
 
 

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

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

 11/9/1059 ىوالممتدة حت 55/9/9105المقرر انعقادها ٌوم األحد الموافق األولًالجلسة 
" األولً الجلسة الهندسٌة " انعقد مجلس قســم الفٌزٌقــا والرٌاضٌات  55/9/1059إنـــــه فً ٌــــوم األحد الموافق 

انعقادها فً الســاعة الحادٌة عشر صباحاً بمـــقر مجلس القسم برئاسة األستـاذ الدكتور/ رمضان عبد الحمٌد  المقررو
 -من السادة: الشنوانً رئٌس مجلس القسم وعضوٌة كلً 

 

 ـــــــــــــةالدرجـــــــــــــــ األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 أستاذ متفرغ أ.د. سعٌد علً السٌد الصٌرفً 5

 أستاذ متفرغ أ.د. إمٌل صبحً سعد شكر هللا 1
 أستاذ متفرغ أ.د. محمد أحمد طاهر داود 3
 أستاذ متفرغ أ.د. مصطفً حسن محمد عٌسً 4
 أستاذ متفرغ أ.د. مجدي محمد كامل ٌوسف 5
 متفرغ أستاذ أ.د. سناء محمود الربٌعً 6
 أستاذ متفرغ أ.د. حسن محمد عبد الحافظ 7
 )أستاذ مساعد( أستاذ متفرغ د. أحمد محمد عبد الفتاح أبوعراٌس 8

 أستاذ مساعد د. هانً أحمد عطٌة الجوهري 9
 مدرس د. أحمد صبحً حسونه 50

 مدرس شمسحسن د. محمد سعٌد  55
 مدرس د. ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد 51
 مدرس د. علً محمد لطفً قندٌل 53
 مدرس د. أحمد إبراهٌم عبد القادر المسدي 54

 اعتذر عن الحضور
 أستاذ متفرغ محفوظ رامزمحمد أ.د. محمود  5
 أستاذ متفرغ أ.د. وداد علً عبد المنعم الجناٌنً 1
 أستاذ مساعد د. محمد سٌد عبد القادر 3
 مساعد أستاذ د. خالد محمود حسن عبد الرحٌم 4

   وتولً سكرتارٌة المجلس السٌدة / مرفت صلح عتٌم.

 ٌتقدم مجلس القسم بالتعزٌة للمهندس/ أسامة محمد عمار لوفاة والد زوجته.

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

 القــــــــــــــرار
 .58/8/1059األحد الموافقٌوم التصدٌق علً محضر الجلسة السابقة المنعقدة       

 
 -الموافقة بالتفويض: -ثانياً:    

  ال ٌـــــوجــــــــــد.

 كلية الهندسة االلكترونية

 مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية



 موضوعات للمناقشة. -ثالثاً:
محضر اجتماع المجلس بخصوص  8/8/1059بتارٌخ  عمٌد الكلٌةالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  -5

المتضمن أعاده النظر فً قرار  50/7/1059( بتارٌخ 40)األعلى لشئون الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته رقم 
بشأن معاودة التقدم للجان العلمٌة للمرة الثانٌة حال  10/5/1057المجلس األعلى للجامعات الصادر بجلسته بتارٌخ 

 عدم الترقٌة فً التقدم للمرة األولً.
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
 صورة من القانون رقم بخصوص 50/9/1059بتارٌخ  عمٌد الكلٌةالوارد من السٌد األستاذ الدكتور/  الخطاب -1

 .5971لسنه  49والخاص بتعدٌل بعض أحكام قانون تنظٌم الجامعات الصادر بالقانون رقم  1059لسنه  551

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 بخصوص 58/8/1059بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -3
الخاصة بالتقرٌر السنوٌة والنصف تعلٌمات السٌد األستاذ الدكتور/ نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث 

 -سنوٌة بطلب الماجستٌر والدكتوراه ٌجب مراعاة اآلتً:
 ن ٌكون مستوفاة جمٌع النقاط بالنسبة المئوٌة.أ -5
 مدي جدٌة وتفوق الطالب. -1

 أن تحدد نسبة أداء الطالب وكذلك مدي انجازه فً مجال البحث والدراسة. -3

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 بخصوص 18/8/1059بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -4
من أنه فً حالة عرض األبحاث التً ٌتقدم بها السادة أعضاء هٌئة التدرٌس للترقً للدرجة العلمٌة األعلى التأكد 

أي انتهاكات صارخة فً النشر وذلك حفاظاً علً سمعة  نشر تلك األبحاث وفقاً للقواعد المعمول بها وعدم وجود
 الكلٌة العلمٌة. 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 بخصوص 18/8/1059بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -5
 أنه تم موافقة مجلس الجامعة علً بروتوكول التعاون بٌن أكادٌمٌة ناصر العسكرٌة العلٌا .

 القــــــــــــــرار
 س علماً.أحٌط المجل

 بخصوص 19/8/1059بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -6
علً عرض التقارٌر العلمٌة ألعضاء المهمات  5/8/1059موافقة مجلس الدراسات العلٌا والبحوث المنعقدة بتارٌخ 

بشاشة  Presentationالعلمٌة والبعثات الخارجٌة واألجازات الدراسٌة علً مجلس القسم والكلٌة عن طرٌق عمل 
ه التعاون بٌن الجامعات األجنبٌة والجامعة وذلك قبل أوجعرض توضٌحٌة وذلك للستفادة بما تم انجازه وكذا تفعٌل 

 العرض علً مجلس الدراسات العلٌا والبحوث.
 القــــــــــــــرار

 
 .أحٌط المجلس علماً 

 بخصوص 19/8/1059بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -7

وتعدٌلته الخاصة بإٌقاف القٌد  9/7/1054( بتارٌخ 513( من قرار السٌد أ.د. رئٌس الجامعة رقم )17نص المادة )

 ٌفوض األستاذ الدكتور/ نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث فً دراسة الحاالت المتعثرة )المد أو اإلٌقاف

تتجاوز مدة المد أو اإلٌقاف بأثر رجعً  أالمجلس الجامعة علً بأثر رجعً( كل حالة علً حدة تمهٌداً للعرض علً 

  بحد أقصً عامٌن.



 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 بخصوص 50/9/1059بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور/ -8
الطلب المقدم من الدارس / محمد السٌد أبو زٌد نصار المدرس المساعد بالقسم وعضو اإلجازة الدراسٌة بروسٌا 

طبقاً لبرتوكول  1057/1058للدولة للعام الدراسً المنح المقدمة  للحصول علً درجة الدكتوراه علً أحدي
جازته الدراسٌة لمدة عام ثالث اعتباراً من التعاون المبرم بٌن البلدٌن والذي ٌلتمس فٌه الموافقة علً مد إ

  .راستوفوكذا تغٌٌر الجامعة من جامعة صداقة الشعوب إلً جامعة الجنوب الفٌدرالٌة بمدٌنة  3/50/1059
 القــــــــــــــرار

وكذا تغٌٌر الجامعة من جامعة صداقة  3/50/1059الموافقة علً مد إجازته الدراسٌة لمدة عام ثالث اعتباراً من  
 الشعوب إلً جامعة الجنوب الفٌدرالٌة بمدٌنة راستوف.

 
 بخصوص 55/9/1059بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثلسٌد األستاذ الدكتور/ الخطاب الوارد من ا-9

ترشٌحات السادة أعضاء هٌئة التدرٌس المرشحٌن علً الجوائز الخارجٌة علً مجلس الدراسات العلٌا والبحوث 
 العلمٌة أو مجلس الجامعة إال بعد إخطار المحتوي العلمً للمتقدم مع خطاب الترشٌح الخاص بالكلٌة . 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً. 

 51/9/1059بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثلسٌد األستاذ الدكتور/ الخطاب الوارد من ا-50

المكتبة السمعٌة والبصرٌة باإلدارة العامة للمكتبات تقدم مجموعة من الخدمات المجانٌة وكذلك الخدمات  بخصوص

 التً بأجر رمزي للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة وذلك تٌسٌراً لهم فً إجراء بحوثهم العلمٌة.

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 51/9/1059بتارٌخ  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثلسٌد األستاذ الدكتور/ الخطاب الوارد من ا-51

 1059استمارات القٌد الخاصة بالطلب المتقدمٌن للقٌد بتأهٌلً ماجستٌر وتمهٌدي دكتوراه بدورة أكتوبر  بخصوص

 ( تأهٌلً ماجستٌر.5) –( تمهٌدي دكتوراه 1وعددهم ) 1059/1010للعام الجامعً 

 القــــــــــــــرار
( تمهٌدي 1وعددهم ) 1059/1010للعام الجامعً  1059ٌوصً المجلس بالموافقة علً قٌد الطلب بدورة أكتوبر 

 ( تأهٌلً ماجستٌر.5) –دكتوراه 
 

 بخصوص 55/9/1059بتارٌخ  لشئون التعلٌم والطلبوكٌل الكلٌة لسٌد األستاذ الدكتور/ الخطاب الوارد من ا-53
تفعٌل برنامج معلم التعلٌم الصناعً ونظراً لحاجة الكلٌة إلً الخطاب الوارد من السٌد أ.د. عمٌد كلٌة التربٌة بشأن 

الموافقة علً التفعٌل لطبٌعة المقررات األكادٌمٌة التً تدرسها األقسام العلمٌة بالكلٌة كمكون أساسً فً إعداد معلم 
 التعلٌم الصناعً.

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

الموافقة علً  بخصوص 8/9/1059بتارٌخ  المدٌر التنفٌذي لوحدة الجودةالخطاب الوارد من السٌد الدكتور/ -54

 تشكٌل فرٌق تنفٌذي داخل كل قسم علمً وكذلك بالبرامج الخاصة.

 القــــــــــــــرار
 -تشكل لجنه من كًل من:

 .الحمٌد الشنوانًرمضان عبد أ.د.  -5



 .د. محمد سٌد عبد القادر -1

 .د. خالد محمود حسن عبد الرحٌم -3

 .شمسحسن د. محمد سعٌد  -4

 .د. ناصر عبد الفضٌل عبد الحمٌد -5

 .د. علً محمد لطفً قندٌل -6

 .د. أحمد إبراهٌم عبد القادر المسدي -7

 

المدٌر التنفٌذي لبرنامج الهندسة الطبٌة الحٌوٌة والتكنولوجٌا وكذلك برنامج الخطاب الوارد من السٌد الدكتور/ -55

 .1059/1010مقترح مواد القسم للفصل الدراسً األول للعام الجامعً  بخصوصهندسة التحكم الصناعٌة 

 القــــــــــــــرار
 أحٌط المجلس علماً.

 ما ٌستجد من أعمال. -رابعًا:
الطلب المقدم من المهندسة / بسمة مجدي محمد أحمد بخصوص الموافقة علً عمل سٌمٌنار بالقسم وذلك  -5

 " الحلول العددٌة لمعادالت فولتٌرا التكاملٌة من النوع الثانً ".لمناقشة درجة الماجستٌر تحت عنوان 
 القــــــــــــــرار

 أحٌط المجلس علماً.
سعٌد عبد الباسط شرف بخصوص الموافقة علً تسجٌل سٌادته خطة البحث الطلب المقدم من المهندس/ أكرم  -1

وقد اجتاز بنجاح المقررات  1057لرسالة الماجستٌر فً العلوم األساسٌة الهندسٌة بالقسم حٌث أنه دورة أكتوبر 
 الدراسٌة للدراسات التمهٌدٌة لدرجة الماجستٌر فً العلوم األساسٌة الهندسٌة بالقسم للعام الجامعً

1058/1059. 
 القــــــــــــــرار

 الموافقة علً تسجٌل سٌادته خطة البحث.
 

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

 رئٌس مجلس القسم                           سأمٌن المجل        

 رمضان عبد الحمٌد أ.د.                          أحمد ابراهٌم عبد القادر المسديد. 

 الشنوانً


