
 

 
                              

 

                                   

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

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

 محضر اجتماع مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية                             
  8/3/2020 المقرر انعقادها يوم األحد الموافقسابعة الجلسة ال

" سابعة انعقد مجلس قســم الفيزيقــا والرياضيات الهندسية " الجلسة ال 8/3/2020إنـــــه في يــــوم األحد الموافق   
دكتور/ رمضان عبد ــاذ الـر صباحاً بمـــقر مجلس القسم برئاسة األستـــي الســاعة الحادية عشــوالمقرر انعقادها ف

 -وية كالً من السادة:الحميد الشنواني رئيس مجلس القسم وعض
 

 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

 أستاذ متفرغ 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

 مدرس د. أحمد صبحي حسونه 9

 مدرس د. محمد سعيد حسن شمس 10

 مدرس د. ناصر عبد الفضيل عبد الحميد 11

 مدرس د. علي محمد لطفي قنديل 12

 مدرس د. أحمد إبراهيم عبد القادر المسدي 13

 -اعتذر عن الحضور:

 أستاذ متفرغ سعيد علي السيد الصيرفيأ.د.  1

 أستاذ متفرغ أ.د. محمد أحمد طاهر داود 2

 مساعد أستاذ د. محمد سيد عبد القادر 3

 أستاذ مساعد د. هاني أحمد عطية الجوهري 4
 

 وتولي سكرتارية المجلس السيدة / مرفت صالح عتيم. 
  
 يتقدم القسم بخالص العزاء للسيد الدكتور/ محمد سيد عبد القادر وذلك لوفاة شقيقة. 

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

 القــــــــــــــرار
 .9/2/2020المقرر انعقادها يوم األحد الموافق لسابقةاالجلسة 

 كلية الهندسة االلكترونية

 مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية



 
 -الموافقة بالتفويض: -ثانياً:    

الطلب المقدم من السيد الدكتور/ طلعت عبد الحميد طلعت بخصوص الموافقة علي مد أجازة المهمة العلمية -1
وذلك الستكمال األبحاث ما بعد  2021مارس بمعهد هاربين للعلوم والتكنولوجيا بالصين لمدة عام ثاني حتى نهاية 

 الدكتوراه.
 القــــــــــــــرار

 الموافقة.
 

 موضوعات للمناقشة. -ثالثاً:
توجيهات السيد / رئيس بخصوص  11/2/2020الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية بتاريخ -1 

والمؤسسات الحكومية باتخاذ أية إجراءات تنفيذية فيما يخص إبرام أية الجمهورية بعدم قيام كافة الوزارات والهيئات 
 عقود جديدة مع جهات أجنبية إال بعد العرض علي السيد/ رئيس الجمهورية.

 القــــــــــــــرار
 

 أحيط المجلس علماً.
التقرير المقدم من اللجنة  بخصوص 13/2/2020الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية بتاريخ -2

المشكلة لوضع آليات توفيق أوضاع أعضاء الهيئة المعاونة لهيئة التدريس البحوث المتجاوزين للمدد القانونية 
  القانونية المقررة لهم للحصول علي الدرجات العلمية .المقررة 

 القــــــــــــــرار
 أحيط المجلس علماً.

وحدة إدارة مشروعات  بخصوص 26/2/2020الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية بتاريخ  الخطاب-3

أبريل  16التطوير التابعة لوزارة التعليم العالي أطلقت النداء للتقدم للمشروعات المرفقة مع العلم بأن أخر موعد يوم 

2020. 

 القــــــــــــــرار
 مجلس القسم.علي من يرغب التقدم بطلب لرئيس 

وحدة إدارة المشروعات  بخصوص 26/2/2020الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية بتاريخ  -4
التطوير التابعة لوزارة التعليم العالي أطلقت النداء للتقدم لمشروعات تطوير واعتماد المعامل بمؤسسات التعليم 

 .2020مارس  18العالي ) الدورة الثانية عشر ( مع العلم بأن آخر موعد للتقدم 
 القــــــــــــــرار

 اتخاذ الالزم والتقدم بالطلبات قبل الميعاد.شعبة الفيزياء والكيمياء علي كل من 
وحدة إدارة مشروعات  بخصوص 26/2/2020الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية بتاريخ  -5

الفاعلية التعليمية بمؤسسات التطوير التابعة لوزارة التعليم العالي أطلقت النداء للتقدم لمشروعات دعم وتطوير 
 .2020أبريل  3الي مع العلم بأن آخر موعد للتقدم التعليم الع

 القــــــــــــــرار
 

 علي من يرغب التقدم بطلب لرئيس مجلس القسم.
تقرير جماعي عن اختيار القبول / الشامل الخاص بتسجيل درجة الدكتوراه بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية  -6

 للطالب / محمد ثروت محمد عطية.
 القــــــــــــــرار

 الموافقة علي ما جاء بالتقرير.
 

  -ما يستجد من أعمال: -رابعًا:



 بخصوص 3/3/2020بتاريخ  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثالخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/  -1
الموافقة علي منح الدكتور/ ناصر عبد الفضيل عبد الحميد سعيد المدرس بالقسم إجازة علي مهمة علمية شخصية 

 إلجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه. 2020إلي بولندا لمدة عام وذلك اعتباراً من مارس 
 القــــــــــــــرار

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

دراسة تحديد نسبة من المنح الدراسية ألبناء أسر الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين للعمليات الحربية 
 واإلرهابية واألمنية. 

 القــــــــــــــرار
 ماً.أحيط المجلس عل

شعار "ادرس في  بخصوص 8/3/2020الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية بتاريخ -3
مصر"علي كافة المطبوعات الخاصة بالدعاية للجامعة باإلضافة إلي استخدامه في كافة المحافل والمعارض المحلية 

 والدولية التي تشارك فيها الجامعة وأيضا بكافة أنشطة الطالب الوافدين التي تشارك بها الجامعة.
 القــــــــــــــرار

 أحيط المجلس علماً.
المقدم من السيد األستاذ الدكتور/ أميل صبحي سعد شكر هللا بخصوص الموافقة علي تسجيل األبحاث  الطلب-4

 المرفقة الخاصة بسيادته.
 القــــــــــــــرار

 الموافقة.
 بخصوص 8/3/2020بتاريخ  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثالخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/  -5

المدرس المساعد بالقسم والمسجل علي درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم  –الطالب / محمد ثروت محمد عطية 
 .2015األساسية الهندسية دورة أكتوبر 

 القــــــــــــــرار
 أحيط المجلس علماً.

افقة علي سفر سيادته الطلب المقدم من السيد األستاذ الدكتور/ أميل صبحي سعد شكر هللا بخصوص التكرم بالمو -6
لعمل أبحاث في مجال تخصص  لفوف الحكومية الكائنة بمدينة جامعة لفوف –أوكرانيا  لةعلمية إلي دو مهمةفي 

 علي أن تتحمل الجامعة مصاريف السفر و اإلقامة . 2020يو لابتداء من شهر يو سيادته وذلك لمدة شهرين
 القــــــــــــــرار

 الموافقة.
وبحضور  8/3/2020بناًء علي المناقشة التي تمت بعد اجتماع مجلس القسم الجلسة السابعة المنعقدة بتاريخ  -7

سيادتكم وذلك لمناقشة مسودة مشروع الالئحة الجديدة فإن جميع أعضاء مجلس القسم يرغبون في الحصول علي 

ي العلمي وذلك فيما يخص القسم من نسخة من مسودة مشروع الالئحة لإلطالع عليها ومناقشتها وإبداء الرأ

 –مقررات ) الرياضيات الهندسية 

هندسة اإلنتاج ( فيها حيث أنه لم يتم عرضها علي مجلس القسم أو علي  –الكيمياء الهندسية  –الفيزياء الهندسية 

 أي عضو من أعضاء المجلس.

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

 رئيس مجلس القسم                       سأمين المجل        

 ىرمضان عبد الحميد الشنوانأ.د.                                      أحمد إبراهيم عبد القادر المسديد. 



 

 
 

                   

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

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

 عميد الكليةالسيد األستاذ الدكتور/ 
 تحية طيبة ..... وبعد 

 
وبحضور  8/3/2020الجلسة السابعة المنعقدة بتاريخ بناًء علي المناقشة التي تمت بعد اجتماع مجلس القسم 

أعضاء مجلس القسم يرغبون في الحصول علي  جميع الالئحة الجديدة فإنمسودة مشروع سيادتكم وذلك لمناقشة 

وذلك فيما يخص القسم من وإبداء الرأي العلمي ومناقشتها نسخة من مسودة مشروع الالئحة لإلطالع عليها 

فيها حيث أنه لم يتم هندسة اإلنتاج (  –الكيمياء الهندسية  –الفيزياء الهندسية  –مقررات ) الرياضيات الهندسية 

 لقسم أو علي أي عضو من أعضاء المجلس.عرضها علي مجلس ا

 

 ولسيادتكم جزيل الشكر.........

 

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام...
 
 
 
 

 رئيس مجلس القسم                                                                                         
 

 رمضان عبد الحميد الشنوانيأ.د/                                                                                
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 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 األستاذ الدكتور/ أميل صبحي سعد شكر هللا بخصوص الموافقة علي تسجيل   

 (.20األبحاث المرفقة الخاصة بسيادته وعددهم )

 نحيط سيادتك 

ويوصي  8/3/2020الموضوع علي مجلس القسم الجلسة السابعة المنعقدة بتاريخ م علماً بأنه قد تم عرض 

 األبحاث الخاصة بسيادته.  تسجلالموافقة علي المجلس ب

 

 ولسيادتكم جزيل الشكر.........

 

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام...
 
 
 
 

 رئيس مجلس القسم                                                                                         
 

 رمضان عبد الحميد الشنوانيأ.د/                                                                                
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 3/7/2016الكلية حاصلة علي االعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم االعتماد في 

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

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

 
من السيد األستاذ الدكتور/ أميل صبحي سعد شكر هللا بخصوص التكرم بالموافقة علي رداً علي الطلب المقدم     

لعمل أبحاث في  جامعة لفوف الحكومية الكائنة بمدينة لفوف –علمية إلي دولة أوكرانيا  مهمةسفر سيادته في 

علي أن تتحمل الجامعة مصاريف السفر و  2020مجال تخصص سيادته وذلك لمدة شهرين ابتداء من شهر يوليو 

 اإلقامة .

 8/3/2020الموضوع علي مجلس القسم الجلسة السابعة المنعقدة بتاريخ نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عرض    

 ويوصي المجلس بالموافقة .

 
 جزيل الشكر.........ولسيادتكم 

 

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام...
 
 
 
 

 رئيس مجلس القسم                                                                                         
 

 رمضان عبد الحميد الشنوانيأ.د/                                                                                
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 3/7/2016القومية لضمان جودة التعليم االعتماد في  الكلية حاصلة علي االعتماد من الهيئة

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

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

 
القبول / الشامل الخاص بالطالب / محمد ثروت محمد عطية المسجل لدرجة عن اختيار بخصوص تقرير جماعي 

 الدكتوراه بالقسم.

 8/3/202الموضوع علي مجلس القسم الجلسة السابعة المنعقدة بتاريخ نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عرض 

 ويوصي المجلس بالموافقة علي ما جاء بالتقرير.

 

 ولسيادتكم جزيل الشكر.........

 

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام...
 
 
 
 

 رئيس مجلس القسم                                                                                         
 

 نيرمضان عبد الحميد الشنواأ.د/                                                                                
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 3/7/2016الكلية حاصلة علي االعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم االعتماد في 

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

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبالسيد األستاذ الدكتور/ 
 تحية طيبة ..... وبعد 

 
نتشرف بأن نرسل لسيادتكم كشف بأسماء السادة المدرسين المساعدين والمعيدين بالقسم وذلك للمالحظة في الترم    

 -وذلك علي النحو التالي: 2019/2020الثاني من العام الجامعي 

 الدرجــــــــــــــة األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 مدرس مساعد م/ أسماء إبراهيم الطنطاوي 1

 مدرس مساعد / محمد ثروت محمد عطيةم 2

 مدرس مساعد أسامة محمد عمارة/ م 3

 مدرس مساعد م/ نورا يحي الشيخ 4

 مدرس مساعد م/ إسالم محمد البحيري 5
 معيد م/ أكرم سعيد عبد الباسط شرف 6
 معيد م/ محمد نجاح زكي إبراهيم 7
 معيد محمد فتحي سالمم/ أحمد  8

 

 ولسيادتكم جزيل الشكر.........

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام...
 
 

 رئيس مجلس القسم                                                                                         
 

 رمضان عبد الحميد الشنوانيأ.د/                                                                                
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