
 مجلـــس القســـم محضــر اجتماع    
 91/6/1093 بجلستة بتاريخ 

 (90)جلسة رقم 
---- 

 عشر الحاديةفى تمام الساعة   1093/ 91/6لموافق ا األربعاء يوم الفيزياءإجتمع مجلس قسم 

 لسيد الشاطررضا ا / د وأمانة السيد رياض عبد الوهاب محمد غازى/  د0ابرئاسة السيد  ظهرا
 عبد الرءوف توفيق عبد الحليم :األستاذ الدكتور  نبيل محمد السـراجى :لدكتورااألستاذ

 محمد رأفت اسماعيل رمضان :األستاذ الدكتور  مصطفى كمال فرج النمر :األستاذ الدكتور  

 النمر طارق محمد عثمان    :األستاذ الدكتور  فاروق مصطفى المكاوى     :األستاذ الدكتور  

 محسن أنور مراد الخشت   :األستاذ الدكتور  حسنين محمد اللبانــى :األستاذ الدكتور  

 محمد عبد العليم عامر     :األستاذ الدكتور  أحمد عبد العظيم السباعى :األستاذ الدكتور  

 حميدهأسامة محمد محمود      :األستاذ الدكتور  محسن محمد أحمد بركات :األستاذ الدكتور  

 محمد عبد العليم عامر      :األستاذ الدكتور  أحمد عبد العظيم السباعى :األستاذ الدكتور  

 عبد الرازق عابديـن :األستاذ الدكتور  حسن عبد القادر الكاشف :األستاذ الدكتور  

 جاب اهلل عبد الستارجاب اهلل :األستاذ الدكتور  نعمة زكريا درويش :األستاذ الدكتور  

 بهجت يوسف البرادعـى :الدكتوراألستاذ   سعد الدين ابراهيم أبو العينين   :األستاذ الدكتور  

 ضحى على مرسى القونى :األستاذ الدكتور   نبيلة على على شرف :األستاذ الدكتور  

 سامية أحمد مرسى سعفان :األستاذ الدكتور   طلعت محمد ميــــز :األستاذ الدكتور  

 جالل زيدان فرج خضر :الدكتور       دالل محمد محمود حميده :الدكتور األستاذ  

 شروق فتحى العشرى :الدكتور       نجوى محمد عبد المنعم :الدكتور     

 رضا السيد الشـــاطر :الدكتور       انـأيمن محمد الطح :الدكتور     

 : وقد تغيب عن حضور الجلسة كل من السادة   -
 محمود مصطفى كامل0د0ا( 1  ل الدين محمد على حسن          جال  0د0ا( 9   

 التصديق على محضر مجلس القسم: أوال                      
 19/5/1093بتاريخ ( 1)التصديق على محضر مجلس القسم بجلستة رقم :  9ند ب         

 19/5/1093بتاريخ  (1)بجلستة رقم تم التصديق على محضر مجلس القسم  :  القرار        

 موضوعـــات اإلحاطـــــــة:  ثانيا            

نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث قد وافق /  د0احاطة المجلس علما بأن السيد ا:   9بند   
رياض عبد الوهاب غازى  أستاذ  ورئيس القسم عن / د0على قبول إعتذار السيد ا 19/5/1093بتاريخ 

وورشة العمل المصاحبة لها  موسلى التدريبية الدولية الثانيةتركيا لحضور سيادته دورة هنرى  السفر إلى
 93النظرية والتطبيقية خالل الفترة من  حول العلوم المتعلقة بأشعة إكس والمقرر عقدها فى معهد الفيزياء

– 11/6/1093 
 لمـــــــاأحيط المجلـــس ع:                                القرار    
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 :على الطلب المقدم من احاطة المجلس علما بالموافقة بالتفويض :  1بند 

 بالقسـم  األســــتاذ       ـدرانحسـين محمود ب/ الدكتوراألســتاذ  الســيد      
 يةالعرب بشأن الموافقة على تجديد إعارة سيادته للعام الثانى وذلك للعمل بجامعة الطائف بالمملكة    
 1093/1092السعودية للعام الجامعى     

 أحيط المجلـــس علمـــــــا:                                القرار   
 :على الطلب المقدم من احاطة المجلس علما بالموافقة بالتفويض :   3بند      

 فرغ بالقسم األستاذ المت        خالد محمد أبو المعاطى عمر / السيد األستاذ الدكتور     
  القصيمجامعة   واآلداب بالمذنببشأن تجديد إعارة سيادته للعام الثامن وذلك للعمل بكلية العلوم        
  1092/  1093بالمملكة العربية السعودية خالل العام  الجامعى        

 أحيط المجلـــس علمـــــــا:                                القرار     
 :احاطة المجلس علما بالموافقة بالتفويض على الطلب المقدم من  : 2د بن      

 أسامة محمد محمود حميده            األستاذ بالقسم/ السيد األستاذ الدكتور               
 أجازة  خاصة بدون مرتب   11/5/1093وحتى  92/91/1091على احتساب الفترة من          
 أحيط المجلـــس علمـــــــا                   :             القرار    

 مد األجازة الدراسية   علىاحاطة المجلس علما بالموافقة بالتفويض :  5بند       
 محمد أحمد فتح اهلل نصر شهاب  المدرس المساعد بالقسم وعضو األجازة الدراسية / للدارس      
 استكمال العام الرابع ومدة فى نطاق )  انيا لمدة عامعلى الدكتوراة  بتمويل خارجى بألم  للحصول     

  للحصول على الدكتوراة ليتسنى له  30/2/1092حتى  9/5/1093إعتبارا من  (العام الخامس     
 اإلنتهاء من دراسته      

 أحيط المجلـــس علمـــــــا:                                القرار    
 مصطفى ممدوح طه الطحاوى / علما بشأن الموافقة على حضور السيد احاطة المجلس:  6بند     
 المدرس المساعد بالقسم المؤتمر الدولى فى الماس والكربون والذى سوف يعقد فى ايطاليا فى الفترة      
 0حيث أن لسيادته بحث مقبول لدى المؤتمر 1093سبتمبر  5إلى  1من     

 أحيط المجلـــس علمـــــــا         :                       القرار    
 الدورة الحادية( أ 31 –أساتذة ) احاطة المجلس علما بأن اللجنة العلمية الدائمة للفيزياء :  7بند       
 عشرة سوف تقوم بمباشرة أعمالها للترقية لدرجة أستاذ فى الفيزياء      

 لـــس علمـــــــاأحيط المج:                                القرار    
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 احاطة المجلس علما بشأن الموافقة ماجاء بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بشأن ضوابط :   8بند      
 المد للعام الثانى ألعضاء بعثات اإلشراف المشترك بناء على معايير يمكن قياسها أما بالنشر أو      

  0رسال بحث للنشرإ   
 أحيط المجلـــس علمـــــــا                      :          القرار   
    1/5/1093احاطة المجلس علما بأن اللجنة التنفيذية للبعثات قررت بالتفويض فى :   1بند   

أحمد بهجت يوسف / على اعتماد األجازة الدراسية الممنوحة بمرتب من جامعة طنطا للسيد ةالموافق
  للحصول على الماجستير  قابل للتجديد إعتبارا من تاريخ السفر البرادعى المعيد بالقسم لمدة عام 

 0بأمريكا  North Dakota Stateوالدكتوراة من جامعة 
 أحيط المجلـــس علمـــــــا:                                القرار  

 شـــــئون الســادة أعضاء هيئة التدريس: ثالثا                     
محسن أنور مراد الخشت األستاذ المتفرغ بالقسم / د0ر فى الطلب المقدم من السيد االنظ:   9بند 

مستشار الجامعة بعد التحقيق فى / د0التى صدرت من السيد ا" عقوبة التنبيه " بشأن محو 
 طارق محمد عثمان النمر / د0فى واقعة خالف سيادته مع السيد ا 2/99/1091

مستشار الجامعة بعد / د0التى صدرت من السيد ا" وبة التنبيه عقوافق المجلس على رفع :  القرار
 طارق محمد عثمان النمر/ د0فى واقعة خالف سيادته مع السيد ا 2/99/1091التحقيق فى 

 نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث  / د0النظر فى الخطاب الوارد من السيد ا:  1بند    
 0بشأن موضوع الرعاية الصحية للسادة أعضاء هيئة التدريس    
 أحيط المجلـــس علمـــــــا:                                القرار  
 97/3/1093النظر فى الخطاب الوارد يفيد بأن اللجنة الطبية العليا بجلستها فى:  3بند   

قررت عدم الموافقة على الطلبات قد  39/3/1093والمعتمد محضرها من مجلس الجامعة بتاريخ 
المقدمة من بعض السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بشأن إعتذارهم عن اإلشتراك فى 

 0مشروع دعم الرعاية الصحية
 أحيط المجلـــس علمـــــــا:                                القرار

 بشــــــئون الطـــــــــال: رابعا                   
  0النظر فى الخطاب الوارد بشأن الموافاة بالرأى حول مقترحات مادة البحث والمقال :    9بند     

وافق المجلس على المقترحات المقدمة حول مادة البحث والمقال التى تدرس لطالب :  القرار  

لعلمى لهذا الفرقة الرابعة علوم  باإلضافة لإلستفادة من المنح المقدمة  من أكاديمية  البحث ا

 0 يتوافق مع قسم الفيزياء يتم تعديله إلى  ما: ماعدا البند الثامن  0الغرض 
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النظر فى الخطاب الوارد بشأن الدعوة المقدمة لجامعة طنطا من مكتب العالقات اإلنسانية  :  1بند  
لعالم والمزمع التابع للمملكة المتحدة والخالصة بالمؤتمر الرابع لمصاف الجامعات على مستوى ا

 0 1093أغسطس  7إلى  9بدولة الفلبين وذلك خالل الفترة من  –عقدها بمانيال 

 أحيط المجلـــس علمـــــــا:                                القرار
 

 شـــئون العالقـات الثقافيـة والبحوث: خامسا                       
سماح مبروك محمد البرلسى المدرس المساعد  / لمقدم من اآلنسة النظر فى التقرير العلمى  ا:   9بند    

 :بعنوان     Phononics بالقسم بشأن حضورها المؤتمر
International Conference On Phononic Crystals/ 

Metamaterials, Phonon Transport & Optomechani 

 بشرم الشيخ 1093يونية  7  -  1فى الفترة من 

 أحيط المجلـــس علمـــــــا                          :      القرار
 فى 1093كالينجا لعام  –النظر فى الخطاب الوارد بشأن الترشيح لجائزة اليونسكو :   1بند   

 0مجال نشر المعارف العلمية     
 أحيط المجلـــس علمـــــــا:                                القرار

  1093/1092الخطاب الوارد بشأن البرامج التدريبية عن العام التدريبى النظر فى :   3بند   
 0بهيئة الطاقة الذرية ( مستوى جامعى ) الخاصة ببرامج الوقاية    
 أحيط المجلـــس علمـــــــا:                                القرار  
 الكشف عن " ة عمل فى مجال النظر فى الخطاب الوارد بشأن اإلعالن عن تنظيم ورش:   2بند   

 11/8/1093 -8/8فى الفترة من " األغذية والمواد الخام التى قد تحتوى على نشاط إشعاعى 
   أحيط المجلـــس علمـــــــا:                                القرار  
 عية المقدم من الجم Ronpakuالنظر فى الخطاب الوارد بشأن اإلعالن عن برنامج :   5بند  
  1092للحصول على الدكتوراة لعام  (JSPS)اليابانية لتطوير العلوم   
 أحيط المجلـــس علمـــــــا:                                القرار 
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التعلم اإللكترونى " النظر فى الخطاب الوارد بشأن اإلعالن عن المؤتمر الدولى الثانى حول :  6بند 
 91/91/1093 – 97فى الفترة من" ع الشبكى التشاركى فى المجتم

 أحيط المجلـــس علمـــــــا:                                القرار
  عن بدء التقديم للمنحة التأهيليةالنظر فى الخطاب الوارد بشأن إعالن مؤسسة مصر الخير :   7بند   

والزراعة والهندسة والعلوم اإلجتماعية   التى تهدف الى تأهيل طالب الدراسات العليا فى مجاالت العلوم
 0للحصول على منح دراسية بالخارج بجامعات متميزة دوليا 

 أحيط المجلـــس علمـــــــا:                                القرار
 شـــئون األجهــــــــــزة: سادسا                      

حمد مجدى الشهاوى المدرس المساعد بالقسم بشأن    م/ النظر فى الطلب المقدم من السيد  :  9بند 
الصينى   MURRKEZ PT6200 generatorمن نوع ( مولد كهرباء ) الموافقة على قبول جهاز 

 0الصنع كهدية لمعمل أبحاث الجوامد بالقسم 
 يؤجل للجلسة القادمــــــــــة                            : القرار

 مايستجـــــــد من أعمــــال:  ثامنا                  
  بشأن تعديل بعض أحكام قانون 1093لسنة  99احاطة المجلس علما بالقانون رقم :    9بند   
 وتعديالته والمعدل بالقرار بقانون رقم  1005لسنة  19الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم   

 1091لسنة  909
 أحيط المجلـــس علمـــــــا   :                             القرار

 احاطة المجلس علما بشأن استعداد جامعة وليام تايمان فى جمهورية ليبيريا لتحمل جميع :    1بند   
 التكاليف الخاصة بالمدرسين المصريين الذين سيتم إيفادهم للتدريس بالجامعة المذكورة 

 س علمـــــــاأحيط المجلـــ:                                القرار
 نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث قد / د0احاطة المجلس علما بأن السيد ا:   3بند  

 مصطفى ممدوح طه الطحاوى المدرس المساعد بالقسم/ على سفر السيد 93/6/1093تاريخ ب وافق
 رة الى ايطاليا وذلك لحضور سيادته المؤتمر الدولى فى الماس والكربون فى الفت 

 0الكلية  وذلك بدون أية نفقات على الجامعة أو 1093سبتمبر  5الى  – 1من               
 أحيط المجلـــس علمـــــــا:                                القرار
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 احاطة المجلس علما بشأن اإلعالن عن فتح باب التقدم للحصول على منحة لمدة عامين:  2بند     

 0حثين األجانب فى مجال علوم البحارللبا    

 أحيط المجلـــس علمـــــــا:                                القرار

عاطف أحمد البندارى المدرس بالقسم بشأن / النظر فى الطلب المقدم من السيد الدكتور : 5بند 
 90/6/1093الموافقة على عودته للعمل بالقسم بتاريخ 

تسمح به  فى ضوء ما 90/6/1093عمل بالقسم بتاريخ ال نحو استالمهلس على وافق المج    :القرار 

  اللوائح والقوانين 

المدرس بالقسم بشأن الموافقة  محمد حمزة بدوى/ النظر فى الطلب المقدم من السيد الدكتور:  6بند 
 6/1093/ 91 على عودته للعمل بالقسم بتاريخ 

تسمح به اللوائح  فى ضوء ما 91/6/1093عمل  بالقسم فى وافق المجلس  نحو استالمه ال : القرار

  والقوانين 

 لمجلس بحمد هللا ،،،اوتم 

 بعد الظهر ،،،9ر30وقد أنهى المجلس إجتماعه فى تمام الساعة 

 4/7/1093 تحريرا فى 

 رئيس مجلس القسم               مين مجلس القسم        أ                    ------

 000نادية 

 ( رياض عبد الوهاب محمد غازى 0د0ا)     (رضا الســـيد الشاطــر 0د  )                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعــــــالن
 ---



مواعيد محاضرات الترم الصيفى لطالب 

 الفرقة األولى علوم

 جولوجيا+ شعبة العلوم الطبيعية 

 1فيزياء      المحاضرة النظرية

 30/7/1091تبارا من يوم اإلثنين إع

 91 – 90من الساعة 

 30/7/1091يوم اإلثنين    العملى

 3 – 91من الساعة 

 


