
 

 
                              

 

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

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

 محضر اجتماع مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية                             
  21/1/2222المقرر انعقادها يوم األحد الموافق خامسةالالجلسة 

"  خامسةانعقد مجلس قســم الفيزيقــا والرياضيات الهندسية " الجلسة ال 12/1/2222في يــــوم األحد الموافق  إنـــــه  
والمقرر انعقادها في الســاعة الحادية عشر صباحاً بمـــقر مجلس القسم برئاسة األستـاذ الدكتور/ رمضان عبد الحميد 

 -السادة:الشنواني رئيس مجلس القسم وعضوية كالً من 

 الدرجــــــــــــــــــــــــــــة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 أستاذ متفرغ أ.د. مصطفي حسن محمد عيسي 1
 أستاذ متفرغ أ.د. مجدي محمد كامل يوسف 2
 أستاذ متفرغ محمود محفوظ رامزأ.د.  3
 أستاذ متفرغ سناء محمود الربيعيأ.د.  4
 أستاذ متفرغ وداد علي عبد المنعم الجناينيأ.د.  5
 أستاذ متفرغ )أستاذ مساعد( د. أحمد محمد عبد الفتاح أبوعرايس 6
 أستاذ مساعد د. محمد سيد عبد القادر 7
 أستاذ مساعد د. خالد محمود حسن عبد الرحيم 8
 أستاذ مساعد د. هاني أحمد عطية الجوهري 9
 مدرس د. أحمد صبحي حسونه 12
 مدرس د. محمد سعيد حسن شمس 11
 مدرس د. علي محمد لطفي قنديل 12
 مدرس د. أحمد إبراهيم عبد القادر المسدي 13

  -اعتذر عن الحضور كالً من:

 أستاذ متفرغ أ.د. سعيد علي السيد الصيرفي 1
 أستاذ متفرغ أ.د. إميل صبحي سعد شكر هللا 2
 أستاذ متفرغ أ.د. محمد أحمد طاهر داود 3
 أستاذ متفرغ الحافظ أ. د. حسن محمد عبد 4
 مدرس د. ناصر عبد الفضيل عبد الحميد 5

 وتولي سكرتارية المجلس السيدة / مرفت صالح عتيم.  

  ة:المصادق -أواًل:    
 التصديق علي محضر الجلسة السابقة.

 القــــــــــــــرار
 .15/12/2219األحد الموافقالمقرر انعقادها يوم  رابعةالالجلسة 

 
 -الموافقة بالتفويض: -ثانياً:    

السيد  بخصوص الموافقة علي انتداب 22/12/2219الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية بتاريخ-1
جامعة فاروس  –للتدريس بقسم هندسة العلوم األساسية بكلية الهندسة  األستاذ الدكتور/ سعيد علي السيد الصيرفي وذلك

 وذلك ليوم واحد أسبوعياً. 2219/2222للعام الجامعي 

 كلية الهندسة االلكترونية

مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات 

 الهندسية



 القــــــــــــــرار
الموافقة علي انتداب السيد األستاذ الدكتور/ سعيد علي السيد الصيرفي وذلك للتدريس بقسم هندسة العلوم األساسية بكلية 

 وذلك ليوم واحد أسبوعياً. 2219/2222للعام الجامعي  جامعة فاروس –الهندسة 
 
بخصوص الموافقة علي انتداب السيد  16/12/2219الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية بتاريخ-2

األستاذ الدكتور/ مصطفي حسن محمد عيسي وذلك للتدريس بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للعام الجامعي 
 يوم واحد أسبوعياً.بواقع وذلك  2219/2222

 القــــــــــــــرار
الموافقة علي انتداب السيد األستاذ الدكتور/ مصطفي حسن محمد عيسي وذلك للتدريس بجامعة مصر للعلوم 

 وذلك بواقع يوم واحد أسبوعياً. 2219/2222والتكنولوجيا للعام الجامعي 
 

محمود حسن عبد الرحيم بخصوص الموافقة علي منح سيادته أجازة لمرافقة الطلب المقدم من السيد الدكتور/ خالد  -3
 .2219/2222الزوجة بسلطنة عمان للعام الجامعي 

 القــــــــــــــرار
 

 .2219/2222الموافقة علي منح سيادته أجازة لمرافقة الزوجة بسلطنة عمان للعام الجامعي 
 

 موضوعات للمناقشة. -ثالثاً:
قبول       الموافقة علي بخصوص 18/11/2219بتاريخ  عميد الكليةالوارد من السيد األستاذ الدكتور/  لخطابا-1

 تحويل المهندس/ أحمد محمد فتحي سالم معيد الفيزياء بالقسم إلي قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية.
 -تم تشكيل لجنه من كالً من:

 الشنواني.أ.د. رمضان عبد الحميد -1
 أ.د. محمد طاهر داود.-2
 أ.د. سناء محمود الربيعي.-3
 د. أحمد محمد عبد الفتاح أبوعرايس. -4
 د. أحمد صبحي حسونه. -5
 وذلك لمزيد من الدراسة. د. محمد سعيد شمس. -6

 القــــــــــــــرار
المساعدين من قسم ألخر في ذات الكلية  ال يجوز نقل المعيدين والمدرسينمن قانون تنظيم الجامعات  126طبقاً للمادة 

 أو إلي قسم غير مماثل في كلية آخري.
 
توجيهات القيادة السياسية  بخصوص 32/12/2219بتاريخ  عميد الكليةلخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ ا -2

خري مع طلبات والجهات األ الوزارات والمحافظات نحو االهتمام بالمواطنين ومشاركتهم اليومية لضمان زيادة تفاعل
 وشكاوي المواطنين وحرصاً علي رفع معدالت انجاز الشكاوي واالنتهاء منها. 

 القــــــــــــــرار
 

 أحيط المجلس علماً.
مدة اإلعارة للسادة  بخصوص 17/12/2219بتاريخ  عميد الكليةلخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ ا -3

علي أن يترك أمر مدة اإلعارة بالنسبة للسادة األساتذة المتفرغين لمجلس األساتذة المتفرغين والذي ينص علي الموافقة 
 األقسام والكليات والجامعات حسب حاجة العمل.

 القــــــــــــــرار
 أحيط المجلس علماً.



 بخصوص 22/12/2219بتاريخ  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثلخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ ا -4
تسجيل  –التنبيه علي السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بموافاة سيادتهم بأصل الموضوع )مكافأة نشر 

لة عدم أبحاث وصورة منة وذلك للعرض علي مجلس الكلية ( وتسجيل جميع األبحاث التي تم نشرها مسبقاً وفي حا
 إلي القسم. خريضوعات مرة أاستيفاء األوراق والمستندات المطلوبة فأنه يتم رد المو

 القــــــــــــــرار
 أحيط المجلس علماً.

 بخصوص 18/12/2219بتاريخ  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثلخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ ا -5
 .32/1/2222موافاتهم بأسماء المجالت المراد إجراء إضافات أو تعديالت بها وذلك في موعد غايته 

 القــــــــــــــرار
 -تشكل لجنة من كاًل من :

 د. أحمد صبحي حسونه. -1
 د. ناصر عبد الفضيل عبد الحميد. -2
 د. علي محمد لطفي قنديل. -3
 المسدي. وذلك لعمل الالزم. إبراهيمد. أحمد  -4

التقرير الجماعي عن فحص  بخصوص 1/1/2222بتاريخ عميد الكلية لخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ ا -6
اإلنتاج العلمي للسيد الدكتور/ محمود شبل محمد حجازي المدرس بالقسم والمتقدم للترقية لشغل وظيفة أستاذ مساعد في 

يوم االثنين  4التقدم للمرة الثالثة اجتمعت اللجنة العلمية للفيزيقا والرياضيات بجلستها رقم  الرياضيات الهندسية . تدعيم
 وتوصي اللجنة بترقية سيادته في وظيفة أستاذ مساعد في الرياضيات الهندسية.  32/12/2219الموافق 

 القــــــــــــــرار
 أحيط المجلس علماً و ألف مبروك علي الترقية.

التقرير الجماعي عن فحص  بخصوص 1/1/2222بتاريخ عميد الكلية لوارد من السيد األستاذ الدكتور/ لخطاب اا -7
المدرس بالقسم والمتقدم للترقية لشغل وظيفة أستاذ مساعد في حميده اإلنتاج العلمي للسيد الدكتور/ طه عبد المهيمن طه 

اجتمعت اللجنة العلمية للفيزيقا والرياضيات  معار. 2216/2219حسب قواعد الدورة الثانية عشرة الفيزياء الهندسية 
حيث أن ملفات سيادته تحقق وتوصي اللجنة بترقية سيادته  32/12/2219يوم االثنين الموافق  4بجلستها رقم 

 الهندسية.  فيزياءفي وظيفة أستاذ مساعد في الالمطلوب للتعيين 
 القــــــــــــــرار

 و ألف مبروك علي الترقية. أحيط المجلس علماً 
أستاذ  في وظيفةبخصوص الموافقة علي تعيين سيادته حميده الطلب المقدم من السيد الدكتور/ طه عبد المهيمن طه  -8

الهندسية )وظائف  الفيزياء( 111حيث أنه قد حصل علي تقرير اللجنة رقم ) القسمبذات مساعد في الفيزياء الهندسية 
( منح سيادته اللقب العلمي في وظيفة أستاذ مساعد 2222 – 2219األساتذة واألساتذة المساعدين( الدورة الثالثة عشر )

 بالقسم.
 

 القــــــــــــــرار
بأجمل يوصي المجلس بتعيين سيادته في وظيفة أستاذ مساعد في الفيزياء الهندسية بذات القسم والمجلس يتقدم لسيادته 

 التهاني متمنياً لسيادته التوفيق.
كتابة تقرير  بخصوص 19/12/2222بتاريخ المدير التنفيذي لوحدة الجودة  لخطاب الوارد من السيد الدكتور/ ا -9

يل التقويم واالعتماد للبرنامج التعليمي في مؤسسات التعليم لالدراسة الذاتية الذي سيكتبه كل قسم وبرنامج مسترشداً بد
 عاة ما تقدم باإلضافة إلي ضرورة االلتزام بكتابة التقرير السنوي للقسم.االعالي لذا يرجي مر

 القــــــــــــــرار
 

 القسم يدعو المدير التنفيذي لتوضيح ما ورد في هذا الخطاب.
 
 



 -ما يستجد من أعمال: -رابعًا:
علي تعيين سيادته في درجة أستاذ الطلب المقدم من السيد الدكتور/ محمود شبل محمد حجازي بخصوص الموافقة -1

( الرياضيات الهندسية )وظائف 111مساعد تخصص الرياضيات الهندسية حيث أنه قد حصل علي تقرير اللجنة رقم )
( منح سيادته اللقب العلمي في وظيفة أستاذ مساعد 2222 – 2219األساتذة واألساتذة المساعدين( الدورة الثالثة عشر )

 بالقسم.
 القــــــــــــــرار

الهندسية بذات القسم والمجلس يتقدم لسيادته  الرياضياتيوصي المجلس بتعيين سيادته في وظيفة أستاذ مساعد في 
 بأجمل التهاني متمنياً لسيادته التوفيق.

 
 بخصوص 6/1/2222بتاريخ  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثلخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ ا -2

الطلب المقدم من المهندس / مينا أبوسته مرقس زخاري بخصوص الموافقة علي إيقاف قيد سيادته بالدراسات العليا 
 . 2219/2222للعام الجامعي 

 القــــــــــــــرار
 . 2219/2222لي إيقاف قيد سيادته بالدراسات العليا للعام الجامعي عالموافقة 

 
المتحان الشامل للطالب/ ربيعي بخصوص الموافقة علي تشكيل االطلب المقدم من األستاذ الدكتور/ سناء محمود ال -3

 -التالي:محمد ثروت محمد عطية المسجل لدرجة الدكتوراه في الفيزياء علي أن يكون التشكيل علي النحو 
 جامعة بنها. –كلية العلوم  –أ.د. مبروك كامل المنسي  أستاذ دكتور فيزياء الجوامد  -1
 أستاذ دكتور بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب. أ.د. فتحي عبد السميع -2

 متقطعة ورئيس مجلس القسم.أ.د. رمضان عبد الحميد الشنواني أستاذ دكتور الرياضيات ال -3
 فيزياء الجوامد بالقسم. أستاذ دكتورأ.د. سناء محمود الربيعي  -4
 د. أحمد محمد أبوعرايس أستاذ مساعد فيزياء الجوامد بالقسم. -5

 القــــــــــــــرار
 الموافقة.

 
 بخصوص 9/1/2222بتاريخ  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثلخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ ا-4

ث مراعاة أن يشمل يدكتوراه ( األقسام العلمية بح –مقترح تشكيل لجان اإلشراف علي الرسائل العلمية ) ماجستير 
مدرس ( علي أن يتم ذلك اعتباراً من  –أستاذ مساعد  –التشكيل أعضاء هيئة التدريس بدرجات علمية مختلفة ) أستاذ 

 التسجيالت القادمة.
 القــــــــــــــرار

 الموافقة علي هذا المقترح.
 
الطلب المقدم من السيد الدكتور/ محمود شبل محمد حجازي بخصوص الموافقة علي صرف مكافأة األبحاث -5

 الخاصة بسيادته.
 القــــــــــــــرار

 الموافقة.
 
المدرس بخصوص تقرير اللجنة الثالثية لفحص رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندسة / أسماء إبراهيم الطنطاوي -6

 المساعد بالقسم للتعيين في درجة مدرس بالقسم.
 القــــــــــــــرار

طاوي يوصي أسماء إبراهيم الطنبناء علي تقرير اللجنة الثالثية لفحص رسالة الدكتوراه المقدمة من الدكتورة/ 
مجلس القسم بالموافقة علي تعيين سيادتها في وظيفة مدرس بالقسم حيث أنها كانت ملتزمة في عملها ومسلكها وتقوم 

 .أدائهابواجباتها منذ تعيينها مدرس مساعد بالقسم ومحسنه 



 
مدرس الطلب المقدم من المهندسة / أسماء إبراهيم الطنطاوي بخصوص الموافقة علي تعيين سيادتها في وظيفة  -7

تخصص الكيمياء وذلك بالمنحة المقدمة من دولة  –كيمياء بالقسم حيث أنها حصلت علي درجة الدكتوراه في العلوم 
 بحاث.اتوف الوطنية لألادية من معهد الكيمياء جامعة سارروسيا االتح

 القــــــــــــــرار
 الموافقة.

 
 
 

 لما لم يستجد من أعمال أقفل المحضر في الساعة الواحدة ظهرًا........... و                  

 

 رئيس مجلس القسم                       سأمين المجل        

 

 رمضان عبد الحميد الشنوانيأ.د.                                      أحمد إبراهيم عبد القادر المسديد. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


