
 

 
                              

 

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

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

 محضر اجتماع مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة                             
  55/51/1159المقرر انعقادها ٌوم األحد الموافقالرابعة الجلسة 

" رابعة انعقد مجلس قســم الفٌزٌقــا والرٌاضٌات الهندسٌة " الجلسة ال 55/51/1159فً ٌــــوم األحد الموافق  إنـــــه  
والمقرر انعقادها فً الســاعة الحادٌة عشر صباحاً بمـــقر مجلس القسم برئاسة األستـاذ الدكتور/ رمضان عبد الحمٌد 

 -ادة:الشنوانً رئٌس مجلس القسم وعضوٌة كالً من الس

 الدرجــــــــــــــــــــــــــــة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 أستاذ متفرغ أ.د. إمٌل صبحً سعد شكر هللا 5
 أستاذ متفرغ أ.د. محمد أحمد طاهر داود 1
 أستاذ متفرغ أ.د. مصطفً حسن محمد عٌسً 3
 أستاذ متفرغ أ.د. مجدي محمد كامل ٌوسف 4
 أستاذ متفرغ محمود محفوظ رامزأ.د.  5
 أستاذ متفرغ وداد علً عبد المنعم الجناٌنًأ.د.  6
 أستاذ متفرغ )أستاذ مساعد( د. أحمد محمد عبد الفتاح أبوعراٌس 7
 أستاذ مساعد د. محمد سٌد عبد القادر 8
 أستاذ مساعد د. خالد محمود حسن عبد الرحٌم 9
 أستاذ مساعد الجوهريد. هانً أحمد عطٌة  51
 مدرس د. أحمد صبحً حسونه 55
 مدرس د. محمد سعٌد حسن شمس 51
 مدرس د. ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد 53
 مدرس د. علً محمد لطفً قندٌل 54
 مدرس د. أحمد إبراهٌم عبد القادر المسدي 55

 -اعتذر عن الحضور:

 أستاذ متفرغ أ.د. سعٌد علً السٌد الصٌرفً 5
 أستاذ متفرغ أ.د. سناء محمود الربٌعً 1
 أستاذ متفرغ أ.د. حسن محمد عبد الحافظ 3

 وتولً سكرتارٌة المجلس السٌدة / مرفت صالح عتٌم.  

  ة:المصادق -أواًل:    
 التصدٌق علً محضر الجلسة السابقة.

 القــــــــــــــرار
 14/55/1159والممتدة حتى  57/55/1159المقرر انعقادها ٌوم األحد الموافقالثالثة الجلسة 

 -الموافقة بالتفويض: -ثانياً:    
 ال ٌـــــــــــــوجـــــــــــــد.   

 موضوعات للمناقشة. -ثالثاً:
         قبول الموافقة علً بخصوص 58/55/1159بتارٌخ  عمٌد الكلٌةالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -5 

 .معٌد الفٌزٌاء بالقسم إلً قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةالمهندس/ أحمد محمد فتحً سالم تحوٌل 

 كلية الهندسة االلكترونية

مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات 

 الهندسية



 القــــــــــــــرار
 وافق المجلس ولٌس لدٌة مانع.

 
الموافقة علً تعدٌل  بخصوص 3/51/1159بتارٌخ  عمٌد الكلٌةالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -1

 التً أقرت بالمجلس األعلى للجامعات فً 1159/1111بعض أحكام ونظام عمل اللجان العلمٌة الدورة الثالثة عشر 
 .58/7/1159بتارٌخ  691جلسته رقم 

 القــــــــــــــرار
 

 أحٌط المجلس علماً.
 

 11/55/1159بتارٌخ  العلٌا والبحوثللدراسات وكٌل الكلٌة الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -3 
المساعد بالقسم وعضو  سطنطاوي المدرالالفتوح  اإلجازة الدراسٌة للسٌدة/ أسماء إبراهٌم أبوإنهاء  بخصوص

طبقاً للبرنامج التنفٌذي  1154/1155المنح المقدمة للدولة للعام الدراسً  أحدياإلجازة الدراسٌة بروسٌا علً 
 (.)تارٌخ المناقشة 59/6/1159المبرم بٌن البلدٌن اعتباراً من 

 القــــــــــــــرار
 

 أحٌط المجلس علماً.
 
 بخصوص 8/51/1159بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -4

( بتارٌخ 666دلٌل العمل بالدراسات العلٌا بكلٌات ومعاهد جامعة المنوفٌة وذلك طبقاً لقرار أ.د. رئٌس الجامعة رقم )

51/3/1159. 

 القــــــــــــــرار
 لمن ٌرغب اإلطالع علٌة.

 

 بخصوص 4/51/1159بتارٌخ  وثوكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -5

تمهٌدي  –علً فتح باب القٌد لطالب الدراسات العلٌا )تأهٌلً ماجستٌر  5/51/1159موافقة مجلس الكلٌة بتارٌخ 

حتى  5/5/1111من  ءابد 1159/1111للعام الجامعً  1111( دورة ٌناٌر دكتوراهتمهٌدي  –ماجستٌر 

35/5/1111. 

 القــــــــــــــرار
 المجلس علماً.أحٌط 

 
إذا كان هناك  بخصوص 4/51/1159بتارٌخ  المدٌر التنفٌذي لوحدة الجودةالخطاب الوارد من السٌد الدكتور/ -6

 أهداف الكلٌة.قٌم  و  رغبة من القسم فً تعدٌل رؤٌة ورسالة و

 القــــــــــــــرار

 

 أحٌط المجلس علماً.
 

طنطاوي بخصوص التكرم بالموافقة علً تعٌٌن سٌادتها فً الالفتوح  أبوسٌدة/ أسماء إبراهٌم الالطلب المقدم من  -7

تخصص الكٌمٌاء وذلك بالمنحة  –وظٌفة مدرس كٌمٌاء بالقسم حٌث أنها حصلت علً درجة الدكتوراه فً العلوم 



ف وذلك مدٌنة ساراتو –جامعة ساراتوف الوطنٌة لألبحاث  –المقدمة من دولة روسٌا االتحادٌة من معهد الكٌمٌاء 

  .59/6/1159بتارٌخ 

 القــــــــــــــرار

 -تشكل لجنه لعرض الرسالة من كاًل من:
 أ.د. محمود محفوظ رامز. -5
 عراٌس. د. أحمد محمد عبد الفتاح أبو -1

 د. خالد محمود حسن عبد الرحٌم. -3

 

 ما ٌستجد من أعمال . -رابعًا:

الطلب المقدم من السٌد الدكتور/ ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد سعٌد بخصوص الموافقة علً صرف مكافأة  -5

 فقة الخاصة بسٌادته.المراألبحاث 

 القــــــــــــــرار

 الموافقة.

 

 

 لما لم ٌستجد من أعمال أقفل المحضر فً الساعة الواحدة ظهرًا........... و

 

 رئٌس مجلس القسم                       سأمٌن المجل        

 رمضان عبد الحمٌد الشنوانًأ.د.                                      أحمد إبراهٌم عبد القادر المسديد. 

 

 

 

 


