
 

 

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

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

 16/12/2112والممتدة حتى  9/21/2112المقرر انعقادها ٌوم األحد الموافق رابعةالجلسة ال
انعقد مجلس قســــــم الفٌزٌقــا والرٌاضٌات الهندسٌة  9/12/2112إنـــــه فً ٌــــوم األحد الموافق       

المقرر انعقادها فً الســاعة الحادٌة عشر صباحاً و 16/12/2112والممتدة حتى  "  رابعة" الجلسة ال
لشنوانً رئٌس مجلس القسم بمـــقر مجلس القسم برئاسة األستـاذ الدكتور/ رمضان عبد الحمٌد ا

  -من السادة: وعضوٌة كلً 

 الـــــــــــدرجـــــــــة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 أستاذ متفرغ أ.د/ سعٌد علً السٌد الصٌرفً 1

 أستاذ متفرغ أ.د/ محمد احمد طاهر داود 2

 متفرغأستاذ  أ.د/ مصطفً حسن محمد عٌسً 3

 أستاذ متفرغ أ.د/ محمود محمد محفوظ رامز 4

 أستاذ متفرغ أ.د/ مجدي محمد كامل ٌوسف 5

 متفرغ أستاذ أ.د/ وداد علً عبد المنعم الجناٌنً 6

 أستاذ أ.د/ سناء محمود الربٌعً 7

 أستاذ  د/ حسن محمد عبد الحافظأ. 2

 أستاذ مساعد د/ أحمد محمد عبد الفتاح أبو عراٌس 9

 أستاذ مساعد محمود حسن عبد الرحٌم / خالدد د/ خا 11

 مدرس حسونهعلً د/ أحمد صبحً  11

 مدرس شمسحسن د/ محمد سعٌد  12

 مدرس د/ ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد 13

 مدرس د/ علً محمد لطفً قندٌل 14

 -أعتذر عن الحضور:
 مدرس د/ طلعت عبد الحمٌد طلعت 1

           
   وتولً سكرتارٌة المجلس السٌدة / مرفت صلح عتٌم.          

  
      ة:المصادق -أواًل:

التصدٌق علً محضر الجلسة السابقة.      
 

 -الموافقة بالتفويض: -ثانياً:    
 ٌــــــــــــوجـــــــــــــد.ال     

 
 للمناقشة. موضوعات -ثالثاً:

 كلية الهندسة االلكترونية

مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات 

 الهندسية



تدرٌب بخصوص  14/11/2112الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -1
 أعضاء هٌئة التدرٌس علً األسالٌب الحدٌثة فً التعلٌم الهندسً.

 القــــــــــــــرار

 عمل الكلٌة والخطة الدراسٌة بالكلٌة. فً إطار القسم لٌس لدٌة مانع
 

قرار عمٌد  بخصوص 29/11/2112الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  الخطاب -2

 بإعادة تشكٌل وحدات التطوٌر الدائم للمعامل واألجهزة بالكلٌة. 27/11/2112( بتارٌخ 25الكلٌة رقم )

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.

تقرٌر  بخصوص 29/11/2112الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -3

اللجنة العلمٌة لفحص اإلنتاج العلمً لشغل وظائف األساتذة واألساتذة المساعدٌن الدورة الثانٌة عشر 

د حجازي الفٌزٌاء والرٌاضٌات الهندسٌة والخاص بالدكتور/ محمود شبل محم 42( لجنة 2116/2119)

المدرس بالقسم وتوصً اللجنة بعدم ترقٌة سٌادته حٌث أن ملفات سٌادته ال تحقق المطلوب للتعٌٌن فً 

 وظٌفة أستاذ مساعد فً الرٌاضٌات الهندسٌة.

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.

بتارٌخ  والبحوثوكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -4

بعدم عقد أي اجتماعات أو لقاءات مع الهٌئات أو المؤسسات االلتزام التام  بخصوص 12/11/2112

السٌد الدولٌة فٌما قد ترتب علً مصر آٌة التزامات من أي نوع قبل التنسٌق الكامل والمسبق مع 

 الدكتور/ وزٌر المالٌة.

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.

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

عقد ندوة بعنوان " تحسٌن تصنٌف الجامعات العربٌة فً التصنٌفات العالمٌة  بخصوص 22/11/2112

 16/12/2112للجامعات ودور معامل التأثٌر واالستشهاد العربً " والتً ستعقد ٌوم األحد الموافق 

 بالجامعات األردنٌة.

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.

 4/12/2112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث لوارد من السٌد األستاذ الدكتور/الخطاب ا-6

بمقر قاعة المناقشات  اجتمعت لجنه السٌمنار  4/12/2112أنه فً ٌوم الثلثاء الموافق  بخصوص



بالدور الثانً بالكلٌة حٌث قام الباحث / مٌنا أبوسته مرقس زخاري المعٌد بالقسم بعمل سٌمنار فً 

 موضوع رسالة الماجستٌر وقد اجتاز الطالب السٌمنار بنجاح.

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.

 22/11/2112بتارٌخ لشئون التعلٌم والطلب وكٌل الكلٌة  لوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ا الخطاب-7

موافاة سٌادته بأسماء أعضاء هٌئة التدرٌس الذٌن سٌقومون بعقد االمتحان وأتباع نظام  بخصوص

 التصحٌح اإللكترونً.

 القــــــــــــــرار

 إلكترونٌناً.إعلم الدكتور/ خالد محمود حسن بتحضٌر امتحان مادة هندسة البٌئة علً أن تصحح 

 22/11/2112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطلب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ الخطاب-2

لطلب  2112/2119صورة من جدول امتحانات الفصل الدراسً األول للعام الجامعً  بخصوص

 .الرابعة –الثالثة  –الثانٌة  –األولً  –الفرقة اإلعدادي 

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.

 26/11/2112بتارٌخ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطلب  الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ الخطاب-9

إلً ٌوم الثلثاء  22/12/2112بدء امتحانات العلمً والشفهً من ٌوم السبت الموافق  بخصوص

 .25/12/2112الموافق 

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.

بوسته مرقس زخاري االطلب المقدم من األستاذ الدكتور/ إمٌل صبحً سعد شكر هللا بخصوص الطالب / مٌنا  -11

 فً العلوم األساسٌة الهندسٌة.المعٌد بالقسم والمسجل لدرجة الماجستٌر 

                               "التكاملٌة الشاذة والتً من النوع األول  الحلول العددٌة لمعادالت فرٌدهولم"  -فً موضوع :

Numerical Solutions of Singular Fredholm Integral Equations of the First Kind   

 وذلك لتشكٌل لجنه المناقشة للرسالة .

 -نتشرف بأن نقترح لجنه الحكم والمناقشة علً النحو التالً:
 خارجـــً:
 (. جامعة األزهر بنٌن  -كلٌة العلوم  -أستاذ الرٌاضٌات المتفرغ )   أ.د./ عبد الوهاب عباس رجب-1
 داخـــــلً:

                                                                 ة ـــكلٌ –أستاذ الرٌاضٌات المتفرغ بقسم الفٌزٌقا و الرٌاضٌات الهندسٌة ) أ.د./ سعٌد على السٌد الصٌرفى  -1
 (. جامعة المنوفٌة -الهندسة 

 عن لجنة اإلشراف:



كلٌة الهندسة  –أستاذ الرٌاضٌات المتفرغ بقسم الفٌزٌقا و الرٌاضٌات الهندسٌة ) أ.د./ إمٌل صبحً سعد شكرهللا   -1
 (. جامعة المنوفٌة - ةااللكترونٌ

ة ــكلٌ –ة ــات الهندسٌــالرٌاضٌٌــزٌقا وم الفــتفرغ بقسأستاذ الرٌاضٌات الم دي محمد كامل ٌوسف  )أ.د./ مج-2
 (. جامعة المنوفٌة -ة الهندسة االلكترونٌ

 القــــــــــــــرار
 .الموافقة

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث لوارد من السٌد األستاذ الدكتور/الخطاب ا-11
وزارة التعلٌم العالً والمرفق به مسودة مقترح للبرنامج التنفٌذي التفاقٌة كتاب  بخصوص 4/12/2112

التعاون فً مجال التعلٌم العالً والبحث العلمً بٌن جمهورٌة مصر العربٌة وجمهورٌة السودان لألعوام 
كة اجتماعات لجنه كبار المسئولٌن التحضٌرٌة للجنة العلٌا المشتر والتً تم تقدٌمها إثناء 2112/2121

  للتعاون بٌن مصر والسودان. 
 القــــــــــــــرار

 ٌرحب المجلس بالتعاون وتبادل الزٌارات.
بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث لوارد من السٌد األستاذ الدكتور/الخطاب ا -12
والتحضٌر ٌد اإلعداد فكتاب وزارة االستثمار والتعاون الدولً والذي ٌ بخصوص 4/12/2112

الجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرٌة األوكرانٌة للتعاون االقتصادي والعلمً والفنً 
 برئاسة السٌدة / سحر نصر وزٌرة التعاون الدولً. كٌٌفوالمقرر عقدها ب

 القــــــــــــــرار

 ٌرحب المجلس بالتعاون وتبادل الزٌارات من أعضاء هٌئة التدرٌس والطلب.
بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث األستاذ الدكتور/ الوارد من السٌدالخطاب  -13
من التقارٌر الفردٌة + التقرٌر الجماعً الخاص برسالة الماجستٌر  صورة بخصوص 13/12/2112

 اسٌةللمهندسة/ نورا ٌحًٌ زكرٌا الشٌخ المعٌدة بالقسم والمسجلة لدرجة الماجستٌر فً العلوم األس
 .2111الهندسٌة بالقسم دورة أكتوبر 

 
 القــــــــــــــرار

 منح سٌادتها درجة الماجستٌر فً العلوم األساسٌة الهندسٌة تخصص الفٌزٌقا والرٌاضٌاتعلً الموافقة 
  الهندسٌة.

 
بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث األستاذ الدكتور/ الوارد من السٌدالخطاب  -14
صورة من التقارٌر الفردٌة + التقرٌر الجماعً الخاص برسالة الدكتوراه  بخصوص 13/12/2112

المدرس المساعد بالقسم والمسجل لدرجة دكتور الفلسفة فً  للمهندس / أحمد إبراهٌم عبد القادر المسدي
 .2114العلوم األساسٌة الهندسٌة دورة أكتوبر 

 القــــــــــــــرار

 سٌادته درجة دكتور الفلسفة فً العلوم األساسٌة الهندسٌة.الموافقة علً منح 
 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. 


