
 

 
                              

 

                                   

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

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

 مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية اجتماع محضر                              
  12/4/2020 المقرر انعقادها يوم األحد الموافق ثامنةالجلسة ال

 
انعقد مجلس قســم الفيزيقــا والرياضيات الهندسية " الجلسة  12/4/2020إنـــــه في يــــوم األحد الموافق   
محمد دكتور/ ــر صباحاً بمـــقر مجلس القسم برئاسة الــي الســاعة الحادية عشــ" والمقرر انعقادها ف ثامنةال

 -وية كالً من السادة:رئيس مجلس القسم وعض عبد القادر قائم بعملمحمد سيد 

 الدرجــــــــــــــــــــــــــــة األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 أستاذ متفرغ سعيد علي السيد الصيرفيأ.د.  1

 أستاذ متفرغ أ.د. إميل صبحي سعد شكر هللا 2

 أستاذ متفرغ .د. محمد أحمد طاهر داودأ أ 3

 أستاذ متفرغ حسن محمد عيسي أ.د. مصطفي 4

 أستاذ متفرغ أ.د. مجدي محمد كامل يوسف 5

 أستاذ متفرغ أ.د. محمود محفوظ رامز 6

 أستاذ متفرغ أ.د. سناء محمود الربيعي 7

 أستاذ متفرغ أ.د. وداد علي عبد المنعم الجنايني 8

 أستاذ متفرغ الحافظ أ. د. حسن محمد عبد 9

 أستاذ  الحميد الشنوانيأ.د. رمضان عبد  10

 أستاذ متفرغ )أستاذ مساعد( عرايس د. أحمد محمد عبد الفتاح أبو 11

 أستاذ مساعد د. هاني أحمد عطية الجوهري 12

 مدرس د. أحمد صبحي حسونه 13

 مدرس د. محمد سعيد حسن شمس 14

 مدرس د. ناصر عبد الفضيل عبد الحميد 15

 مدرس د. علي محمد لطفي قنديل 16

 مدرس د. أحمد إبراهيم عبد القادر المسدي 17

 وتولي سكرتارية المجلس السيدة / مرفت صالح عتيم.  
*كما فوض السادة أعضاء المجلس السيد / أ .د رئيس مجلس القسم في الموضووعات التاليوة )العالقوات الثقافيوة 

 المنح والبعثات واإلعارات(. –األجازات الدراسية  –والمؤتمرات 
 

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

 القــــــــــــــرار
 .8/3/2020المقرر انعقادها يوم األحد الموافق لسابقةاالجلسة 

 

 كلية الهندسة االلكترونية

 مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية



 
 -الموافقة بالتفويض: -ثانياً:    
بخصوص الموافقة علي تحمل الجامعة قيمة الطلب المقدم السيد الدكتور/ ناصر عبد الفضيل عبد الحميد  -1

تذاكر السفر ذهاباً وعودة للمهمة العلمية الشخصية إلجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه في الفترة من 
حيث أن الجهة المانحة لن تتحمل قيمة تذاكر السفر كما هو موضح بخطاب  29/2/2021إلي  1/3/2020

 الدعوة. 
 القــــــــــــــرار

 
 

 موضوعات للمناقشة. -ثالثاً:
اتخاذ الالزم سرعة  بخصوص 11/3/2020الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية بتاريخ -1

علي كافة المطبوعات الخاصة بالدعاية للجامعة باإلضافة إلي استخدامه نحو استخدام شعار " ادرس في مصر " 
وأيضا بكافة أنشطة الطالب الوافدين التي دولية التي تشارك فيها الجامعة في كافة المحافل والمعارض المحلية وال

 .  الجامعةتشارك بها 
 القــــــــــــــرار

 
 
تنفيذ توجيهات السيد/  بخصوص 18/3/2020الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية بتاريخ -2

 .رئيس الجمهورية بشأن صحة وسالمة الطالب للوقاية من فيروس كورونا المنتشر 
 القــــــــــــــرار

 
 
الخطاب الوارد من  بخصوص 18/3/2020الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية بتاريخ  -3

السيد األستاذ الدكتور/ أمين المجلس األعلى للجامعات والذي يفيد بأنه تم البدء في تطبيق قواعد الدورة الثالثة 
الخاص بقبول اإلنتاج العلمي الخاص بالسادة المتقدمين للترقية لدرجة ) أستاذ  1/3/2020عشر اعتباراً من 

 أستاذ (.   –مساعد 
 ــرارالقــــــــــــ

 
 
مكتب برنامج اإلتحاد  بخصوص 18/3/2020الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية بتاريخ  -4

بإجمالي أطلق الدعوة للتقدم بمقترحات مشروعات التعاون اإلفريقي  +Erasmusاألوروبي للتعليم ميزانية 
والماجستير والدكتوراه وكذلك  سلهذا العام من خالل منح دراسية لطلبة البكالوريو مليون يورو 10ميزانية 

بين الجامعات المصرية واألفريقية تحت إشراف الشريك األوروبي مع العلم بأن آخر  للتبادل الموظفين اإلداريين
 .2020مايو  19موعد 

 القــــــــــــــرار
 
 
      
 15/3/2020بتاريخ  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثلخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ ا-5

طلب اإلدارة المركزية لقبول ومنح الطالب الوافدين بوزارة التعليم العالي بموافاتهم ببيانات تفصيلية  بخصوص
 مختلفة.عن البرامج الدراسية في مرحلة الدراسات العليا بكليات الجامعة ال

 القــــــــــــــرار
 



 
 11/3/2020بتاريخ  لشئون التعليم والطالبوكيل الكلية لخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/ ا -6

( مواطنين خالل فترة 4انه ال يتم حصول الطالب علي شهادته الجامعية إال بعد محو أمية عدد ) بخصوص
علي أن يستثني من ذلك طالب الفرق  2019/2020دراسته اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 النهائية.
 القــــــــــــــرار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

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

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

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

 
من علماً بأن السيد الدكتور/ طلعت عبد الحميد طلعت عبد الحميد متواجداً بالقسم سيادتكم نتشرف بأن نحيط   

 وهذا للعلم. 13/3/2020يوم 
 

 ولسيادتكم جزيل الشكر.........

 

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام...
 
 
 
 

 رئيس مجلس القسم قائم بعمل                                                                                 
 

 عبد القادرمحمد محمد سيد د/                                                                                   
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 كلية الهندسة االلكترونية

مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات 

 الهندسية



 

 
 

 
 عميد الكليةالسيد األستاذ الدكتور/ 

 تحية طيبة ..... وبعد 
 

من سيادتكم التكرم بالموافقة علي إعطائي بيان حالة وذلك لتقديمها إلي إدارة الجامعة لحضور دورات  أرجو   

 تنمية قدرات للسادة أعضاء هيئة التدريس.

 

 ولسيادتكم جزيل الشكر.........

 

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام...
 
 
 
 

 مقدمة لسيادتكم                                                                                        
 

 عبد القادرمحمد محمد سيد د/                                                                                   

 


