
 
 
 

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

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

 12/5/1069والممتدة  65/5/9106الموافقالمقرر انعقادها ٌوم األحد  عاشرةالجلسة ال
 لفٌزٌقــاانعقد مجلس قســــــم ا12/5/1069والممتدة  65/5/1069إنـــــه فً ٌــــوم األحد الموافق    

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

 -من السادة:

 الـــــــــــدرجـــــــــة ـماألســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م
 أستاذ متفرغ طاهر داودأحمد محمد أ.د/  6

 أستاذ متفرغ أ.د/ مصطفً حسن محمد عٌسً 1

 أستاذ متفرغ أ.د/ محمود محمد محفوظ رامز 2

 أستاذ متفرغ أ.د/ مجدي محمد كامل ٌوسف 3

 متفرغ أستاذ أ.د/ وداد علً عبد المنعم الجناٌنً 4

 أستاذ محمود الربٌعًأ.د/ سناء  5

 أستاذ  د/ حسن محمد عبد الحافظأ. 7

 أستاذ مساعد د/ أحمد محمد عبد الفتاح أبو عراٌس 8

 مدرس هانً أحمد عطٌة الجوهريد/  9

 مدرس د/ أحمد صبحً حسونه 60

 مدرس محمد سعٌد شمسد/  66

 مدرس د/ ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد 61

 مدرس قندٌل د/ علً محمد لطفً 62

 اعتذر عن الحضور

 أستاذ متفرغ أ.د/ سعٌد علً السٌد الصٌرفً 6

 أستاذ مساعد خالد محمود حسن عبد الرحٌم د/  1

   وتولً سكرتارٌة المجلس السٌدة / مرفت صلح عتٌم.            

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

 القــــــــــــــرار
 .61/4/1069ٌوم األحد الموافقالتصدٌق علً محضر الجلسة السابقة المنعقدة 

 
 
 موضوعات للمناقشة. -:

عدم توقٌع أجهزة الدولة بخصوص  64/4/1069بتارٌخ  عمٌد الكلٌةالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -6

المختلفة لألي بروتوكوالت أو اتفاقٌات أو مذكرات تفاهم بشأن موضوعات تنمٌة المناطق الحدودٌة إال بعد الحصول 
  من األجهزة األمنٌة المعنٌة.علً الموافقات الكتابٌة اللزمة 

 كلية الهندسة االلكترونية

مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات 

 الهندسية



 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

قرار المجلس األعلى بخصوص  64/4/1069بتارٌخ  عمٌد الكلٌةالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -1
 .12/3/1069للجامعات بتارٌخ 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

ٌس توجٌهات السٌد/ رئبخصوص  64/4/1069بتارٌخ  عمٌد الكلٌةالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -2
 3/3/1069الجمهورٌة فً اجتماعه بالمجلس األعلى للجامعات ومجلس المراكز والمعاهد البحثٌة ٌوم الخمٌس الموافق 

 علً هامش المنتدى العالمً للتعلٌم والبحث العلمً.

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

قٌام معهد تكنولوجٌا  بخصوص 61/5/1069بتارٌخ  عمٌد الكلٌةالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -3

المعلومات بشراء تراخٌص البرمجٌات الخاصة بمعامل تصمٌم الدوائر اإللكترونٌة المتكاملة لمدة عامٌن وذلك 

 الستخدام هذه المعامل فً أعمال التدرٌب الصٌفً والتً ٌنفذها المعهد بالتعاون مع الكلٌة.

 القــــــــــــــرار
 المجلس علماً.أحٌط 

بخصوص  64/4/1069بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -4

رسة / حنان مجدي دروٌش شبانه المدرس المساعد بالقسم وعضو اإلجازة الدراسٌة للحصول علً االطلب المقدم من الد

طبقاً للبرنامج التنفٌذي المبرم بٌن البلدٌن  1064/1065للدولة للعلم الدراسً  درجة الدكتوراه علً أحدي المنح المقدمة

  .17/60/1069اعتباراً من  وأخٌر الدراسٌة لمدة عام خامس بروسٌا لمد إجازتها

 القــــــــــــــرار

 .17/60/1069اعتباراً من وأخٌر مد إجازتها الدراسٌة لمدة عام خامس الموافقة علً 

 بخصوص 19/4/1069بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -5

 بٌانات السادة أعضاء هٌئة التدرٌس الحاصلٌن علً الدكتوراه من قائمة الجامعات األجنبٌة المرفقة .

 القــــــــــــــرار

 وتم إرسال الرد. أحٌط المجلس علماً.

 بخصوص 60/5/1069بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -7
توجٌه السٌد  هتضمنمالسوٌدٌة المحدودة وال ABBنموذج مقترح لمذكرة تفاهم بٌن جمهورٌة مصر العربٌة وشركة 
ستثمار والتعاون الدولً بالتوقٌع علً مذكرة التفاهم الدكتور/ رئٌس مجلس الوزراء بقٌام السٌدة الدكتورة/ وزٌرة اال

 باإلنابة عن كافة الجهات.

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 بخصوص 60/5/1069بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -8

 .KITسفٌر جمهورٌة مصر العربٌة فً طوكٌو ونائبً جامعة كٌتامً للتكنولوجٌا االجتماع الذي تم بٌن 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 بخصوص 62/5/1069بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -9
للدراسة فً بعض الكلٌات وخاصة الكلٌات العملٌة القواعد والضوابط المنظمة للطلب المسافرون إلً الدول األجنبٌة 



 األعلىوالذٌن ٌرغبون فً معادلة هذه الشهادات بتطوٌرها فً جمهورٌة مصر العربٌة وفقاً للضوابط الخاصة بالمجلس 
 للجامعات.

 القــــــــــــــرار
 علماً.أحٌط المجلس 

 بخصوص 18/4/1069بتارٌخ  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطلبالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -60

لوضع آلٌات  الخطاب الوارد من قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم والمتضمن اقتراح د. محمد البروانً

صارمة فً تنظٌم امتحانات العملً والشفهً وكذلك االقتراح المتضمن من د. إبراهٌم عبد الحمٌد لوضع قواعد تتعلق 

 بلجان الممتحنٌن.

 القــــــــــــــرار

  أعمال السنة قبل بداٌة االمتحانات بوقت كافً. نتٌجةعلً السادة أعضاء هٌئة التدرٌس عرض  التنبٌه

 بخصوص 19/4/1069بتارٌخ  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطلبالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -66

سرعة إعداد رسالة للقسم أو البرنامج تتفق مع رسالة الكلٌة والجامعة حٌث أن متطلبات التقدٌم إلعادة االعتماد لن 

 ٌكون اعتماد مؤسسً ولكن اعتماد برامجً أو أقسام. 

 القــــــــــــــرار
 -تم تشكٌل لجنه من كًل من:

 أ.د. رمضان عبد الحمٌد الشنوانً. -6

 د. ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد. -1

 د. علً محمد لطفً قندٌل. لعمل رسالة القسم. -2

 بخصوص 20/4/1069بتارٌخ  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطلبالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -61

 ( CR )دسٌة ــترشٌح أستاذ واحد لكل مقرر من المقررات المشتركة بٌن البرامج الخاصة الثلثة كمتطلبات هن

ورش مٌكانٌكٌة  –رسم هندسً بالحاسب  –فٌزٌاء الجوامد  –كٌمٌاء هندسٌة  –مٌكانٌكا  –فٌزٌاء  –ل ) رٌاضة ــــمث

 ................. إلخ(.-رسم عناصر ودوائر  –

 ــــــــــرارالقــــ

 القسم ٌلتزم بتوفٌر عضو هٌئة تدرٌس لتدرٌس كل مقرر علً حدة.

 بخصوص 60/5/1069بتارٌخ  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطلبالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -62
  التنسٌقٌة المرفقة. توصٌة اللجنة

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

أنه فً حالة  بخصوص 17/4/1069بتارٌخ  رئٌس لجنه المختبراتالوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  الخطاب -63

 ٌجب أن ٌمر بالمراحل المرفقة بالخطاب.تقدٌم أي طلب شراء من القسم 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

قٌام الجامعة  بخصوص 1/5/1069بتارٌخ المدٌر التنفٌذي لوحدة الجودة الخطاب الوارد من السٌد الدكتور/  -64

( وكذلك قٌام الكلٌة بإعداد خطة إستراتٌجٌة جدٌدة 1010/1020بإعداد الخطة اإلستراتٌجٌة المستقبلٌة للجامعة )

(1010/1014.) 

 القــــــــــــــرار
 -تشكل لجنه من كًل من:



 د. خالد محمود حسن عبد الرحٌم. -6

 د. أحمد صبحً حسونه. -1

 د. محمد سعٌد شمس. -2

 -ما ٌستجد من أعمال: -رابعًا:

الطلب المقدم من السٌد الدكتور/ ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد سعٌد بخصوص الموافقة علً -6

 تسجٌل األبحاث المرفقة الخاصة بسٌادته.

 القــــــــــــــرار
 بسٌادته.الموافقة علً تسجٌل األبحاث المرفقة الخاصة 

 بخصوص 68/5/1069بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -1

صورة من التقارٌر الفردٌة + التقرٌر الجماعً الخاص برسالة الماجستٌر للمهندس/ إسلم محمد محمد 

 .1064ة دورة أكتوبر البحٌري المسجل لدرجة الماجستٌر العلوم األساسٌة الهندسٌ

 القــــــــــــــرار
 الموافقة .

 

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

 رئٌس مجلس القسم                           سأمٌن المجل        

 

 الحمٌد الشنوانًرمضان عبد أ.د.                           ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌدد. 

 


