌة عشر  انعقادها فً الســاعة " المقررلخامسة ا

 -وٌة كل من السادة:عبد الحمٌد الربٌعً رئٌس مجلس القسم وعض

 الـــــــــــدرجـــــــــة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 أستاذ متفرغ أ.د/ محمد احمد طاهر داود 4

 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 1

 أستاذ مساعد د./ حسن محمد عبد الحافظ 5

 أستاذ مساعد د./ أحمد محمد عبد الفتاح أبوعراٌس 6

 أستاذ مساعد د./ رمضان عبد الحمٌد الشنوانً 7

 أستاذ مساعد د./ وداد علً عبد المنعم الجناٌنً 2

 مدرس د./ خالد محمود حسن عبد الرحٌم 9

 مدرس الجوهريد./ هانً أحمد عطٌة  41

 مدرس د./ طه عبد المهٌمن طه 44

 مدرس د./ أحمد صبحً حسونه 48

 مدرس د./ محمد سعٌد شمس 43

 -أعتذر عن الحضور:

 أستاذ متفرغ أ.د/ سعٌد علً السٌد الصٌرفً 4

 وتولً سكرتارٌة المجلس السٌدة / مرفت صالح عتٌم.      
 ة:المصادق -أواًل:

التصدٌق علً محضر الجلسة السابقة.          
 القــــــــــــــرار

 .47/48/8147والممتدة حتً 41/48/8147األحد الموافقالمنعقدة ٌوم  التصدٌق علً محضر الجلسة السابقة  
 -الموافقة بالتفويض: -ثانياً:     

 ال ٌوجــــــــــــــــــــــــــد.
 .موضوعات للمناقشة -ثالثاً:     

اإلعالن عن عقد مؤتمر "  بخصوص 85/48/8147الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -4
بالمملكة  أغادٌرفً مدٌنة  8142 ابرٌل 86-83المشروعات الصغٌرة واألسر المنتجة كرافد للتنمٌة " فً الفترة من 

   المدٌرٌة العامة للجامعات المحلٌة. –المغربٌة 

 القــــــــــــــرار
 

 أحٌط المجلس علماً.

 بخصوص 82/48/8147بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/-8

علً أن  8147/8142لعام  EJEPالوزٌر علً اإلعالن الثالث لمبادرة التعلٌم المصرٌة الٌابانٌة موافقة السٌد أ.د. 

 كلية الهندسة االلكترونية

مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات 

 الهندسية



حتى  48/48/8147التقدٌم من خالل الموقع اإللكترونً لقطاع الشئون الثقافٌة والبعثات فً الفترة من ٌكون 

وذلك للحصول علً بعثات خارجٌة أو إشراف مشترك أو مهمات علمٌة أو جمع مادة علمٌة للماجستٌر  6/8/8142

 وكذا قضاء فصل دراسً أو عام أكادٌمً للمرحلة الجامعٌة األول.

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

 بخصوص 86/48/8147بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/-3

كتاب المجلس األعلى والمتضمن قبول دفعة جدٌدة للطلبات الدولٌة فً المعهد الباكستانً كومستاس لتكنولوجٌا 

وٌتم القبول فً برامج الدراسات العلٌا علً المنح الدراسٌة الجزئٌة وعلً  8142للعام الدراسً  (CIIT)المعلومات 

 أساس التموٌل الذاتً لبرامج البكالورٌوس .

 القــــــــــــــرار
 مزٌد من الدراسة إعطاءه صورة.أحٌط المجلس علماً وعلً من ٌرغب 

 بخصوص 3/4/8142بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/-1

 مراجعة الخطة البحثٌة للقسم مرة أخري .

 القــــــــــــــرار
 .8146/8148المقترحة للخطة البحثٌة لعام  وافق المجلس علً التعدٌالت

 بخصوص 3/4/8142بتارٌخ  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -5

 ( قلم علً السادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة للفصل الدراسً الثانً.66توزٌع عدد )

 القــــــــــــــرار
 . رمضان الشنوانً عملٌة توزٌع األقالم للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة بالقسم.سٌتولى د

 -ما ٌستجد من أعمال: -رابعًا:

الطلب المقدم من الدكتورة / وداد علً عبد المنعم الجناٌنً بخصوص الموافقة علً اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو -4

 بسٌادتها.تسجٌل األبحاث المرفقة الخاصة 

 القــــــــــــــرار
 الموافقة علً طلب تسجٌل األبحاث المرفقة الخاصة بسٌادتها.

الطلب المقدم من الدكتورة / وداد علً عبد المنعم الجناٌنً بخصوص الموافقة علً اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو  -8

 صرف مكافأة األبحاث المرفقة الخاصة بسٌادتها.

 القــــــــــــــرار
 الموافقة علً صرف مكافأة األبحاث المرفقة الخاصة بسٌادتها.

الطلب المقدم من الدكتور / هانً أحمد عطٌة الجوهري بخصوص الموافقة علً اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو  -3

 تسجٌل األبحاث المرفقة الخاصة بسٌادته.

 القــــــــــــــرار
 الخاصة بسٌادته.الموافقة علً طلب تسجٌل األبحاث المرفقة 

الطلب المقدم من الدكتور / هانً أحمد عطٌة الجوهري بخصوص الموافقة علً اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو  -1

 صرف مكافأة األبحاث المرفقة الخاصة بسٌادته.

 القــــــــــــــرار
 الموافقة علً صرف مكافأة األبحاث المرفقة الخاصة بسٌادته.

السادة أعضاء التنبٌه علً  بخصوص 41/4/8142الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -5

بالقسم علً تسلٌم كراسات األجابة فً فترة قدرها عشرون ٌوماً من تارٌخ نهاٌة االمتحانات علً أن ٌكون التسلٌم 

 ة لمرحلة البكالورٌوس والدراسات العلٌا.اإلجابة وضرورة تنفٌذ كل ما ٌتعلق بالجودمرفق به نموذج 

 



 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً وإعطاء صورة لكل عضو هٌئة تدرٌس.

بخصوص  3/4/8142الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  -6

 مرة أخري وعرضها علً مجلس القسم وإعادة إرسالها لسٌادتكم. قسملالخطة البحثٌة لمراجعة 

 القــــــــــــــرار
  .8146/8148علً التعدٌالت المقترحة للخطة البحثٌة لعام وافق المجلس 

 بخصوص 41/4/8142بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -7

وقد ناقشت البرنامج التنفٌذي  46/44/8147( بتارٌخ 669ع المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم )محضر اجتما

وقد أوصت بأن  8146/8142بونٌة لألعوام المعقود بٌن حكومة جمهورٌة مصر العربٌة وحكومة الجمهورٌة الجا

 (.5،1،3،4درجة بالبرنامج وهً أرقام )تقوم أمانة المجلس بمخاطبة الجامعات لتفعٌل االستفادة من المواد العامة الم

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 بخصوص 41/4/8142بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -2

اإلعالن عن المؤتمر العربً الدولً األول والمقام تحت عنوان )االستثمار ......... من أجل االستدامة( وذلك الفترة 

 اإلسكندرٌة. –فندق أزور  – 8142فبراٌر  83-88من 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 بخصوص 41/4/8142بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -9

المعقود بٌن حكومة جمهورٌة مصر العربٌة وحكومة الجمهورٌة اإلسالمٌة لألعوام مناقشة البرنامج التنفٌذي 

ة وقد أوصت بأن تقوم أمانة المجلس بمخاطبة الجامعات لتفعٌل االستفادة من المواد العامة المدرج 8147/8181

 (.2حتى  1،3،4بالبرنامج وهً أرقام )

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 41/4/8142بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -41

ما ورد من سفارتنا فً اكارا حول قٌام الحكومة بإلغاء ضرٌبة الشركات المفروضة علً الجامعات  بخصوص

العالقات التعلٌمٌة بٌن مصر وغانا من خالل عقد مذكرات تفاهم بٌن  تعزٌز إمكانٌةالخاصة وطلبت وزارة الخارجٌة 

 الجامعات الحكومٌة أو الخاصة. 

 القــــــــــــــرار
 علماً.أحٌط المجلس 

قرار المجلس األعلى  بخصوص 41/4/8142بتارٌخ  عمٌد الكلٌة الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -44

 31/5/8147بالموافقة علً توصٌات اللجنة العلٌا بجلستها بتارٌخ  46/7/8147( بتارٌخ 665للجامعات رقم )

 مٌة. بالتأكٌد علً ما تنص علٌة قواعد ونظام العمل باللجان العل

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً. وإعطاء صورة لمن ٌرغب.

دورات تدرٌبٌة للسادة  بخصوص 41/4/8142بتارٌخ  عمٌد الكلٌة الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -48

 .8147/8142المعٌدٌن والمدرسٌن المساعدٌن بالتعاون مع اإلدارة العامة للتنظٌم واإلدارة للعام المالً 

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



ورات تدرٌبٌة فً عقد د بخصوص 41/4/8142بتارٌخ  / مدٌر عام الكلٌة الخطاب الوارد من السٌد األستاذ  -43

اللغة اإلنجلٌزٌة مستوٌات مختلفة ومحادثة للسادة العاملٌن بالقسم بالتعاون مع اإلدارة العامة للتنظٌم واإلدارة للعام 

 .8147/8142المالً 

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

بخصوص  9/4/8142بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -41

كلٌة الهندسة جامعة  –الطلب المقدم من المهندسة / بسمة مجدي أحمد محمد معٌدة الرٌاضٌات والفٌزٌاء الهندسٌة 

المستقبل بالقاهرة بخصوص الموافقة علً تسجٌل خطة البحث لرسالة الماجستٌر فً الرٌاضٌات الهندسٌة بالقسم دورة 

وقد اجتازت بنجاح المقررات الدراسٌة التمهٌدٌة لدرجة الماجستٌر فً الرٌاضٌات الهندسٌة للعام  8145أكتوبر 

 . 8146/8147الجامعً 

  -لة باللغة العربٌة:عنوان الرسا

 " الحلول العددٌة لمعادالت فولتٌرا التكاملٌة من النوع الثانً "

 -عنوان الرسالة باللغة االنجلٌزٌة:

"Numerical solutions of volterra integral equations of the second kind" 

 -تحت إشراف كالً من:

 الوظــــٌفة وجـــهة العـــمــــل األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
كلٌة الهندسة  –أستاذ متفرغ الرٌاضٌات الهندسٌة بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة  أ.د. إمٌل صبحً شكر هللا 4

 .جامعة المنوفٌة والمعار إلً كلٌة الهندسة والتكنولوجٌا بجامعة المستقبل –اإللكترونٌة بمنوف 

كلٌة الهندسة اإللكترونٌة  –مدرس الرٌاضٌات الهندسٌة بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة  د. هانً أحمد الجوهري 8
 جامعة المنوفٌة. –بمنوف 

 القــــــــــــــرار
 خطة البحث. تسجٌلٌوصً المجلس بالموافقة علً 

إرسال بٌان مفصل  بخصوص 3/4/8142بتارٌخ  عمٌد الكلٌة الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -45

 للمعامل الموجودة بالقسم وبٌان باألجهزة الموجودة بكل معمل وحالتها .

 القــــــــــــــرار
 تم تسلٌم نسخة لسٌادتكم.

أن التنبٌه بضرورة  بخصوص 41/4/8142بتارٌخ  عمٌد الكلٌة األستاذ الدكتور/الخطاب الوارد من السٌد  -46

تتضمن جمٌع المكاتبات الداخلٌة أو الخارجٌة أن الكلٌة حاصلة علً االعتماد من الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم 

 .3/7/8146فً  واالعتماد

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

صورة من كتاب السٌد  بخصوص 9/4/8142بتارٌخ  عمٌد الكلٌة الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/الخطاب  -47

األستاذ الدكتور/ رئٌس أكادٌمٌة البحث العلمً والتكنولوجٌا والمرفق به إعالن أكادٌمٌة البحث العلمً والتكنولوجٌا 

 عن فتح باب التقدم لعضوٌة المجالس النوعٌة.

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 

تسجٌل بٌانات الراغبٌن  بخصوص 9/4/8142بتارٌخ  عمٌد الكلٌة الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -42

 نظام تسجٌل الراغبٌن لعضوٌة لجان تخطٌط القطاعات المختلفة. لعضوٌة لجان القطاع " المجلس األعلى للجامعات "

 القــــــــــــــرار
 المجلس علماً.أحٌط 



ما ورد من السٌد / مدٌر  بخصوص 9/4/8142بتارٌخ  عمٌد الكلٌة الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -49

جامعة عٌن شمس بشأن عقد دورة  –كلٌة العلوم  –وحدة الطاقة الضوئٌة بمركز الدراسات واالستشارات العلمٌة 

تدرٌبٌة تخصصٌة إلعداد استشارٌٌن فً مجال " إعداد خبراء فً مجال تقٌٌم التأثٌر البٌئً للمشروعات " خالل الفترة 

 .2/3/8142-6من 

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

 بخصوص 3/4/8142بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث سٌد األستاذ الدكتور/الخطاب الوارد من ال -81

فً مركز عمان للمؤتمرات  8142أبرٌل  42-46المعرض العالمً للتعلٌم العالً " جٌدٌكس " خالل الفترة من 

 سلطنة عمان. –والمعارض بمسقط 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 بخصوص 3/4/8142بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/الخطاب  -84

اجتمعت لجنه السٌمنار بمقر قاعة المناقشات بالدور الثانً بالكلٌة حٌث قام  8/4/8142أنه فً ٌوم الثالثاء الموافق 

 ة الماجستٌر وقد اجتاز الطالب السمٌنار بنجاح.الباحث/ أسامة محمد عمارة بالقسم بعمل سٌمنار فً موضوع رسال

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

     3/4/8142بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -88

. 8142مارس  43-44اإلعالن عن المؤتمر الدولً لهندسة وعلوم المواد والمقرر عقدة فً الفترة من  بخصوص  

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

االلتزام بقرار مجلس  بخصوص 9/4/8142بتارٌخ  عمٌد الكلٌة الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -83

( 162إدارة أمانة المجالس واللجان جلسة مجلس الجامعة رقم ) – 87/1/8145الجامعة بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 . 86/48/8147المنعقدة بتارٌخ 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 

 

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

 

 رئٌس مجلس القسم                                     أمٌن المجلس    

 

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

 

 

 

 
  


