
 

 
                              

 

   3/7/2016الكلية حاصلة علي االعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم االعتماد في                                    

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

 محضر اجتماع مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية                             
  9/2/2020 المقرر انعقادها يوم األحد الموافقسادسة الجلسة ال

"  سادسةانعقد مجلس قســم الفيزيقــا والرياضيات الهندسية " الجلسة ال 9/2/2020إنـــــه في يــــوم األحد الموافق   
والمقرر انعقادها في الســاعة الحادية عشر صباحاً بمـــقر مجلس القسم برئاسة األستـاذ الدكتور/ رمضان عبد الحميد 

 -من السادة: الشنواني رئيس مجلس القسم وعضوية كلً 

 الدرجــــــــــــــــــــــــــــة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 أستاذ متفرغ أ.د. إميل صبحي سعد شكر هللا 1

 أستاذ متفرغ أ.د. مصطفي حسن محمد عيسي 2

 أستاذ متفرغ أ.د. مجدي محمد كامل يوسف 3

 متفرغ أستاذ أ.د. محمود محفوظ رامز 4

 أستاذ متفرغ أ.د. سناء محمود الربيعي 5

 أستاذ متفرغ أ.د. وداد علي عبد المنعم الجنايني 6

 أستاذ متفرغ الحافظ أ. د. حسن محمد عبد 7

 أستاذ متفرغ )أستاذ مساعد( عرايس د. أحمد محمد عبد الفتاح أبو 8

 أستاذ مساعد د. محمد سيد عبد القادر 9

 أستاذ مساعد عطية الجوهريد. هاني أحمد  10

 مدرس د. أحمد صبحي حسونه 11

 مدرس د. محمد سعيد حسن شمس 12

 مدرس د. ناصر عبد الفضيل عبد الحميد 13

 مدرس د. علي محمد لطفي قنديل 14

 مدرس د. أحمد إبراهيم عبد القادر المسدي 15

 -اعتذر عن الحضور:

 متفرغ أستاذ أ.د. سعيد علي السيد الصيرفي 1

 أستاذ متفرغ أ.د. محمد أحمد طاهر داود 2
 وتولي سكرتارية المجلس السيدة / مرفت صلح عتيم.  

  ة:المصادق -أواًل:    
 التصديق علي محضر الجلسة السابقة.

 القــــــــــــــرار
 .12/1/2020المقرر انعقادها يوم األحد الموافق خامسةالالجلسة 

 -بالتفويض:الموافقة  -ثانياً:    
 ال يـــــــــــوجـــــــــــــــد.

 موضوعات للمناقشة. -ثالثاً:
صورة من الفتوى رقم بخصوص  20/1/2020الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية بتاريخ -1
انتهي البحث بها علي ما  14/1/2020بعد موافقة السيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة بتاريخ  2019( لسنة 204)

 كلية الهندسة االلكترونية

مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات 

 الهندسية



المعيد بالقسم في تعيين بوظيفة معيد بقسم هندسة اإللكترونيات  –عدم أحقية السيد/ أحمد محمد فتحي سالم 
 واالتصاالت الكهربية بالكلية وذلك علي النحو المبين باألسباب.

 القــــــــــــــرار
 

 أحيط المجلس علماً.   
 
 بخصوص 28/1/2020بتاريخ  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثالخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ -2

الجورجية للتعاون االقتصادي والعلمي والفني برئاسة اإلعداد الجتماعات الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية 

  وزيرة االستثمار والتعاون الدولي عن الجانب المصري.

 القــــــــــــــرار
 يرحب القسم بالتعاون بين البلدين.

 
 بخصوص 4/2/2020بتاريخ  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثالخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/  -3

تمهيدي ماجستير + تمهيدي دكتوراه للعام  2020استمارات القيد الخاصة بالطلب المتقدمين للقيد دورة يناير 

 -وهم:2019/2020الجامعي 

 أسماء صبحي عبد الرحمن سليم. -1

 بسمة مجدي أحمد محمد. -2
 القــــــــــــــرار

 -يكلف القسم كُل من:
 أ.د. أميل صبحي شكر هللا. -1

 أ.د. حسن محمد عبد الحافظ. -2

 أ.د. رمضان عبد الحميد الشنواني. -3

تحديد موعد  بخصوص 2/2/2020بتاريخ  الجودةالمدير التنفيذي لوحدة الخطاب الوارد من السيد الدكتور/  -4

 . مناسب يتم فيه لقاء سيادته مع أعضاء فريق الجودة بالقسم لإلجابة عن تساؤالتهم الخاصة بالجودة

 القــــــــــــــرار
 

 والتعاون مع مدير الجودة.تفعيل لجنه الجودة بالقسم 
 

عمل االستبيان  بخصوص 2/2/2020بتاريخ  لوحدة الجودةالمدير التنفيذي الخطاب الوارد من السيد الدكتور/  -5
 الخاص بالمقرر قبل إعلن النتائج كما كان يتم في السنوات السابقة.
 القــــــــــــــرار

 
 .االستبيانعلي اللجنة المشكلة من القسم عمل 

 
موفاة سيادته  بخصوص 5/2/2020بتاريخ  المدير التنفيذي لوحدة الجودةالخطاب الوارد من السيد الدكتور/  -6

بأعضاء فريق لجنه الجودة المشكل بالقسم وأن لجنه الجودة بالقسم هي المسئولة عن جميع البيانات اللزمة لكتابة 

 تقرير السيرة الذاتية والتقرير السنوي ومتابعة أعضاء هيئة التدريس لكتابة تقرير المقرر.

 القــــــــــــــرار



 أحيط المجلس علماً.   
 
الطلب المقدم من السيد الدكتور/ ناصر عبد الفضيل عبد الحميد سعيد بخصوص الموافقة علي صرف مكافأة  -7

 األبحاث الخاصة بسيادته. 

 القــــــــــــــرار
 الموافقة علي صرف مكافأة األبحاث الخاصة بسيادته.     

 -ما يستجد من أعمال: -رابعًا :

اعتذار السيد األستاذ  بخصوص 9/2/2020الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية بتاريخ -1

 الدكتور/عميد كلية العلوم عن انتداب أعضاء هيئة معاونه للتدريس بالقسم.

 القــــــــــــــرار
 أحيط المجلس علماً.   
 
الخطوات التي يتم من  بخصوص 9/2/2020الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية بتاريخ  -2

 خللها معرفة المقررات اإللكترونية المتاح تفعيلها علي موقع المركز القومي للتعليم اإللكتروني .
 القــــــــــــــرار

 .وصورة لكل عضو هيئة تدريسأحيط المجلس علماً    
 
 بخصوص 15/1/2020بتاريخ  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثالخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/  -3

 الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون االقتصادي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية لتوانيا.
 القــــــــــــــرار

 البلدين.يرحب القسم بالتعاون بين 
 
 

 
 لما لم يستجد من أعمال أقفل المحضر في الساعة الواحدة ظهرًا........... و                  

 

 رئيس مجلس القسم                       سأمين المجل        

 

 الشنوانيرمضان عبد الحميد أ.د.                                      أحمد إبراهيم عبد القادر المسديد. 

 

 

 

 



 
 

                   

 3/7/2016الكلية حاصلة علي االعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم االعتماد في 

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

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثالسيد األستاذ الدكتور/ 
 تحية طيبة ..... وبعد 

 
رداً علي الطلب المقدم من السيد الدكتور/ ناصر عبد الفضيل عبد الحميد سعيد بخصوص الموافقة علي صرف      

 مكافأة األبحاث الخاصة بسيادته. 

المنعقدة بتاريخ  الموضوع علي مجلس القسم الجلسة السادسةنحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عرض       

 الموافقة علي صرف مكافأة األبحاث الخاصة بسيادته.  9/2/2020

 
 ولسيادتكم جزيل الشكر.........

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام...
 
 
 
 

 رئيس مجلس القسم                                                                                         
 

 رمضان عبد الحميد الشنوانيأ.د/                                                                                
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 كلية الهندسة االلكترونية

مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات 

 الهندسية



 

 
 

                   

 3/7/2016الكلية حاصلة علي االعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم االعتماد في 

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

 والبحوثوكيل الكلية للدراسات العليا السيد األستاذ الدكتور/ 
 تحية طيبة ..... وبعد 

 
استمارات القيد الخاصة بالطلب المتقدمين  بخصوص 4/2/2020بتاريخ  سيادتكمالخطاب الوارد من رداً علي     

 -وهم:2019/2020القسم العام + تمهيدي دكتوراه للعام الجامعي  2020للقيد  بتأهيلي دورة يناير 

 أسماء صبحي عبد الرحمن سليم. -1

 مجدي أحمد محمد.بسمة  -2

الموضوع علي مجلس القسم الجلسة السادسة المنعقدة بتاريخ نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عرض       

 يوصي المجلس بالموافقة علي القبول.و 9/2/2020

 ولسيادتكم جزيل الشكر.........

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام...
 
 
 
 

 رئيس مجلس القسم                                                                                         
 

 رمضان عبد الحميد الشنوانيأ.د/                                                                                
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  Fax 048/3661716                   &A.R.E, Menouf 32952, Tel 048 /3661716تليفون وفاكس  32952جمهورية مصر العربية ، منوف، رمز بريدي

 
www.Menoufia.edu.eg  

http:// electronic.Menoufia.edu.eg 

 

 كلية الهندسة االلكترونية

مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات 

 الهندسية



 السيد األستاذ الدكتور/ رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية

 تحية طيبة ........ وبعد

 2020نتيجة امتحان القبول لطلب الدراسات العليا المتقدمين للقيد دورة يناير  نتشرف بأن نرسل لسيادتكم  

 .2019/2020تمهيدي دكتوراه ( للعام الجامعي  –بالقسم ) تأهيلي ماجستير 

 تأهيلي ماجستير.  -أواًل:

 جةـــيــتــالن ـــــــمـــــــــــــــــــــــــــــاألســـــــــ م

 المقابلة هاجتاز الرحمن سليمأسماء صبحي عبد  1

 

 تمهيدي دكتوراه. -ثانياً:

 جةـــيــتــالن ـــــــمـــــــــــــــــــــــــــــاألســـــــــ م

 المقابلة هاجتاز بسمة مجدي أحمد محمد 1

 

 أعضاء اللجنة  

 .أميل صبحي شكر هللا أ.د. -1
 

 أ.د. حسن محمد عبد الحافظ. -2

                                                                          

 رئيس اللجنة                                                                                                      

 

 رمضان عبد الحميد الشنواني. أ.د.                                                                                     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 3/7/2016الكلية حاصلة علي االعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم االعتماد في                                    

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

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثالسيد األستاذ الدكتور/ 
 تحية طيبة .......... وبعد

 

بخصوص الدورة الثانية للجنة  15/1/2020علي الخطاب الوارد من سيادتكم بتاريخ  رداً    

 المشتركة للتعاون االقتصادي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية لتوانيا.

الموضوع علي مجلس القسم الجلسة السادسة المنعقدة بتاريخ نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عرض   
9/2/2020 

 في ضوء اآلليات اآلتية. رحب المجلس بالتعاون بين البلدينوي
 تبادل أساتذة وأعضاء هيئة تدريس بالبلدين. -1

 تبادل حضور المؤتمرات بين البلدين. -2

 إقامة مشروعات بحثية مشتركة. -3

 عقد اتفاقيات علمية بين البلدين. -4

 تبادل المؤلفات والمراجع بين البلدين. -5

 ية بين البلدين.تبادل الدوريات والمجلت العلم -6

 عقد مؤتمر مشترك بين ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للبلدين. -7

يتم االتفاق على كل ما يتعلق بالنواحي المادية من إقامة وتأمين صحي ومصاريف دراسية  -8

 بين وزارتي التعليم العالي بالبلدين.

 ولسيادتكم جزيل الشكر.........

 سيادتكم بقبول فائق االحترام... وتفضلوا
 

 رئيس مجلس القسم                                                                                        
 

 رمضان عبد الحميد الشنوانيأ.د/                                                                                 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 كلية الهندسة االلكترونية

مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات 

 الهندسية



 

 
 

 
 3/7/2016االعتماد في الكلية حاصلة علي االعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم                                    

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

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثالسيد األستاذ الدكتور/ 
 تحية طيبة .......... وبعد

 
اإلعداد الجتماعات الدورة الثالثة للجنة  بخصوص 28/1/2020بتاريخ  سيادتكمالخطاب الوارد من رداً علي    

المشتركة المصرية الجورجية للتعاون االقتصادي والعلمي والفني برئاسة وزيرة االستثمار والتعاون الدولي عن 

 الجانب المصري. 

 9/2/2020الموضوع علي مجلس القسم الجلسة السادسة المنعقدة بتاريخ نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عرض 

 في ضوء اآلليات اآلتية. ويرحب المجلس بالتعاون بين البلدين
 تشجيع تبادل طلب الجامعات بين البلدين. -1
 تبادل أساتذة وأعضاء هيئة تدريس بالبلدين. -2

 تبادل حضور المؤتمرات بين البلدين. -3

 إقامة مشروعات بحثية مشتركة. -4

 عقد اتفاقيات علمية بين البلدين. -5

 المراجع بين البلدين.تبادل المؤلفات و -6

 تبادل الدوريات والمجلت العلمية بين البلدين. -7

 عقد مؤتمر مشترك بين ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للبلدين. -8

يتم االتفاق على كل ما يتعلق بالنواحي المادية من إقامة وتأمين صحي ومصاريف دراسية  -9

 بين وزارتي التعليم العالي بالبلدين.

 ادتكم جزيل الشكر.........ولسي

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام...
 

 رئيس مجلس القسم                                                                                        
 رمضان عبد الحميد الشنوانيأ.د/                                                                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 كلية الهندسة االلكترونية

مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات 

 الهندسية



 

 

 

 
 

 
 3/7/2016لضمان جودة التعليم االعتماد في الكلية حاصلة علي االعتماد من الهيئة القومية                                    

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

 السيد األستاذ / مدير عام اإلدارة العامة لشئون أعضاء هيئة التدريس
 ( تالتعيينا ) إدارة                                                 
 تحية طيبة .......... وبعد

 
بشأن حصول السيدة المهندسة / أسماء نتشرف بأن نحيط علم سيادتكم بأنه قد تم تشكيل لجنه من قبل مجلس القسم   

 إبراهيم أبو الفتوح الطنطاوي لحصولها علي درجة الدكتوراه من دولة روسيا.

 وتخصص الكيمياء الهندسية.جد أن موضوع الرسالة تقع في نطاق القسم وو   
 
   

 ولسيادتكم جزيل الشكر.........

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام...
 
 

 رئيس مجلس القسم                                                                                        
 

 رمضان عبد الحميد الشنوانيأ.د/                                                                                
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