
 

 
 

 
                              

 3/7/6106الكلٌة حاصلة علً االعتماد من الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم االعتماد فً 

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

  03/0/9610الموافقالمقرر انعقادها ٌوم األحد  خامسةالجلسة ال
انعقد مجلس قســــــم الفٌزٌقــا والرٌاضٌات  03/0/6109إنـــــه فً ٌــــوم األحد الموافق       

المقرر انعقادها فً الســاعة الحادٌة عشر صباحاً بمـــقر مجلس القسم و"  خامسةالهندسٌة " الجلسة ال
  -من السادة: كلً برئاسة األستـاذ الدكتور/ رمضان عبد الحمٌد الشنوانً رئٌس مجلس القسم وعضوٌة 

 الـــــــــــدرجـــــــــة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 أستاذ متفرغ أ.د/ مصطفً حسن محمد عٌسً 0

 أستاذ متفرغ أ.د/ محمود محمد محفوظ رامز 6

 أستاذ متفرغ أ.د/ مجدي محمد كامل ٌوسف 3

 أستاذ أ.د/ سناء محمود الربٌعً 4

 أستاذ مساعد د/ أحمد محمد عبد الفتاح أبو عراٌس 5

 أستاذ مساعد محمود حسن عبد الرحٌم / خالدد د/ خا 6

 مدرس حسونهعلً د/ أحمد صبحً  7

 مدرس شمسحسن د/ محمد سعٌد  8

 مدرس د/ ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد 9

 مدرس د/ علً محمد لطفً قندٌل 01

 -من: اعتذر عن الحضور كلً 

 أستاذ متفرغ أ.د/ سعٌد علً السٌد الصٌرفً 0

 أستاذ متفرغ أ.د/ محمد احمد طاهر داود 6

 متفرغ أستاذ أ.د/ وداد علً عبد المنعم الجناٌنً 3

 أستاذ  د/ حسن محمد عبد الحافظأ. 4

 مدرس د/ طلعت عبد الحمٌد طلعت    5

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

التصدٌق علً محضر الجلسة السابقة.      
 القــــــــــــــرار

 06/06/6108والممتدة حتى  9/06/6108الموافقالتصدٌق علً محضر الجلسة السابقة المنعقدة بتارٌخ  
 

 -الموافقة بالتفويض: -ثانياً:    
 ٌــــــــــــوجـــــــــــــد.ال     

 موضوعات للمناقشة. -ثالثاً:

 كلية الهندسة االلكترونية

مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات 

 الهندسية



موافاة بخصوص  3/06/6108الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -0
فعالٌات أو أحداث علمٌة كبري ٌتم تنظٌمها خلل عام وزارة التعلٌم العالً عما إذا كانت لدي الجامعة 

6109. 
 القــــــــــــــرار

 علمً (. تمرتنظٌم مؤأحٌط المجلس علماً ) 
 

إجراء بخصوص  64/06/6108الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -6
 بعض التعدٌلت علً اللئحة الداخلٌة للبرامج الدراسٌة بنظام الساعات المعتمدة بالكلٌة.

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 
صورة  بخصوص 66/06/6108الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -3

 للمراجعة. 6108/6109من الخطة البحثٌة لجامعة المنوفٌة 

 القــــــــــــــرار

 تم مراجعة الخطة.

التكرم  بخصوص 30/06/6108الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -4

وعدد األبحاث فً مجال تخصص سٌادته  Abstractمن كل عضو هٌئة تدرٌس بالقسم بعمل موجز 

 وكٌفٌة التطبٌق لهذه األبحاث والمشارٌع الذي ٌقوم بتنفٌذها .

 القــــــــــــــرار

 ٌكلف كل عضو هٌئة تدرٌس بعمل اللزم فٌما ٌخص الموضوع.

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

مشروع مذكرة تفاهم فً مجال التعلٌم والعلوم والتكنولوجٌا بٌن جمهورٌة  بخصوص 4/06/6108

 مصر العربٌة وجمهورٌة تنزانٌا.

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.

بتارٌخ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث  لوارد من السٌد األستاذ الدكتور/الخطاب ا -6

خطاب جامعة األقصى والموجهة للسٌد أ.د. رئٌس الجامعة والمتضمن أن  بخصوص 4/06/6108

 جامعة األقصى مهتمة بالتعاون المستقبلً مع جامعة المنوفٌة. 

 القــــــــــــــرار

 .األقصىٌرحب القسم بالتعاون مع جامعة 



بتارٌخ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث  من السٌد األستاذ الدكتور/لوارد الخطاب ا -7
موافاة سٌادتكم بأسماء المجلت المراد إجراء إضافات أو تعدٌلت بها وذلك  بخصوص 9/06/6108

 .31/0/6109فً موعد غاٌته 

 

 القــــــــــــــرار

 تحدٌث التعدٌلت من خلل الشعب المختلفة.جاري 

بتارٌخ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث  لوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ا الخطاب -8
سفارة مصر بالهند والمتضمن  –كتاب مكتب العلقات الثقافٌة والتعلٌمٌة  بخصوص 06/06/6108

  Indian Institutes ofعمٌد شئون العلقات الدولٌة  Swati Patankerأنه بالتواصل مع السٌدة الدكتورة / 
Technology (ILL) Bombay  /والسٌدArnab Das لشئون العلقات الدولٌة. المسئول التنفٌذي 

 القــــــــــــــرار

 
 أحٌط المجلس علماً.

بتارٌخ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث  لوارد من السٌد األستاذ الدكتور/الخطاب ا -9
اإلعداد لمشروع مذكرة تفاهم بٌن وزارة التعلٌم العالً المصرٌة ووزارة  بخصوص 06/06/6108

التعلٌم العالً بكورواتٌا حٌث تمت موافاة الوزارة بمقترحات الجامعة وفً ضوء انصرام أربعة أعوام 
 وتغٌر اإلجراءات الواجب إتباعها منذ إعداد المشروع المشار إلٌة.  

 القــــــــــــــرار

 علماً.أحٌط المجلس 

بتارٌخ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث  لوارد من السٌد األستاذ الدكتور/الخطاب ا -01
مقترحات مجالس الكلٌات فً تسعٌر الساعة المعتمدة لبرامج الدراسات  بخصوص 66/06/6108

 العلٌا بالكلٌات التً تعمل وفق نظام الساعات المعتمدة .
 القــــــــــــــرار

 المجلس بتوفٌر اللئحة المالٌة للدراسات العلٌا من مكتب سٌادتكم.ٌطالب 
 

احتٌاج القسم  بخصوص 3/0/6109بتارٌخ / مدٌر عام الكلٌة لوارد من السٌد األستاذ الخطاب ا -00
 .6109/6161من األجهزة العلمٌة والتجهٌزات للعام المالً القادم 

 القــــــــــــــرار

 
 -بعمل اللزم وهً مشكلة من: تكلف اللجنة المختص

 أ.د. حسن محمد عبد الحافظ. -0
 د. أحمد عبد الفتاح أبوعراٌس. -6
 د. خالد محمود حسن عبد الرحٌم. -3
 -ما ٌستجد من أعمال: -رابعًا:



تسجٌل  الطلب المقدم من الدكتور/ ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد سعٌد بخصوص الموافقة علً-3
 األبحاث المرفقة الخاصة بسٌادته.

 القــــــــــــــرار

 الموافقة.
 
الطلب المقدم من الدكتور/ أحمد محمد عبد الفتاح أبوعراٌس بخصوص الموافقة علً تسجٌل  -4

 األبحاث المرفقة الخاصة بسٌادته.
 القــــــــــــــرار

 الموافقة.
وافق للسٌد الدكتور/ محمد سعٌد شمس بتدرٌس مادة النبائط اإللكتروضوئٌة فً الفصل الدراسً -5

( بدالً من 4لطلب تمهٌدي دكتوراه )فٌزٌاء( وعدد الساعات ) 6108/6109الثانً للعام الجامعً 

 السٌد الدكتور/ طه عبد المهٌمن طه وذلك لسفر سٌادته إلً المملكة العربٌة السعودٌة.

 
 

 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. 

 
 
 
 


