
 

 

                             

 محضر اجتماع مجلس قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة                    
 11/2/2112المقرر انعقادها ٌوم األحد الموافق سادسةلالجلسة ا

       " الجلسة  انعقد مجلس قســــــم الفٌزٌقــا والرٌاضٌات الهندسٌة 11/2/2112إنـــــه فً ٌــــوم األحد الموافق       
صباحاً بمـــقر مجلس القسم برئاسة األستـاذ الدكتور/ سناء محمود الحادٌة عشر  انعقادها فً الســاعة " المقررلخامسة ا

 -سم وعضوٌة كل من السادة:عبد الحمٌد الربٌعً رئٌس مجلس الق

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

 أستاذ متفرغ أ.د/ محمد احمد طاهر داود 2

 أستاذ متفرغ أ.د/ مصطفً حسن محمد عٌسً 3

 أستاذ متفرغ كامل ٌوسفأ.د/ مجدي محمد  4

 أستاذ متفرغ أ.د/ محمود محمد محفوظ رامز 5

 أستاذ مساعد د./ حسن محمد عبد الحافظ 6

 أستاذ مساعد د./ أحمد محمد عبد الفتاح أبوعراٌس 7

 أستاذ مساعد د./ رمضان عبد الحمٌد الشنوانً 2

 أستاذ مساعد د./ وداد علً عبد المنعم الجناٌنً 9

 مدرس خالد محمود حسن عبد الرحٌمد./  11

 مدرس د./ هانً أحمد عطٌة الجوهري 11

 مدرس د./ طه عبد المهٌمن طه 12

 مدرس د./ أحمد صبحً حسونه 13

 مدرس د./ محمد سعٌد شمس 14

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

التصدٌق علً محضر الجلسة السابقة.    
 القــــــــــــــرار

 14/1/2112األحد الموافقالمنعقدة ٌوم  التصدٌق علً محضر الجلسة السابقة
 -الموافقة بالتفويض: -ثانياً:

 ال ٌوجــــــــــــــــــــــــــد.
 .موضوعات للمناقشة -ثالثاً:     
للشئون أن اإلدارة العامة  بخصوص 17/1/2112الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -1

والمعتمدة من السٌد أ.د. رئٌس الجامعة بتارٌخ  2117لسنة  125القانونٌة بالجامعة قد انتهت فً فتواها رقم 
عاونة باستالم العمل إال بعد انتهاء مدة اإلجازة إلً عدم السماح لعضو هٌئة التدرٌس أو الهٌئة الم 27/12/2117

) ملف رقم  19/1/2117المرخص له بها وذلك تأسٌساً علً إفتاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة المؤرخة فً 
1/2/2325 .) 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علما.

 

 كلية الهندسة االلكترونية

مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات 

 الهندسية



موافاة سٌادته بأسماء السادة  بخصوص 22/1/2112الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -2

المعٌدٌن والمدرسٌن المساعدٌن الذٌن لم ٌحصلوا علً درجة الماجستٌر أو الدكتوراه خالل المدة القانونٌة طبقاً لنص 

 ( من قانون تنظٌم الجامعات.156و155المادتٌن )

 القــــــــــــــرار
 م/ نورا ٌحً الشٌخ.                             م/ أسماء إبراهٌم أبو الفتوح طنطاوي.

الكتاب الدوري الصادر من  بخصوص 16/1/2112الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -3

 21/12/2117( بتارٌخ 111السٌد اللواء أ.ح أمٌن عام مجلس الوزراء المتضمن بأن مجلس الوزراء بجلسته رقم )

قرر بأن تتولً وزارة التعلٌم العالً والجهات التابعة لها وجمٌع المؤسسات التوعٌة بالدولة اتخاذ جمٌع اإلجراءات 

 باب وتحسٌنهم ضد الفكر المتطرف.الالزمة لحماٌة النشء والش

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علما.

الدعوة المقدمة للكلٌة من  بخصوص 16/1/2112الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -4

للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس وذلك لزٌارة المستشفً ألنها أول مستشفً رقمً بمصر علً العلم  57357مستشفً 

 والتدرٌب والبحث العلمً. 

 القــــــــــــــرار
 ٌرحب القسم.   

استحداث آلٌة جدٌدة للسادة  خصوصب 16/1/2112الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -5

أعضاء هٌئة التدرٌس المتقدمٌن لترقٌة أستاذ وأستاذ مساعد وذلك من خالل الدخول علً نظام االستفسارات المطور 

 والموجود علً البوابة اإللكترونٌة للمجلس األعلى للجامعات.

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علما.

صورة من مذكرة الفتوي رقم  بخصوص 31/1/2112الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة بتارٌخ  -6

األستاذ  –والتً تضمنت أنه بالنسبة للطلب المقدم من السٌد أ.د. ٌحٌى عبد المنعم عبد الهادي  2117( لسنة 154)

بمنح عالوات خاصة لغٌر  2117لسنة  72و77و16رقام المتفرغ بكلٌة التربٌة النوعٌة بأنة قد صدرت القوانٌن أ

 المخاطبٌن بقانون الخدمة المدنٌة ولم تصرف لسٌادته.

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علما.

وص بخص 17/1/2112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -7

دكتوراه( وذلك للعام  –ماجستٌر  –)دبلوم  2112موفاة سٌادتكم بالخطة الدراسٌة للطالب المتقدمٌن للقٌد بدورة ٌناٌر 

 .2117/2112الجامعً 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علما.

 



 وصبخص 22/1/2112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -2

والمقرر عقدة فً  (UPEC 2018 )اإلعالن الخاص بالمؤتمر الدولً الثالث والخمسون لجامعات هندسة الطاقة 

 المملكة المتحدة. -Glasgow Caledonian جامعة  – 2112سبتمبر  7-4الفترة من 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علما.

ص وبخص 22/1/2112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث األستاذ الدكتور/ الخطاب الوارد من السٌد -9

للطالب المصرٌٌن الراغبٌن فً دراسة اللغة الٌابانٌة أخر موعد للتقدم  2112إعالن عن منح لدراسة اللغة الٌابانٌة لعام 

للحصول علً درجة الماجستٌر (TICA) دٌة , إعالن عن منح المقدمة من الوكالة التاٌالن2112فبراٌر  15لهذه المنح 

من  IMBA عن منح للحصول علً درجة الماجستٌر , إعالن 21/4/2112مدة الدراسة عامٌن أخر موعد للتقدم 

 .22/2/2112تاٌالند مدة الدراسة من عام ونصف وحتى عامٌن أخر موعد للتقدم 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علما.

 وصبخص 15/1/2112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث من السٌد األستاذ الدكتور/ الخطاب الوارد -11

,  2112مارس  22اإلعالن عن المؤتمر الدولً الرابع عن اإلبداع والتحدٌات االقتصادٌة المستدامة والمقرر عقده فً 

باالشتراك مع معهد دٌلن للتكنولوجٌا بأٌرلندا وكلٌة التجارة  ٌنظم المؤتمر كلٌة العلوم المالٌة واإلدارٌة بجامعة فاروس

 بجامعة اإلسكندرٌة.  

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علما.

 وصبخص 15/1/2112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -11

اإلعالن عن مؤتمر شباب الباحثٌن والمقام تحت عنوان )الثورة الصناعٌة.... هل نحن مستعدون( وذلك خالل الفترة من 

 جامعة قناة السوٌس. -2112أبرٌل  7-2

 القــــــــــــــرار
 وعلً من ٌرغب التقدم بطلب لرئٌس القسم. أحٌط المجلس علما.

 

 -تقرٌر المقدم من كاًل من : -12
 أ.د. سعٌد علً السٌد الصرفً .-1
 أد. مصطفً حسن محمد عٌسً.-2
 أ.د. مجدي محمد كامل ٌوسف. -3
 عن السٌد / طلعت عبد الحمٌد طلعت عبد الحمٌد.وذلك لتقدٌم تقرٌر  

   طلعت عبد الحمٌد المدرس  لتقدٌم تقرٌر عن السٌد / 22/1/2112بناء علً الخطاب الوارد من سٌادتكم بتارٌخ  -    

المساعد بالقسم وبعد فحص األوراق المقدمة من السٌد طلعت وجد أنه سجل درجة الدكتوراه فً مجال الرٌاضٌات    

( أبحاث مختلفة عن الرسالة المقدمة منه 6الهندسٌة التطبٌقٌة )أو التحلٌل العددي التطبٌقً( وأن الباحث قام بنشر ستة )

-فً تخصص الرٌاضٌات الهندسٌة وعنوانها:   



"Simultaneous reconstruction of Robin Coefficients and heat fluxes in elliptic and 

parabolic equations" 

أن هذه الرسالة ضمن الخطة البحثٌة للقسم فً مجال التحلٌل العددي.اللجنة جد تبالتالً   

 القــــــــــــــرار
  أحٌط المجلس علما.  

 وصبخص 31/1/2112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث األستاذ الدكتور/الخطاب الوارد من السٌد  -13

السادس والعشرون الذي تنظمه الجمعٌة اإلعالن عن المؤتمر السنوي الرابع والثالثون لعلم النفس فً مصر والعربً 

 األقصر. –فندق الجولً فٌل  – 2112ٌناٌر  31-31المذكورة وذلك فً الفترة من 

 القــــــــــــــرار
  أحٌط المجلس علما.  

 وصبخص 1/2/2112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -14

 DLاإلعالن عن فتح باب التسجٌل فً الدورة العامة للملكٌة الفكرٌة الخاصة بمصر من خالل التعلٌم عن بعد 

101AEG18S1  2112فبراٌر  11وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولٌة للملكٌة الفكرٌة )الواٌبو( خالل الفترة من 

 .2112أبرٌل 13حتى 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علما.

 وصبخص 1/2/2112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -15

أخالقٌات  –المشكلة والحل  –فتح باب الترشح لعدد من الجوائز الخاصة بالموضوعات اآلتٌة ) حاضر اللغة العربٌة 

حقوق ذوي اإلعاقة فً اإلسالم( علماً بأن آخر موعد لتلقً طلبات الترشٌح  –التعامل مع مواقع التواصل االجتماعً 

 .2112دٌسمبر  31بالجهة المنحة الترشٌحات وأخر موعد لقبول  25/11/2112بالجامعة 

 القــــــــــــــرار
وعلً من ٌرغب التقدم بطلب لرئٌس القسم. أحٌط المجلس علما.  

 وصبخص 5/2/2112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -16

اإلعالن عن الموسم العلمً الدولً للمؤتمرات والندوات وورش العمل فً نسخته الخامسة برعاٌة جامعة الحسن الثانً 

 المملكة المغربٌة.  –الدار البٌضاء  – 2112ابرٌل  22-22وذلك فً الفترة من 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علما.

وص بخص 5/2/2112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث تور/الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدك -17

والذي ٌعد ثانً أهم مركز بحثً فً جنوب أفرٌقا بالتعاون مع  (SAIIA)التعاون مع معهد جنوب أفرٌقا للشئون الدولٌة 

 جمهورٌة مصر العربٌة والجامعات الخاصة األمرٌكٌة والبرٌطانٌة وفتح قنوات حوار للتواصل.

 القــــــــــــــرار
  أحٌط المجلس علما.



 وصبخص 5/2/2112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -12

عن  اإلعالن عن عدد من المؤتمرات والجوائز المقدمة من جامعات ومؤسسات عربٌة بغرض تعمٌمها وفٌما ٌلً تنوٌة

 تلك المؤتمرات والجوائز.

 القــــــــــــــرار
وعلً من ٌرغب التقدم بطلب لرئٌس القسم. أحٌط المجلس علما.  

 
 وصبخص 6/2/2112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -19

 عند تشكٌل لجان مناقشة الرسائل العلمٌة واالمتحان الشامل. االلتزام بترتٌب األقدمٌات

 القــــــــــــــرار
  أحٌط المجلس علما.   

الطلب المقدم من المهندس / طلعت عبد الحمٌد طلعت المدري المساعد بالقسم بخصوص الموافقة علً تعٌٌن -21

رٌاضٌات التطبٌقٌة من جامعة وسط الصٌن حٌث أنه حصل علً درجة الدكتوراه فً تخصص السٌادته بدرجة مدرس 

الصٌن من خالل منحة مقدمة للدولة طبقاً للبرنامج التنفٌذي بٌن جمهورٌة الصٌن الشعبٌة  –ووهان  –المركزٌة 

 وجمهورٌة مصر العربٌة.

 القــــــــــــــرار
 -تشكٌل لجنة من :

 أ.د. سعٌد علً الصٌرفً. -1
 أ.د. مصطفً حسن محمد عٌسً. -2

 محمد كامل ٌوسف. أ.د. مجدي -3

 إذا كانت ضمن الخطة البحثٌة للقسم. تقرٌرلفحص الرسالة المقدمة من المهندس/ طلعت عبد الحمٌد طلعت وتقدٌم 

 .2117دٌسمبر  24صورة من محضر اجتماع الفرٌق التنفٌذي لوحدة توكٌد الجودة  -21

 القــــــــــــــرار
 -الجودة داخل القسم وتتكون من:تشكٌل لجنة لتوكٌد  أحٌط المجلس علماً.

 د. أحمد عبد الفتاح أبوعراٌس. -1

 د. رمضان عبد الحمٌد الشنوانً. -2

 م. ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد. -3

 م. طلعت عبد الحمٌد طلعت. -4

 م/ علً محمد قندٌل. -5

  -رابعًا ما ٌستجد من أعمال:

وص الطلب المقدم من أ.د. بخص 11/2/2112بتارٌخ  عمٌد الكلٌة  الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/-1

كمال حسن عوض هللا لتدرٌس مادتً الرٌاضٌات والفٌزٌاء باللغة اإلنجلٌزٌة وذلك لرفع المستوي العلمً للطالب 

 فً المواد الهندسٌة علً جمٌع الفرق الدراسٌة كلها بالكلٌة.

 



 القــــــــــــــرار
 -تشكل لجنه من:

 الصٌرفً.أ.د. سعٌد علً السٌد -1

 أ.د. مجدي محمد كامل ٌوسف.-2
 أ.د. مصطفً حسن محمد عٌسً.-3

 أ.د. محمد طاهر داود.-4

 الموضوع.أ.د. محمود محفوظ رامز . للرد علً -5

 

الخاصة  صرف المكافأة لألبحاثالطلب المقدم من الدكتور/ خالد محمود حسن عبد الرحٌم بخصوص الموافقة علً -2

 بسٌادته المرفقة.

 القــــــــــــــرار
 ٌوصً المجلس بالموافقة علً صرف المكافأة لألبحاث الخاصة بسٌادته المرفقة.

الطلب المقدم من الدكتور/ خالد محمود حسن عبد الرحٌم بخصوص الموافقة علً تسجٌل لألبحاث الخاصة بسٌادته -3

 المرفقة.

 القــــــــــــــرار
 ألبحاث الخاصة بسٌادته المرفقة.ٌوصً المجلس بالموافقة علً تسجٌل ل

مدرس الكٌمٌاء بالقسم بخصوص الموافقة علً تقدم  الطلب المقدم من السٌد الدكتور/ خالد محمود حسن عبد الرحٌم-4

تخصص الكٌمٌاء الالعضوٌة  2116/2119( الدورة الثانٌة عشر 35رقم ) سٌادته للجنة العلمٌة للعلوم األساسٌة

  .لشغل وظٌفة أستاذ مساعد  لفحص اإلنتاج العلمً

 القــــــــــــــرار
 الموافقة.  

 وصبخص 2/2/2112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -5

عبد الحمٌد  صورة من التقارٌر الفردٌة + التقرٌر الجماعً الخاص برسالة الدكتوراه للمهندس / ناصر عبد الفضٌل

 .2114المدرس المساعد بالقسم والمسجل لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم األساسٌة الهندسٌة دورة أكتوبر  –سعٌد 

 القــــــــــــــرار
المدرس المساعد بالقسم والمسجل لدرجة دكتور  –لمهندس / ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد سعٌد امنح الموافقة علً 

 الفلسفة فً العلوم األساسٌة الهندسٌة.

 

الطلب المقدم من السٌد األستاذ الدكتور/ مجدي محمد كامل ٌوسف بخصوص صالحٌة بحث الماجستٌر المقدم من -6

 -المهندس/ أسامة محمد محمد عمارة فً موضوع :

 -باللغة العربٌة:

 هتزازٌة لنموذج ربع سٌارة مثار من سطح الطرٌق (.) دراسة الحركة اال

 -باللغة اإلنجلٌزٌة:

(Vibration Study of a Quarter-Car Model Excited By the Road Surface Profile) 

 -نتشرف بأن نقترح لجنة الحكم والمناقشة علً النحو التالً:



 -خارجً:
 جامعة األزهر (. –بكلٌة العلوم  –أستاذ الرٌاضٌات  )أ.د./ كمال رسالن محمد رسالن  

 

 -داخلً:

                كلٌة الهندسة  –المتفرغ بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة  االهتزازاتأ.د./ مصطفً حسن محمد عٌسً ) أستاذ 

 جامعة المنوفٌة (. –اإللكترونٌة 

 -عن لجنه اإلشراف:

كلٌة  –الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة أ.د./ مجدي محمد كامل ٌوسف ) أستاذ الرٌاضٌات المتفرغ بقسم  -1

 جامعة المنوفٌة (. –الهندسة اإللكترونٌة 

كلٌة الهندسة  –د./ حسن محمد عبد الحافظ ) أستاذ مساعد الرٌاضٌات بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة  -2

 جامعة المنوفٌة (. –اإللكترونٌة 

 القــــــــــــــرار
 الموافقة .

 وصبخص 2/2/2112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/-7

 –موافقة السٌد أ.د. نائب رئٌس الجامعة علً تشكٌل لجنه االمتحان الشامل للطالب / علً محمد لطفً علً قندٌل 

تحت إشراف  2114المدرس المساعد بالقسم والمسجل لدرجة دكتور الفلسفة فً العلوم األساسٌة الهندسٌة دورة أكتوبر 

 -كالً من:

 أستاذ متفرغ بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة.              أ.د. مصطفً حسن محمد عٌسً  -1

 رغ بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة.أستاذ متف              أ.د. أ.د. مجدي محمد كامل        -2

 د. وداد علً عبد المنعم الجناٌنً               أستاذ مساعد بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة. -3

 د. هانً أحمد عطٌة الجوهري                 مدرس بقسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة. -4

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً. ,الموافقة 

 تقرٌر جماعً عن اختٌار القبول الشامل للمهندس/ علً محمد لطفً قندٌل المسجل لدرجة الدكتوراه بالقسم  -2

 القــــــــــــــرار
 ٌوصً المجلس بالموافقة طبقاً لما جاء بالتقرٌر.

 

 وصبخص 11/2/2112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -9
علً فتح باب القٌد لطالب الدراسات  9/1/2112موافقة مجلس الكلٌة بجلسته الخامسة المنعقدة ٌوم الثالثاء الموافقة

 . 2112دكتوراه( دورة ٌناٌر  –ماجستٌر  –العلٌا )دبلوم 

 القــــــــــــــرار
 ف أ.د. مجدي محمد كامل لعمل الالزم., وتكلٌالموافقة 

 
الطلب المقدم السٌد الدكتور/ حسن محمد عبد الحافظ بخصوص الموافقة علً تسجٌل البحث المرفق الخاص  -11

 بسٌادته.
 القــــــــــــــرار

 الموافقة علً تسجٌل البحث المرفق الخاص بسٌادته.



 وصبخص 2/2/2112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -11
 31-22والمقرر عقدة خالل الفترة من  (IWTC)اإلعالن عن المؤتمر الدولً الحادي والعشرون لتكنولوجٌا المٌاه 

 بمقر األكادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا والنقل البحري بمدٌنة بور سعٌد. 2112ٌونٌو 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.   
قرار السٌد المهندس رئٌس  وصبخص 2/2/2112بتارٌخ عمٌد الكلٌة  الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -12

 لجنه لمتابعة المشاركات الخارجٌة لمصر فً المحافل المائٌة.بتشكٌل  2117( لسنه 31مجلس الوزراء رقم )
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.   
بٌان بالحلقات الدراسٌة  وصبخص 2/2/2112بتارٌخ عمٌد الكلٌة  الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -13

 .2112المقرر إقامتها خالل النصف األول من عام 
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.   
التنبٌه علً السادة الزمالء  وصبخص 2/2/2112بتارٌخ عمٌد الكلٌة  الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ الخطاب -14

أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم والسادة أعضاء الهٌئة المعاونة وجمٌع المهندسٌن لقاء مع السٌد نقٌب المهندسٌن بالكلٌة 
 شر.الساعة الثانٌة ع 13/2/2112وذلك ٌوم الثالثاء الموافق 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.   
التنبٌه بسداد االشتراك  وصبخص 2/2/2112بتارٌخ عمٌد الكلٌة  الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -15

 جنٌة (. 1111من الفئة الثالثة وقدرة ) 2112لجمعٌة المهندسٌن المصرٌة عن عام 
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.   
 .31/1/2112( بتارٌخ273صورة من قرار رئٌس الجامعة رقم ) -16

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.   
 وصبخص 2/2/2112بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -17

 رئٌس جامعة هومبلدت .  –مقابلة السٌد / سفٌر جمهورٌة مصر العربٌة فً برلٌن مع السٌدة/ سابٌنا كونست 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.   
التنبٌه علً السادة أعضاء  وصبخص 2/2/2112بتارٌخ عمٌد الكلٌة  الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -12

 .11/2/2112هٌئة التدرٌس إحضار كراسات اإلجابة للمواد فً موعد أقصاه األحد 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.   
التقرٌر المقدم من لجنه  وصبخص 11/2/2112بتارٌخ عمٌد الكلٌة  الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -19

 .2117/2112بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم عن الفصل الدراسً األول مشروع التخرج 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.   
التقرٌر الجماعً عن  وصبخص 12/2/2112بتارٌخ عمٌد الكلٌة  /الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور -21

فحص اإلنتاج العلمً للسٌد الدكتور/ رمضان عبد الحمٌد الشنوانً األستاذ المساعد بالقسم المتقدم لدرجة أستاذ فً 
 الرٌاضٌات الهندسٌة )تدعٌم للمرة الثالثة(.



 القــــــــــــــرار

 الموافقة علً ما جاء بالتقرٌر وتمنً لسٌادته التوفٌق.

بشببأن الموافقببة علببً تعٌببٌن سببٌادته أسببتاذ رمضببان عبببد الحمٌببد الشببنوانً م مببن السببٌد الببدكتور/ الطلببب المقببد -21

 رٌاضٌات هندسٌة بالقسم. 

 القــــــــــــــرار

ٌوصً المجلس بتعٌٌن سٌادته فً وظٌفة أستاذ رٌاضٌات هندسٌة بذات القسم والمجلس ٌتقدم لسٌادته بأجمل التهانً 

 متمنٌاً لسٌادته التوفٌق.

 

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

 

 

 رئٌس مجلس القسم                                     أمٌن المجلس    

 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


