
 

 
                        

 محضر اجتماع مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة
 07/01/1107ً حتوالممتدة 01/01/7110المقرر انعقادها ٌوم األحد الموافق رابعةالجلسة ال

     
         " الجلسة  انعقد مجلس قســــــم الفٌزٌقــا والرٌاضٌات الهندسٌة 01/01/1107إنـــــه فً ٌــــوم األحد الموافق       

صباحاً بمـــقر مجلس القسم برئاسة األستـاذ الدكتور/ سناء محمود  الحادٌة عشر انعقادها فً الســاعة " المقرر لرابعةا
 -القسم وعضوٌة كل من السادة:عبد الحمٌد الربٌعً رئٌس مجلس 

 الـــــــــــدرجـــــــــة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 أستاذ متفرغ أ.د/ سعٌد علً السٌد الصٌرفً 0

 أستاذ متفرغ أ.د/ محمد احمد طاهر داود 1

 أستاذ متفرغ أ.د/ مصطفً حسن محمد عٌسً 2

 أستاذ متفرغ كامل ٌوسؾ أ.د/ مجدي محمد 3

 أستاذ متفرغ أ.د/ محمود محمد محفوظ رامز 4

 أستاذ مساعد د./ حسن محمد عبد الحافظ 5

 أستاذ مساعد د./ أحمد محمد عبد الفتاح أبوعراٌس 7

 أستاذ مساعد د./ رمضان عبد الحمٌد الشنوانً 8

 أستاذ مساعد د./ وداد علً عبد المنعم الجناٌنً 9

 مدرس خالد محمود حسن عبد الرحٌمد./  01

 مدرس د./ هانً أحمد عطٌة الجوهري 00

 مدرس د./ طه عبد المهٌمن طه 01

 مدرس د./ أحمد صبحً حسونه 02

 -اعتذر عن الحضور:

 مدرس د./ محمد سعٌد حسن شمس 0

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

التصدٌق علً محضر الجلسة السابقة.          
 القــــــــــــــرار

 ( معٌد فٌزٌاء هندسٌة.0عدم التصدٌق علً محضر الجلسة السابقة وذلك بخصوص تعٌٌن )    

 -الموافقة بالتفويض: -ثانياً:     
 ال ٌوجــــــــــــــــــــــــــد.

 
 .موضوعات للمناقشة -ثالثاً:     

نشر المشروعات  بخصوص 03/00/1107الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ -0

بالعاصمة اإلدارٌة الجدٌدة والمشروعات الجاري تنفٌذها بشبة جزٌرة سٌناء علً طلبة الكلٌات الجاري تنفٌذها 

 ذه لخدمة خطة التنمٌة الشاملة بالدولة .الجامعات بما ٌتم تنفٌوالمعاهد العلٌا وذلك لزٌادة وعً الشباب وطلبة 

 

 القــــــــــــــرار

 كلية الهندسة االلكترونية

مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات 

 الهندسية



 أحٌط المجلس علماً.     

موافاة سٌادته بقائمة  بخصوص 05/00/1107الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -1
وعلً أسطوانة وذلك للحاجة الماسة  wordاألبحاث المنشورة ألعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة علً ملؾ 

 إلٌها فً تطوٌر موقع أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة علً شبكة المعلومات الدولٌة.

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.     

سٌرة موفاة سٌادته بال بخصوص 05/00/1107الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -2

 الذاتٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة .

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.     

أنه قد تم تكلٌؾ وحدة  بخصوص 02/00/1107الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -3

نظم المعلومات اإلدارٌة ودعم اتخاذ القرار بالمجلس األعلى للجامعات بتطوٌر نظام تسجٌل الراؼبٌن لعضوٌة لجان 

 تخطٌط القطاعات المختلفة والذي ٌهدؾ إلً تسهٌل عملٌة التقدم للسادة األساتذة بالجامعات الحكومٌة االنضمام

  به المجلس األعلى للجامعات.ابولعضوٌة هذه اللجان وذلك خالل 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.     

إنشاء برامج ودراسات  بخصوص 04/00/1107الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -4

جدٌدة علً جمٌع مستوٌات التعلٌم العالً ، المساهمة فً مشروعات حكومة التعلٌم العالً باإلضافة إلً مشروعات 

فً التدرٌب والتعلٌم المستمر وربط الجامعة بالمجتمع من خالل إنشاء شراكات بٌن الجامعات المصرٌة واألوروبٌة 

 ٌورو. 0111111وتصل مٌزانٌة المشروع الواحد إلً  سنوات( 2-1مشروعات طوٌلة األجل )

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.     

فً حالة انعقاد أي ندوة  بخصوص 11/00/1107الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -5
ٌتم إبالغ الوحدة قبل الموعد بحد أقصً (IT)شبكات المعلومات وحدة بالكلٌة وٌحتاج إلً دعم فنً من أو مؤتمر 

أسبوع من تارٌخ االنعقاد وعمل خطاب رسمً من اإلدارة موجة للسٌد مدٌر عام الكلٌة فً حالة إجراء صٌانة 
 لجهاز الحاسب اآللً الخاص باإلدارة .

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.     

قواعد العمل باللجان  بخصوص 11/00/1107كتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الد -7

أستاذ  –العلمٌة بدورتها الثانٌة عشر تقضً بأنه فً حالة تقدم أحد أعضاء هٌئة التدرٌس للترقٌة لدرجة أستاذ مساعد 

موقعة من عمٌد الكلٌة وكافة  ها المتقدم خالل السنوات الثالث األخٌررم بٌان بالدورات التدرٌبٌة التً حضدٌق

  المستندات الدالة علً حضور التدرٌب وبحد أدنً ثالث دورات تدرٌبٌة وافقت الكلٌة علً حضورها.

 القــــــــــــــرار
 وإعطاء صورة ألعضاء هٌئة التدرٌس. أحٌط المجلس علماً.    



موفاتهم بأسماء السادة  بخصوص 18/00/1107الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -8
المعٌدٌن والمدرسٌن المساعدٌن اللذٌن لم ٌحصلوا علً درجة الماجستٌر أو الدكتوراه خالل المدة القانونٌة طبقاً 

من قانون تنظٌم الجامعات مع موفاتهم عن موقفهم من التسجٌل ألحدي هاتٌن الدرجتٌن  045و044لنص المادتٌن 
 كتوراه ورأي المشرفٌن علً الرسائل.الماجستٌر والد

 القــــــــــــــرار
 القسم لٌس لدٌة معٌدٌن أو مدرسٌن مساعدٌن لم ٌحصلوا علً درجة الماجستٌر أو الدكتوراه خالل المدة القانونٌة.

 
مبادرة بنك المعرفة  بخصوص 18/00/1107الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -9

المصري لتدعٌم البحث العلمً وخاصة فً مجال النشر الدولً ألبحاث السادة أعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعات 
 المصرٌة وذلك من خالل وحدة المكتبات الرقمٌة بالمجلس األعلى للجامعات.

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

اإلعالن عن مسابقة  بخصوص 18/00/1107الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -01

ألكادٌمٌة البحث العلمً والتكنولوجٌا فً المجاالت المذكورة وذلك فً حالة رؼبة الطالب باالشتراك االبتكار التابعة 

 فً المسابقة.

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

موافقة مجلس الجامعة  بخصوص 19/00/1107الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -00

جنٌه( نظٌر استخراج صورة طبق األصل من كراسة إجابة الطالب  141بتحصٌل مبلػ ) 20/01/1107بتارٌخ 

 عن كل مادة ٌتم الطعن علً نتٌجتها.

 القــــــــــــــرار
 علماً. أحٌط المجلس

 02/00/1107بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -01

التواصل لرسم الصورة  اإلعالن عن عقد المؤتمر العربً الدولً الرابع للعالقات العامة " إستراتٌجٌة بخصوص

جمهورٌة  -تاورز القاهرةفندق فٌرمونت  – 1107دٌسمبر  08-07للدول والمجتمعات " وذلك خالل الفترة من 

  مصر العربٌة.

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 02/00/1107بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -02

اإلعالن عن عقد المؤتمر الدولً السنوي لمعهد التخطٌط القومً "التصنٌع والتنمٌة المستدامة" وذلك  بخصوص

 القاهرة جمهورٌة مصر العربٌة. –معهد التخطٌط القومً  – 1108ماٌو  5-4خالل الفترة من 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.



 02/00/1107بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث من السٌد األستاذ الدكتور/ الخطاب الوارد -03

 بشأن الموافقة علً بعض 5/01/1104( بتارٌخ 0725تنفٌذ قرار السٌد أ.د. رئٌس الجامعة رقم ) بخصوص

 الضوابط والتً من شأنها العمل علً تحفٌز السادة أعضاء هٌئة التدرٌس علً تسجٌل أبحاثهم.

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 11/00/1107بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -04

الطلب المقدم من الدارسة/ أسماء إبراهٌم أبو الفتوح المدرس المساعد بالقسم وعضو األجازة الدراسٌة  بخصوص

طبقاً للبرنامج التنفٌذي المبرم بٌن البلدٌن للحصول علً  1103/1104المنح المقدمة للدولة عام علً احدي بروسٌا 

بمرتب  08/01/1107درجة الدكتوراه من جامعة الصداقة بموسكو لمد اإلجازة الدراسٌة لمدة عام رابع اعتباراً من 

 ور المشرؾ.ٌصرؾ بالداخل فً ضوء موافقة كالً من المكتب الثقافً واألستاذ الدكت

 القــــــــــــــرار
بمرتب ٌصرؾ بالداخل فً ضوء  08/01/1107اإلجازة الدراسٌة لمدة عام رابع اعتباراً من  مد الموافقة علً

 موافقة كالً من المكتب الثقافً واألستاذ الدكتور المشرؾ.

 11/00/1107بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -05

والمتضمن اإلفادة بكتاب وزارة التعلٌم العالً لقاء سفٌرنا فً نٌودلهً كتاب المجلس األعلى للجامعات  بخصوص

 والمرفق به تفاصٌل عن المزاٌا التً تمتلكها جامعة نٌفوسٌا. 01/00/1105-01خالل الفترة من  بسفٌر قبرص

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 11/00/1107بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -07

لزوم عقد السٌمنار النهائً )فً ضوء قرارات وضوابط مجلس الكلٌة تشكٌل لجنه لتقدٌر نقاط األبحاث  بخصوص

فً هذا الشأن( فقد اجتمعت لجنه تقدٌر نقاط األبحاث لزوم عقد السٌمنار النهائً الخاص بالمهندس/ ناصر عبد 

النهائً  وقد حقق الطالب النقاط المطلوبة لعقد السمٌنار 09/00/1107الفضٌل عبد الحمٌد سعٌد ٌوم األحد الموافق 

 نقطة(.. 13ر4)

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 12/00/1107بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -08

أنه لوحظ فً الفترة األخٌرة قٌام طالب الدراسات العلٌا بتسلٌم الرسائل العلمٌة إلً القسم لعرضها علً  بخصوص

مجلس القسم للموافقة علً التشكٌل أو المنح متضمنة بعض األخطاء المخالفة لبرتوكول الرسائل العلمٌة وأخطاء فً 

 اسم القسم والجامعة وؼٌرها.

 القــــــــــــــرار
 المجلس علماً.أحٌط 

 
 12/00/1107بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -09

 بموافاتهم بمقترحات نحو تطوٌر الالئحة الداخلٌة للدراسات العلٌا بالكلٌة .  بخصوص



 القــــــــــــــرار

 -تشكل لجنه من كاًل من:

 مصطفً حسن محمد عٌسً. أ.د. -0

 د. حسن محمد عبد الحافظ. -1

 لعمل الالزم. د. طه عبد المهٌمن طه. -2

 04/00/1107بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -11

بشأن ربط جمٌع  01/00/1107( بتارٌخ 1437صورة من قرار السٌد أ.د. رئٌس الجامعة رقم ) بخصوص

شهادات  –استصدار بٌانات الحالة  –األعمال المتعلقة بالسادة أعضاء هٌئة التدرٌس مثل )طلبات المهمات العلمٌة 

م عضو هٌئة التدرٌس صفحة مطبوعة الخبرة ........ إلخ (التً تصدر من إدارة الكلٌة أو إدارة الجامعة بأن ٌقو

 .Google Scholarلحسابه علً موقع 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 17/00/1107بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -10

ى دكتوراه( ٌوم السبت وذلك نظراً ألنه أجازة رسمٌة حتى ٌتسن –عقد المناقشات العلمٌة )ماجستٌر  بخصوص

المناقشة ٌجب أن تكون علنٌة علً أن حضور السادة أعضاء هٌئة التدرٌس المناقشة فً باقً أٌام األسبوع حٌث أن 

 تكون المناقشة الساعة العاشرة صباحاً.

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 15/00/1107بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث من السٌد األستاذ الدكتور/الخطاب الوارد  -11

 األعلىالموافقة علً بدء تنفٌذ قرار المجلس  09/9/1105أن اللجنة التنفٌذٌة للبعثات قررت بجلسة  بخصوص

والذي ٌنص علً أن تكون مدة اإلٌفاد للمبعوثٌن للحصول علً درجة  17/3/1105للجامعات منذ صدوره فً 

  بسنه سادسة فقط.الدكتوراه خمس سنوات 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

ة علً عقد المقدم من المهندس/ أسامة محمد محمد عمارة معٌد الرٌاضٌات بالقسم بخصوص الموافقالطلب  -12

السٌمنار النهائً لسٌادته حٌث أنه مسجل لدرجة الماجستٌر تحت عنوان ) دراسة الحركة االهتزازٌة لنموذج ربع 

   .سٌارة مثار من سطح الطرٌق (

 القــــــــــــــرار
 ٌوصً المجلس بالموافقة علً السٌمٌنار وٌتمنً القسم لسٌادته التوفٌق.

 17/00/1107بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث األستاذ الدكتور/الخطاب الوارد من السٌد  -13

 قٌام طالب الدراسات العلٌا باستٌفاء جمٌع بٌانات قٌدهم وتسجٌلهم علً الموقع اإللكترونً للكلٌة. بخصوص

 
 القــــــــــــــرار

 



 أحٌط المجلس علماً.

بخصوص تشكٌل لجنه الحكم والمناقشة للدكتوراه للمهندس / الطلب المقدم من أ.د. رئٌس مجلس القسم  - 14  
 -ناصر عبد الحمٌد عبد الفضٌل سعٌد وهم علً النحو التالً:

 محكم خارجً(. –ٌاسر عبد العزٌز عامر )كلٌة علوم الزقازٌق  أ.د. -0
 سعٌد علً السٌد الصٌرفً )محكم داخلً(.  -1
 لجنه اإلشراؾ(.أ.د. مصطفً حسن محمد عٌسً )عن  -2
 أ.د. مجدي محمد كامل ٌوسؾ )عن لجنه اإلشراؾ(. -3

 القــــــــــــــرار
 .الموافقة

 
 -الطلب المقدم من كاًل من:-15
  عٌسً مصطفً حسن محمد أ.د. -0
 مجدي محمد كامل ٌوسؾ أ.د. -1
 الجناٌنًوداد علــً عبـد المنعــم  أ.د. -2
 هانً احمد عطٌة الجوهري د. -3
 

 ./ علً محمد لطفً علً قندٌلللمهندسعقد االمتحــان الشامـل علً بخصوص الموافقة 

  -بالقســـم تحــت عنــوان: الدكتوراهالمسجــل لدرجــة 

 "االهتزازٌة"التحلٌــل والتحكـــم فً األنظمة الهندسٌة 

“Analysis and control of vibrational engineering systems” 

 القــــــــــــــرار
 ./ علً محمد لطفً علً قندٌلللمهندسعقد االمتحــان الشامـل الموافقة علً 

 
 19/00/1107بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -17

ة والمتضمن لجنة التبادل التعلٌمً والثقافً بٌن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وجمهورٌة مصر العربٌ بخصوص
لبراٌت للبرنامج الذي ٌهدؾ إلً دعم التعلٌم المهنً للعام األكادٌمً اإلعالن عن فتح باب التقدٌم من قبل هٌئة فو

1108/1109. 
 القــــــــــــــرار

 
 

 أحٌط المجلس علماً.

 19/00/1107بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -18
المجلس األعلى  –اإلدارة المركزٌة للعالقات الثقافٌة  –كتاب إدارة المنظمات الدولٌة والمؤتمرات  بخصوص
 .0/00/1107والمتضمن اإلفادة بأنه ورد ألمانه المجلس كتاب وزارة التعلٌم العالً بتارٌخ للجامعات 

 
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.



 19/00/1107بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -19
بها مع فرصة الفوز بمكافأة مالٌة للمبتكر مقدمة إٌجاد الحلول الالزمة لتحدٌات الحالٌة وتوافر الخبرات  بخصوص

 من أكادٌمٌة البحث العلمً والتكنولوجٌا .

 القــــــــــــــرار
 

 أحٌط المجلس علماً.

 01/00/1107الطلب المقدم من أ.د. رئٌس مجلس القسم بخصوص موافقة مجلس القسم السابق المنعقد بتارٌخ -21

علً اختٌار معٌد فٌزٌاء  10/00/1107لقد اتفقنا فً مجلس القسم السابق المنعقد فً تارٌخ   علً اختٌار معٌد فٌزٌاء

القادم  ًفً بداٌة العام الدراسعلً قندٌل ، . المهندس/ الفضٌل ناصر عبد دراستً وجدت أن المهندس /ند ولكن ع

سوؾ ٌنضموا إلً زمالئنا أعضاء  هٌئة التدرٌس وسٌقل عدد الهٌئة المعاونة بشعبة الرٌاضٌات .لذا أرجو من 

سٌادتكم  التكرم بدراسة الموضوع حتى لذا أرجو من ن ٌكون المعٌد فً تخصص الرٌاضٌات،سٌادتكم أعادة النظر أ

 . 01/01/1107ٌتسنى لنا التصدٌق علً محضر الجلسة القادمة

 القــــــــــــــرار
 -وافق المجلس علً تشكٌل لجنه من كاًل من:

 أ.د. سعٌد علً السٌد الصٌرفً. -0
 أ.د. محمد طاهر داود. -1
 أ.د. مصطفً حسن محمد عٌسً. -2
 أ.د. محمود محفوظ رامز. -3

 
 15/00/1107بتارٌخ  التعلٌم والطالبوكٌل الكلٌة لشئون  الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -20

تحدٌد أسماء السادة أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم المشاركٌن فً االمتحانات الشفوٌة والعملٌة للفصل  بخصوص

 .1107/1108الدراسً األول للعام الجامعً 

 القــــــــــــــرار
الشفوٌة والعملٌة للفصل الدراسً األول للعام الجامعً  المجلس علً تشكٌل لجان الممتحنٌن لالمتحاناتوافق 

  ) مرفق صورة من جدول (. 1107/1108

 

أنه فً حالة طلب عضو  بخصوص 01/00/1107بتارٌخ  / مدٌر عام الكلٌةالخطاب الوارد من السٌد األستاذ  -21
ٌض من الدرجة األولً تكون بحد أقصً ثالثة أشهر وذلك فً ضوء نص المادة هٌئة التدرٌس أجازة لرعاٌة المر

 بشأن تنظٌم الجامعات. 0971لسنه  39من القانون  92
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.

خدمة الموظؾ  إنهاء بخصوص 05/00/1107بتارٌخ  / مدٌر عام الكلٌةالخطاب الوارد من السٌد األستاذ  -22
فً حالة إذا انقطع الموظؾ عن عملة بدون إذن  1105لسنة  80من الالئحة التنفٌذٌة للقانون  075وفقاً لنص المادة 

خمسة عشر ٌوماً متتالٌة ولم ٌقدم خالل الخمسة عشر ٌوماً التالٌة ما لم ٌثبت أن إنقطاعة كان بعذر مقبول ٌتم إنهاء 
مل وإذا أنقطع الموظؾ عن عملة بدون إذن ثالثٌن ٌوماً ؼٌر متصلة فً السنة ٌتم خدمته من تارٌخ إنقطاعة عن الع

 إنهاء خدمته من الٌوم التالً الكتمال إنقطاعة ؼٌر المتصل حتى ولو عوقب تأدٌبٌاً عن مدة االنقطاع ؼٌر المتصل.
 

 القــــــــــــــرار



 أحٌط المجلس علماً.
 -ما ٌستجد من أعمال: -رابعًا:

 5/01/1107بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -0
بمقر قاعة المناقشة بالدور الثانً بالكلٌة حٌث  4/01/1107لجنه السٌمنار ٌوم الثالثاء الموافق  اجتماع بخصوص

ً موضوع رسالة الدكتوراه وقد اجتاز الطالب قام الباحث / ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد بالقسم بعمل سٌمنار ف
  السٌمنار بنجاح. 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 01/01/1107بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/-1
معالً وزٌر التعلٌم العالً والدولة للبحث والمعتمد من  14/2/1119( بتارٌخ 519القرار الوزاري رقم ) بخصوص

 ( ٌقوم الطالب بالتسجٌل فً المواد الواردة فً خطته الدراسٌة شخصٌاً ولٌس عضو هٌئة التدرٌس.9العلمً مادة )
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.

تجدٌد األجازة الخاصة بدون مرتب لطلب المقدم من السٌدة/ هاٌدي عطا عطا النجار الموظفة بالقسم بخصوص -2
األجازة من أجازة خاصة لمرافقة زوج إلً أجازة خاصة بدون مرتب لرعاٌة الطفل للعام األول مع تؽٌٌر صفة 

 .0/0/1108اعتباراً من 
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 

 .71/71/1171المجلس ممتد حتي يوم األحد الموافق 
 11/00/1107بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث السٌد األستاذ الدكتور/ الخطاب الوارد من -3

علً الخطة الخمسٌة لكلٌة الهندسة  11/7/1103المنعقدة بتارٌخ  بجلستهموافقة مجلس الجامعة  بخصوص
من أوائل خرٌجً دفعتً  1107/1108للعام الجامعً  تكلٌفهاإللكترونٌة بمنوؾ والمتضمنة العدد المطلوب 

 ( معٌد بالقسم.0بتعٌٌن ) 1107و1105
 

 القــــــــــــــرار
 
 -اللجنة المشكلة من : قراروذلك بعد  ( معٌد رٌاضٌات هندسٌة 0وافق المجلس بأؼلبٌة أعضائه علً تعٌٌن عدد )  

 أ.د. سعٌد علً السٌد الصٌرفً . -0
 أ.د. محمد طاهر داود. -1
 أ.د. مصطفً حسن محمد عٌسً. -2
 أ.د. محمود محفوظ رامز. -3

علً أن ٌكون من خرٌجً قسم هندسة ( معٌد رٌاضٌات هندسٌة 0تعٌٌن عدد ) علً موافقة أؼلبٌة أعضائهاب
 .1105/1107- 1104/1105اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم دفعتً 

   
بحثٌة للقسم عن الرٌاضٌات الهندسٌة والفٌزٌاء الخطة الالطلب المقدم من أ.د. رئٌس مجلس القسم بخصوص -4

 الهندسٌة والكٌمٌاء الهندسٌة.
 
 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 



 00/01/1107بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/-5
المجالت المراد إجراء إضافات أو تعدٌالت بها الخاصة بقوائم المجالت التً تستحق جوائز النشر  ماءأس بخصوص

 العلمً المتمٌز.
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.

 02/01/1107بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -7
اإلعالن عن المؤتمر الرابع واألربعون لرابطة العلماء المصرٌٌن بأمرٌكا وكندا المزمع عقدة خالل  بخصوص
 جامعة عٌن شمس. – 1107دٌسمبر  18-15الفترة من 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 
 02/01/1107بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -8

اإلعالن عن مصفوفة البرامج التدرٌبٌة التً ٌطرحها مركز القٌاس والتقوٌم بوحدة إدارة المشروعات  بخصوص
 تطوٌر التعلٌم العالً التابع للوزارة وذلك خالل شهر دٌسمبر لهذا العام.

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 
 02/01/1107بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث تاذ الدكتور/الخطاب الوارد من السٌد األس -9

% من قٌمة الدعم السابق إقراره لجمٌع دول 41رفع قٌمة الدعم المالً لحضور المؤتمرات الدولٌة بنسبة  بخصوص
 .الصعبةالعالم وذلك حرصاً علً مصلحة الدارسٌن خاصة وأنه ٌتم الصرؾ بالجنٌة المصري ولٌس بالعملة 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 
 03/01/1107بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -01

كل عام بتكلٌؾ الشباب من الجنسٌٌن خرٌجً الجامعات والمعاهد أن وزارة التضامن االجتماعً تقوم  بخصوص
الخدمة العامة لمدة عام فً أحد المجاالت حسب احتٌاجات الوزارات وأجهزة الحكم المحلً بالمحافظات العلٌا ألداء 

 والخاص بالخدمة العامة للشباب. 0972لسنة  75المختلفة وذلك تنفٌذاً ألحكام القانون رقم 
 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

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

 

 رئٌس مجلس القسم                                     أمٌن المجلس    

 

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

 


