
 
 
 

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

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

 11/2/2019والممتدة حتى  01/2/9201الموافقالمقرر انعقادها ٌوم األحد  سادسةالجلسة ال
قســــــم انعقد مجلس  11/2/2019والممتدة حتى  10/2/2019إنـــــه فً ٌــــوم األحد الموافق    

المقرر انعقادها فً الســاعة الحادٌة عشر صباحاً و"  سادسةالجلسة ال لفٌزٌقــا والرٌاضٌات الهندسٌة "ا
بمـــقر مجلس القسم برئاسة األستـاذ الدكتور/ رمضان عبد الحمٌد الشنوانً رئٌس مجلس القسم 

 -من السادة: وعضوٌة كلً 

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

 أستاذ متفرغ أ.د/ مصطفً حسن محمد عٌسً 2

 أستاذ متفرغ أ.د/ محمود محمد محفوظ رامز 3

 أستاذ متفرغ أ.د/ مجدي محمد كامل ٌوسف 4

 متفرغ أستاذ أ.د/ وداد علً عبد المنعم الجناٌنً 5

 أستاذ أ.د/ سناء محمود الربٌعً 6

 أستاذ  د/ حسن محمد عبد الحافظأ. 1

 أستاذ مساعد د/ أحمد محمد عبد الفتاح أبو عراٌس 8

 مدرس د/ أحمد صبحً حسونه 9

 مدرس محمد سعٌد شمسد/  10

 مدرس د/ طلعت عبد الحمٌد طلعت 11

 مدرس ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌدد/  12

 مدرس د/ علً محمد لطفً قندٌل 13

  -اعتذر عن الحضور كلً من:

 أستاذ متفرغ أ.د/ محمد احمد طاهر داود 1

 أستاذ مساعد د/ خالد محمود حسن عبد الرحٌم 2

   وتولً سكرتارٌة المجلس السٌدة / مرفت صلح عتٌم.            

السادة أعضاء هيئة التدريس والسادة أعضاء الهيئة المعاونة وجميع العاملين بالقسم بخالص العزاء  يتقدم
 لألستاذ الدكتور/ مجدي محمد كامل يوسف وذلك لوفاة والدته.

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

 القــــــــــــــرار
 13/1/2019الموافقالتصدٌق علً محضر الجلسة السابقة المنعقدة بتارٌخ 

 -الموافقة بالتفويض: -ثانياً:        
 ٌــــــــــــوجـــــــــــــد.ال          

 كلية الهندسة االلكترونية

مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا 

 والرياضيات الهندسية



 موضوعات للمناقشة. -ثالثاً:       

بتارٌخ  والبحوثوكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -1
  .2019مع الدول اإلفرٌقٌة باعتبار مصر رئٌس االتحاد اإلفرٌقً عام  التعاونبشأن  21/1/2019

 القــــــــــــــرار

 .2019الدول اإلفرٌقٌة باعتبار مصر رئٌس االتحاد اإلفرٌقً عام  بالتعاون مع ٌرحب القسم   

بتارٌخ  الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث وكٌلالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -2

( بتارٌخ 2541السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس الجامعة رقم ) بخصوص قرار 21/1/2019

12/11/2011. 

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.  

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -3

وحدة المكتبات الرقمٌة بالمجلس األعلى للجامعات والوحدات المناظرة  بخصوص 24/1/2019

بالجامعات المصرٌة والتً تهدف إلً خدمة اللجان العلمٌة بالمجلس األعلى للجامعات للترقٌة إلً درجة 

رٌات أستاذ وأستاذ مساعد وذلك من خلل إصدار تقارٌر فحص االقتباس العلمً ومعامل التأثٌر للدو

 وإرسالها إلً اللجان العلمٌة.

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.   

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -4

عبد الستار صابر عبد الباري المقٌدة  الموافقة علً إلغاء قٌد الطالبة / نرمٌن بخصوص 24/1/2019

 والمقٌدة علً درجة الدكتوراه وذلك لظروف خاصة بها. 2016بالدراسات العلٌا بدورة أكتوبر 

 القــــــــــــــرار

 قٌد بناًء علً طلبها.الالموافقة علً إلغاء   

بتارٌخ  والبحوثوكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا الخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -5

صورة من التقرٌر الوارد من اللجنة المشكلة من الجامعة لمراجعة الئحة  بخصوص 28/1/2019

 الدراسات العلٌا الخاصة بالكلٌة.

 القــــــــــــــرار

 بالرد علً هذا الموضوع ورفع مذكرة لهذا الموضوع. ٌكلف أ.د. مجدي محمد كامل   



 31/1/2019بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -6

تقوم بالتنسٌق مع مفوضٌة االتحاد وزارة الكتاب وزارة التعلٌم العالً والمتضمن أن  بخصوص

اركة الجامعات األوروبً بالقاهرة ومكتب برنامج االتحاد األوروبً للتعلٌم العالً بالوزارة لدعم مش

المصرٌة الحكومٌة والخاصة واألهلٌة فً برنامج اٌراسموس والذي ٌحتوي علً الٌات لدعم تبادل 

 الطلب وأعضاء هٌئة التدرٌس.

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.  

الطلب المقدم من المهندس/ أحمد إبراهٌم عبد القادر المسدي بخصوص الموافقة علً تعٌٌن سٌادته  -1

فً درجة مدرس تخصص الرٌاضٌات الهندسٌة حٌث أنه قد حصل علً درجة دكتوراه الفلسفة فً 

 . 6/1/2019العلوم األساسٌة الهندسٌة بتارٌخ مجلس الكلٌة الموافق 

 القــــــــــــــرار

 الموافقة.  

الطلب المقدم من المهندسة/ نورا ٌحٌى زكرٌا الشٌخ  بخصوص الموافقة علً تعٌٌن سٌادتها فً  -8

درجة مدرس مساعد تخصص الفٌزٌاء الهندسٌة حٌث أنها قد حصلت علً درجة الماجستٌر فً العلوم 

 . 6/1/2019وافق األساسٌة الهندسٌة من القسم تخصص الفٌزٌاء الهندسٌة بتارٌخ مجلس الكلٌة الم

 القــــــــــــــرار

 الموافقة.  

بتدرٌس مادة الرٌاضٌات للفرقة  السٌد األستاذ الدكتور/ رمضان عبد الحمٌد الشنوانًتكلٌف  تم -9  

بدالً من السٌد الدكتور/ طلعت عبد الحمٌد  2018/2019األولً للفصل الدراسً الثانً للعام الجامعً 

 طلعت وذلك لسفر سٌادته لمهمة علمٌة إلً الصٌن.

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.  

 بخصوص 22/1/2019بتارٌخ  التنفٌذي لوحدة الجودةالمدٌر الخطاب الوارد من السٌد الدكتور/  -10

 بالقسم . عرض نتائج االستبٌان علً السادة أعضاء هٌئة التدرٌس 

 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.  



صورة من  بخصوص 11/1/2019بتارٌخ  مدٌر عام الكلٌة/ ألستاذ الخطاب الوارد من السٌد ا -11

الخاص بتحدٌد االحتٌاجات السنوٌة والذي ٌتضمن  2018لسنة  13وزارة المالٌة رقم  عاممنشور

 العملٌات المتوقعة تنفٌذها خلل السنة المالٌة القادمة.

 القــــــــــــــرار

 -تم تشكٌل لجنه من كًل من السادة:

 أ.د. حسن محمد عبد الحافظ . -1

 د. أحمد عبد الفتاح أبوعراٌس . -2

 حسن.د. خالد محمود  -3

 د. ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد. -4

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -12

مسودة مذكرة التفاهم فً مجال التعلٌم العالً والبحث العلمً بٌن جمهورٌة  بخصوص 16/1/2019

 مصر العربٌة وجمهورٌة قبرص.

 القــــــــــــــرار

 ٌرحب المجلس بالتعاون بٌن البلدٌن.

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -13

اتفاقٌة إطارٌة بٌن وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً والوكالة الجامعٌة  بخصوص 16/1/2019

 الفرنكفوتٌة.

 القــــــــــــــرار

 التعاون بٌن الجهات المذكورة.ٌرحب المجلس ب

بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -14

استمارات القٌد الخاصة بالطلب المتقدمٌن للقٌد بتأهٌلً القسم العام + تمهٌدي  بخصوص 1/2/2019

 -وهم: 2018/2019للعام الجامعً  2019دكتوراه بدورة ٌناٌر 

 م/ نورا ٌحٌى زكرٌا الشٌخ. -1

 م/ راندا عادل محمد العشماوي. -2

 القــــــــــــــرار

 ٌوصً المجلس بالموافقة علً القبول.  



بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -15

صورة من التقارٌر الفردٌة + التقرٌر الجماعً الخاص برسالة الماجستٌر  بخصوص 12/2/2019

للمهندس / مٌنا ابوسته مرقس زخاري المعٌد بالقسم والمسجل لدرجة الماجستٌر فً العلوم األساسٌة 

 .2015لهندسٌة دورة أكتوبر ا

 القــــــــــــــرار

 ٌوصً المجلس بالموافقة علً منح الدرجة العلمٌة لسٌادته.

الطلب المقدم من السٌد الدكتور/ طلعت عبد الحمٌد طلعت المدرس بالقسم بخصوص الموافقة علً  -16

نولوجٌا بمدٌنة شنزن مقاطعة إعطاء سٌادته إجازة دراسٌة لمهمة علمٌة إلً معهد هاربٌن للعلوم والتك

جوان دونج بجمهورٌة الصٌن الشعبٌة وذلك الستكمال أبحاث ما بعد الدكتوراه مرفق طٌه خطابات 

  الدعوة. 

 القــــــــــــــرار

 الموافقة.

السٌد دكتور/ طلعت عبد الحمٌد طلعت مدرس بالقسم، نرجوا من سٌادتكم التكرم بقبول  الطلب -11

فبراٌر  11م إلى  2019ٌناٌر  13عن الفترة من  قسمنا الموقرإعتذارى عن التغٌب من التواجد ب

م وذلك لظروف خاصة وعند قبول إعتذارى أكون ممتن لسٌادتكم حٌث بلغنى أكثر من إنذار من 2019

 وأيسأكون ملتزماً ومؤدٌاً ألعمال القسم العلمٌة  أننًسرعة الحضور إلى القسم. حٌث ب ةالموقر الكلٌة

 أعمال إدارٌة ٌتطلبها رئٌس القسم وإدارة الكلٌة منى. 

 القــــــــــــــرار

 الموافقة علً قبول االعتذار.

بخصوص الموافقة علً  الطلب المقدم من السٌد الدكتور/ ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد سعٌد -18

 صرف مكافأة أبحاث الخاصة بسٌادته.

 القــــــــــــــرار

 الموافقة.

 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. 


