
 
 

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

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 محضر اجتماع مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية                      

  81/1/9108المقرر انعقادها يوم األحد الموافق لثانية عشرالجلسة ا
لفيزيقــا والرياضيات انعقد مجلس قســــــم ا 81/1/1089في يــــوم األحد الموافق  إنـــــه   

انعقادها في الســاعة الحادية عشر صباحاً بمـــقر مجلس  المقررو" ثانية عشرالجلسة ال الهندسية "
من  القسم برئاسة األستـاذ الدكتور/ رمضان عبد الحميد الشنواني رئيس مجلس القسم وعضوية كلً 

 -السادة:

 ــــــــةالـــــــــــدرجـ األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 أستاذ متفرغ محمد أحمد طاهر داودأ.د/  8

 أستاذ متفرغ أ.د/ مصطفي حسن محمد عيسي 1

 أستاذ متفرغ أ.د/ مجدي محمد كامل يوسف 3

 أستاذ أ.د/ سناء محمود الربيعي 4

 أستاذ مساعد د/ أحمد محمد عبد الفتاح أبو عرايس 5

 أستاذ مساعد د/ خالد محمود حسن عبد الرحيم 6

 مدرس د/ أحمد صبحي حسونه 7

 مدرس محمد سعيد شمسد/  1

 مدرس د/ ناصر عبد الفضيل عبد الحميد 9

 مدرس د/ علي محمد لطفي قنديل 80

 اعتذر عن الحضور
 أستاذ متفرغ أ.د/ سعيد علي السيد الصيرفي 8

 أستاذ متفرغ أ.د/ محمود محمد محفوظ رامز 1

 متفرغ أستاذ الجناينيأ.د/ وداد علي عبد المنعم  3

 أستاذ أ.د. حسن محمد عبد الحافظ 4

 مدرس هاني أحمد عطية الجوهريد/  5

   وتولي سكرتارية المجلس السيدة / مرفت صلح عتيم. 

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

 القــــــــــــــرار
 .84/7/1089يوم األحد الموافقالتصديق علي محضر الجلسة السابقة المنعقدة 

 -الموافقة بالتفويض: -ثانياً:    
  ال يـــــوجــــــــــد.

 موضوعات للمناقشة. -ثالثاً:
جائزة مصر بخصوص  81/7/1089بتاريخ  عميد الكليةالخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/  -8

في عملية التحول الرقمي  الخدمات الحكومية لتعزيز العلقة بين الطلب والجهات الحكومية واشتراكهملتطبيقات 

 كلية الهندسة االلكترونية

 مكتب رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية



ودعم التنمية المستدامة وتشجيع الطلب علي تقديم حلول إبداعية مبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية 
  ة وكفاءة عالية.وتطوير الخدمات الحكومية وإمكانية الحصول عليها بإجراءات سهلة ومبسط

 القــــــــــــــرار
 أحيط المجلس علماً.

 
 86/7/1089بتاريخ  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثالخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/  -1

علقات الثقافية التعليمية بفينا والمتضمن اتصال اتفاقيات ومدير مكتب مصر للكتاب المستشار الثقافي  بخصوص
 سيتم انضمامها تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

 القــــــــــــــرار
 لسيادتكم. وتم إرسال برتوكول تعاونالموافقة 

 
 81/7/1089بتاريخ  والبحوثوكيل الكلية للدراسات العليا الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/  -3

تمهيدي دكتوراه( دورة  –تمهيدي ماجستير  –فتح باب القيد لطلب الدراسات العليا )تأهيلي ماجستير  بخصوص
 .1089/1010أكتوبر 

 القــــــــــــــرار
 تم إرسال الخطة.

 
 
 30/7/1089بتاريخ  والطلبوكيل الكلية لشئون التعليم الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/  -6

 .1089/1010بالقسم للعام الجامعي التدريس موافاة سيادته بالخطة الدراسية للسادة أعضاء هيئة  بخصوص
 القــــــــــــــرار

 تم إرسال الخطة.
 -رابعًا ما يستجد من أعمال:

 
 81/1/1089بتاريخ  والبحوثوكيل الكلية للدراسات العليا الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور/  -8

المسجلة لدرجة الماجستير عن العام  علي إيقاف قيد الطالبة / تسنيم صبحي السيد إبراهيمالموافقة  بخصوص
  .1084حيث أنها مقيدة بدورة أكتوبر  1081/1089الجامعي 

 القــــــــــــــرار
 الموافقة علي إيقاف القيد.

حصر جميع األجهزة الموجودة بخصوص تبرات واألجهزة العلمية الخطاب الوارد من رئيس لجنه المخ -1
 بمعامل األقسام العلمية والبرامج الخاصة بالكلية.

 القــــــــــــــرار
 -تشكل لجنة من كًل من:

 د. خالد محمود حسن عبد الرحيم ) عن الكيمياء (. -8
 د. أحمد صبحي حسونه ) عن الفيزياء (. -1
 الفيزياء (.د. محمد سعيد شمس ) عن  -3
 د. محمد سيد عبد القادر ) عن الرياضيات (. -4
 د. أحمد ابراهيم المسدي ) عن الرياضيات (. -5

 

 
 ولما لم يستجد من أعمال أقفل المحضر في الساعة الواحدة ظهرًا...........

 



 

 رئيس مجلس القسم                           سأمين المجل        

 

 رمضان عبد الحميد الشنوانيأ.د.                           الحميدناصر عبد الفضيل عبد د. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


