
 محضــر اجتماع  مجلـــس القســـم                 

 26/4/2011بجلستة بتاريخ                    

 )8(جلسة رقم                    

                  ---- 

ظهرا برئاسة   الواحدةفى تمام الساعة   2011/ 4/ 26يوم الثالثاء  الموافق إجتمع مجلس قسم الفيزياء     
 الفتاح العطــــار سامى عبد/ وأمانة السيد الدآتور حسين محمود بـدران/ السيد األستاذ الدآتور 

 مصطفى آمال فرج النمر      :األستاذ الدآتور نبيل محمد السراجى :األستاذ الدآتور
 فاروق مصطفى المكاوى      :األستاذ الدآتور محمد رأفت اسماعيل رمضان :األستاذ الدآتور 
 حسنين محمد اللبانــــــى       :األستاذ الدآتور طارق محمد عثمان النمر :األستاذ الدآتور 
 محمد اسماعيل عبد العاطى :األستاذ الدآتور محسن أنور مراد الخشت     :األستاذ الدآتور 
 أسامة محمد محمود حميده :الدآتوراألستاذ محسن محمد أحمد برآات :األستاذ الدآتور 
 حسن عبد القادر الكاشف  :األستاذ الدآتور محمد عبد العليم عامر  :األستاذ الدآتور 
 محمود مصطفى آامل  :األستاذ الدآتور نعمة زآريا درويش :األستاذ الدآتور 

 الدين ابراهيم أبو العينينسعد  :األستاذ الدآتور جاب اهللا عبد الستارجاب اهللا :األستاذ الدآتور
 نبيلة على على شـــــــــرف :األستاذ الدآتور بهجت يوسف البرادعى :األستاذ الدآتور

 طلعت محمد ميــــز :األستاذ الدآتور ضحى على مرسى القونــى :األستاذ الدآتور 
 محمود حميدهدالل محمد  :الدآتوراألستاذ سامية أحمد مرسى سعفان :األستاذ الدآتور 

 ماجدة ذآى سعيــــد :الدآتور     جالل زيدان فرج خضر :الدآتور      
 سامى  عبد الفتاح محمد العطار :الدآتور     نجوى محمد عبد المنعم :الدآتور     
 --------- :الدآتور     شروق فتحى العشـرى :الدآتور     

 
 : وقد تغيب عن حضور الجلسة آل من السادة    -

 إبراهيم ابراهيم بنـدق/ د.ا) 2جالل الدين محمد على حسن            / د.ا) 1          
 أبو الحسن شفيق سعود                  /د.ا) 4عبد الرازق عابديــــن            / .د.ا) 3          

 : السادة واعتذر عن حضور الجلسة آل من   -    

 فتحى أحمد الحســـــــينى  / د.ا) 2عبد الرءوف توفيق عبد الحليم        / د.ا) 1            
      

 التصديق على محضر مجلس القسم: أوال                                  
   3/2011/ 29بتاريخ ) 7(محضر مجلس القسم بجلستة رقم :    1بند                          

  29/3/2011بتاريخ ) 7(تم التصديق على محضر مجلس القسم بجلستة رقم :  القرار                      
  

 موضوعات اإلحاطــــــــة:  ثانيا                                         
 حسن جاد الحق محمد الجوهرى/ على تعيين السيد د 6/4/2011بتاريخ ) 465(احاطة المجلس علما بالقرار رقم  : 1بند 

 )تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعيين (  30/3/2011المدرس المساعد بالقسم فى وظيفة مدرس بذات القسم أعتبارا من  
 أحيط المجلـــس علمــــــا:                                          القرار

 :احاطة المجلس علما بالموافقة بالتفويض على الطلب المقدم من :   2بند 



 حسين محمود بدران               أستاذ ورئيس بالقسم/ السيد األستاذ الدآتور                            
 رة فى الواليات المتحدة األمريكية ـــارة األسيبالشروط التى تراها الجامعة لزعلى منحه أجـــازة بشأن الموافقة     
 روف طارئــــة ــرا لظـنظ  14/4/2011حتى يوم الخميس  9/4/2011فى الفترة من  يوم السبت     

 أحيط المجلـــس علمــــــا:                                           القرار
 محمد السراجىنبيل / السيد األستاذ الدآتوراحاطة المجلس علما بالموافقة بالتفويض على الطلب المقدم من :   3بند 
 بشأن الموافقة على سفر سيادته آلداء العمرة  بالمملكة العربية السعودية  األستاذ المتفرغ بالقسم        

 2011/ 4/  14وحتى   9/4/2011إعتبارا من                                                  
 أحيط المجلـــس علمــــــا:                                                القرار

محمد عثمان النمر               طارق / السيد األستاذ الدآتورعلى الطلب المقدم من  احاطة المجلس علما  بالموافقة:   4بند 
 :بالقسم بشأن الموافقة على تغيير  حضور سيادته المؤتمر الدولى  الرابع تحت عنوان  المتفرغ األستاذ

4th International IUPAC Symposium for Trace Elements in Food (TEF-4)            
 2011يونيو 22 – 19لمملكة المتحدة فى المدة من ا –إسكتلندا  –بمدينة أبردين                       

 11th International sympo.In metal ions in biology and medicine:            إلى     
 .ته بحث مقبول فى المؤتمرادالمملكة المتحدة حيث أن لسي –فى جامعة آامبردج  2011يونيو  23 – 20المقرر عقدة من 

 أحيط المجلـــس علمــــــا:                                                القرار
 رسى سعفانسامية أحمد م/ د.بسفر السيدة ا 15/3/2011بتاريخ ) 344(احاطة المجلس علما بالقرار رقم :  5بند 
 17/4/2011حتى  4/2011/ 7األستاذ المساعد بالقسم إلى جامعة مان بفرنسا فى زيارة علمية وذلك إعتبارا من    

 بدون نفقات على الجامعة أو الكلية 
 أحيط المجلـــس علمــــــا:                                                القرار

سامية أحمد مرسى سعفان األستاذ المساعد بالقسم بشأن عدم سفرها للزيارة / د.احاطة المجلس علما بالطلب المقدم من السيدة ا : 6بند 
 .وذلك نظرا لتأخير تأشيرة السفر  17/4/2011حتى  4/ 7العلمية بفرنسا فى زيارة علمية وذلك إعتبارا من 

 أحيط المجلـــس علمــــــا:                                                القرار
بخصوص مطالب العلميين بتفعيل لمادة  14/4/2011احاطة المجلس علما بتوصية لجنة قطاع العلوم األساسية بجلستة فى :    7 بند

  .للمطالبة بإصدار قانون مزاولة المهنة لمجموع العلميين  1954لسنة  367من القانون رقم ) 6(
 ط المجلـــس علمــــــاأحي:                                                القرار

 حرآة العلميون  –نقابة العلميين ( احاطة المجلس علما بما توصل اليه اجتماع معالى وزير الصحة والسكان مع :  8بند 
 وتم اإلستجابة الى عدة .فيما يخص مطالبهم ) أخصائيين التحاليل الطبية  –الكيميائيون ب فاآسيرا  –آلنا علميون ن والمتحدو

 مطالب على الفور لما لها من مشروعية وضمان لحقوق العلميين  
 أحيط المجلـــس علمــــــا:                                                القرار

 فاطمة عبد الماجد عبد/ على إلغاء قيد الطالبة  22/3/2011احاطة المجلس علما بشأن موافقة مجلس الكلية فى :  9د بن
 اللطيف لدرجة الماجستير فى العلوم فى الفيزياء وذلك لسحب أوراقها  

 أحيط المجلـــس علمــــــا:                                                القرار
 أحمد/ الموافقة على قيام الدارس  23/2/2011احاطة المجلس علما بأن الجنة التنفيذية للبعثات قررت بالتفويض فى :   10بند 

 السيد عادل عبد الشافى عمار المدرس المساعد بالقسم وعضو األجازة الدراسية لحصول على الدآتوراة من جامعة آازاخسـتان  
  .بمهمة علمية بجامعة وارسو ببولندا لمدة شهرين إعتبارا من تاريخ القيام بها على نفقة جامعة الفارابى بكازاخستان

 أحيط المجلـــس علمــــــا                          :                      القرار
 على مد األجازة الدراسية  12/4/2011رئيس الجامعة بالتفويض قد وافق بتاريخ / د.احاطة المجلس علما بأن السيد ا:  11بند 
 صالح عزت محمد الزهيرى المعيد بالقسم وعضو األجازة الدراسية باليابان للحصول على درجة الماجستير والدآتوراة وذلك / للسيد

  16/11/2011حتى  17/11/2010لمدة عام ثالث إعتبارا من 
 أحيط المجلـــس علمــــــا:                                                القرار

 على نقل حصص المؤتمرات 30/3/2011احاطة المجلس علما أن مجلس الجامعة قد وافق بجلستة المنعقدة فى :   12بند 
 وبين آليات الجامعة على أن يكون األولوية ألبناء الكلية) أستاذ –أستاذ مساعد  –مدرس ( الخارجية داخل األلقاب العلمية بكل آلية  

 أحيط المجلـــس علمــــــا                    :                            القرار
 مشروع األنشطة الطالبية شارآنا بفكرك( بإسم   facebookاحاطة المجلس علما بأنه قد تم تصميم جروب على :   13بند 

 .يتم من خالله نشر الحوارات واآلراء الطالبية ) للتطوير 
 أحيط المجلـــس علمــــــا:                                                القرار

 وافق على تسجيل  15/3/2011احاطة المجلس علما بأن مجلس الدراسات العليا والبحوث قد وافق بجلستة المنعقدة فى :  14بند 
 ) فيزياء حيوية  –دآتوراة ( هانى على السيد الغرباوى   / السيد
 أحيط المجلـــس علمــــــا:                                                القرار

 احاطة المجلس علما بشأن تدريب السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات المصرية على نظم وتكنولوجيا: 15بند 
 رة من دورات مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات وبشان التأآيد على تفعيل هذا القرار والذى ينص على معادلة آل دو 



  المعلومات واإلتصاالت بدورة من مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وإحتسابها عند التقدم للترقية األعلى للجان العلمية الدائمة
 أحيط المجلـــس علمــــــا:                                                القرار

 
 شئون الســادة أعضاء هيئة التدريـس: ثالثا 

 .الموافقة على تدعيم المعامل البحثية العشرة التى تشمل جميع التخصصات العلمية الموجودة بالقسم :   1بند 
المعامل البحثية العشرة التى تشمل جميع التخصصات العلمية الموجودة بقسم   وافق المجلس على تدعيم :  القرار

 :وهى  الفيزياء
Solide State Physics 1)              

          2) Materials Science 
    3) Laser Physics 
    4) Plasma Physics 
    5) High energy Physics 
    6) Solar energy 
     7) Electronics   
     8) Bio Physics    
     9) Nuclear and radiation  

                          ِAtomic and Molecular Physics )10                
 :وذلك من خـــالل 

 توفير المكان واإلمكانيات والتجهيزات الالزمة إلستمرار البحث العلمى فى هذه المعامل) 1
 على الوجه األآمل يستطيعون إجراء البحث العلمى  نظرا ألن الكثير من السادة أعضاء هيئة التدريس ال) 2

 بالتالى عدم القدرة على النشر الدولى نتيجة للضعف  الشديد للإلمكانيات  المتاحة بالمعامل البحثية المذآورة 
 وذلك نتيجة لتعرض القسم لظلم فى المخصصات المالية من الجامعة لمدة طويلة من الزمــن رغم مطالبات 

 يخدم فقط السادة أعضاء هيئة التدريس وإنما سيكون له مردودالقسم المتكررة لتطوير هذه المعامل لن 
   .إيجابى على طــالب الدراسات العليا وطالب مرحلة البكالوريوس وعلى دور القسم فى المجتمع والبيئة  
 مليون جنيه موزع على عامين لدعم هذه  2فإن المجلس يرجو من الكلية الموافقة على طلب القسم مبلغ  

 .لبحثية ورفع األمر للجامعة للموافقة عليه المعامل ا 
 .طلعت محمد ميز األستاذ المساعد بالقسم / د.مناقشة مقترح معرض الفيزياء بالقسم المقدم من السيد ا:  2بند 

طلعت محمد ميــز  / د .االسيد  مقترح مشروع عمل موقع لقسم الفيزياء على الشبكة الدولية المقدم من وافق المجلس على:  القرار
 :وهو آالتالـــى األستاذ المساعد بالقســـــم  

 : الهدف من المشروع            
  .الكلية والمجتمع المحيطالكلية توضيح المعلومات الكافية عن قسم الفيزياء واسهامه فى             

 -:الرساله            
 عن القسم والتطورات  ء من خالل عرض المعلومات الصحيحالفيزيا قسم  الخاطئة عنتغير االتجاهات والمفاهيم                  

 .وعمل التواصل مع المجتمع المحيط             
 -:اإلقتراحات            

 قائمة بأعضاء قسم الفيزياء)  1                   
 .توضيح بعض المعلومات التاريخية عن القسم والتطورات التاريخية)  2                   

 .المجموعات البحثية ) 3                   
 )2011مايو  15غايتة  ة تسليم نسخة إلكترونية  فى موعدوعلية فى هذه الحال( السيرة الذاتية لمن يرغب فى ذلك)  4                   

 )2011مايو  15غايتة لة تسليم نسخة إلكترونية فى موعد وعلية فى هذه الحا(قائمة األبحاث المنشورة لمن يرغب  ) 5                   
 .آيفه االلتحاق بهاتوضيح الشعب الدراسة بالقسم و)  6                   

 .توضيح مساهمة القسم فى خدمة المجتمع)  7                   
 .وضع إمكانية إستقبال التساؤالت من المجتمع والرد عليها)  8                   

 يتم تسليم البيانات على أسطوانة للقسم ورفعها على موقع الجامعة أذا أمكن أو موقع آخر  وأى مقترحات أخرى يراها القسم           



 طلعت محمد ميز / د .هدية من أ :تكلفةال      .     شهرين من تاريخ موافقة مجلس القسم:  الفترة الزمنية           
 

 هانى على السيد الغرباوى المدرس المساعد بالقسم للنظر فى بند شئون السادة المدرسين المساعدين / وقد حضر السيد 
 بعد الظهر 2ر25رئيس مجلس القسم فى تمام الساعة / د.بدعوة من السيد ا

 
 المساعدينشئون الســـــــــادة المدرسين : رابعا 

بالقسم وعضو البعثة الخارجية  بدر محمد شلبى المدرس المساعد/ النظر فى الخطاب الوارد بشأن الموافقة على مد بعثة الدارس :   1بند 
  .دراسته  حتى يتمكن من إستكمال 21/2/2011بفرنسا  لمدة ثالثة شهور بعد العام الرابع إعتبارا من 

 حتى يتمكن من إستكمال 21/2/2011لمدة ثالثة شهور بعد العام الرابع إعتبارا من وافق المجلس على المد لسيادته :  القرار
 .دراسته  

 
 الطالب للنظر فى بند شئون  الطالبة بالفرقة الرابعة علوم شعبة فيزياء  مها مصطفى عبد المجيد /  الطالبة توقد حضر -

 بعد الظهر  2ر30القسم فى تمام الساعة  رئيس مجلس/ د.السيد امن  بدعوة
 

 ــــالبــــــــــــــــشــــــــــــــــــئون الطـ: خامسا                                   
 2011النظر فى أعمال األمتحانات لدور يونيو :    1 بند
  2010/2011مسميات األوراق اإلمتحانية ولجان الممتحنين والمصححين لطالب آلية العلوم لجميع الفرق للعام الجامعى  -    

   :  القرار
 2010/2011مسميات األوراق اإلمتحانية ولجان الممتحنين والمصححين لطالب آلية العلوم لجميع الفرق للعام الجامعىوافق المجلس على 

  2010/2011مسميات األوراق اإلمتحانية ولجان الممتحنين والمصححين لطالب آلية التربية لجميع الفرق للعام الجامعى   -    
  :  القرار

  2010/2011مسميات األوراق اإلمتحانية ولجان الممتحنين والمصححين لطالب آلية التربية لجميع الفرق للعام الجامعى  وافق المجلس على  
 تحديد موعد اإلمتحانات العملية    -    

 أحيط المجلــــــس علمـــــــا:                                               القرار
 2010/2011تحديد موعد امتحانات البحث والمقال لطالب الفرقة الرابعة علوم شعبة الفيزياء للعام الجامعى   -    
 لنظرية ويحدد اليوم المناسب فى المجلس القادميحدد بعد اإلمتحانات ا:    لقرارا

 طلعت محمد ميز بإلقاء محاضرة للفرقة/ د.ووافق المجلس على محضر اجتماع لجنة شئون الطالب بالقسم وعلى أن يكلف ا
 .الرابعة علوم فيزياء عن آيفية عرض البحث والمقال 

 2010/2011شعبة الفيزياء للعام الجامعى  تحديد موعد مسابقة البحث والمقال لطالب الفرقة الرابعة علوم -
 .وافق المجلس على الموعد وعلى توزيع الدرجات :  القرار 

  24/4/2011األحد  النظر فى تأجيل موعد المؤتمر العلمى للقسم وذلك نظرا للعطلة الرسمية يوم:  2بند   
 الساعة الواحدة ظهرا  2/5/2011وافق المجلس على تحديد موعد المؤتمر العلمى للقسم يوم اإلثنين الموافق :  القرار 

 
 هانى على مرسى الغرباوى       / السيد :     وقد انصرف آال من  -   

  بعد الظهر 3ر15الساعة    مها مصطفى عبد المجيد / الطالبة                                  
 

 ـــودة ــــــئون الجــش : سادسا                                   
 وبالتعاون) (ICTPالنظر فى الخطاب الوارد يفيد بأن مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات فى التعليم العالى  :  1بند 

 والذى يتيح لكل ) WWW.eul.edu.eg(مع المجلس األعلى للجامعات بالدعوة لزيارة موقع اتحاد مكتبات الجامعة المصرية  
   .أعضاء هيئة التدريس التعامل مع آافة المصادر اإللكترونية التى تخدم احتياجاتهم البحثية والتعليمية 

 أحيط المجلس علمــــــــــا                                                 :   القرار
 ل أو الموافقة ـالنظر فى تقرير اللجنة المشكلة من قبل القسم بشأن أخذ الرأى فى طرق التقييم للمواد التعليمية بالتعدي:  2بند 

           .المتعثرين والمتفوقينالتى وضعتها وحدة الجودة بشأن الكشف المبكر ومتابعة الطالب 
 وافق المجلس وأحيط المجلــــــــــــــس علمـــــــــــــــــــــــا:                                            القرار  
 

 شـــــــئون األجهــــــــــــــــــــــــــزة ابعا  س
 النظر فى الخطاب الوارد بشأن تجميع األصناف التى تريد آليات الجامعة ووحداتها شراءها وموافاة إدارة المشتريات:   1 بند



 .بها قبل موعد إحتياجها بوقت آاف وذلك لطرحها فى مناقصة عامة واحدة ) بإدارة الجامعة (  
 المجلــــــس علمـــــــاأحيط :                                              القرار

 على أن يقوم 16/3/2011النظر فى الخطاب الوارد بشأن اإللتزام بما جاء بإجتماع السادة رؤساء األقســام  بتاريخ :   2بند 
 .آل قسم بالصرف فى حدود المبلغ المقرر من دعم صندوق البحوث  

 أحيط المجلــــــس علمـــــــا:                                              القرار
 

 وثحـشـئون الدراسات العليــا والب :ثامنا                                    
 أن يقوم الطالب) دآتوراة  –ماجستير ( النظر فى الخطاب الوارد يفيد بأنه ضمن إجراءات منح الطالب الدرجة العلمية :    1بند 

 .وآذلك الرسالة المطبوعة الى المكتبة المرآزية  PDFمكتوبة على برنامج بصيغة )  (CDبتسليم الرسالة العلمية على أسطوانة 
 أحيط المجلــــــس علمـــــــا:                                               القرار

 األوراق اإلمتحانية ولجان الممتحنين والمصححين لطالب الدراسات العليا التمهيدية لدرجة الماجستيرالنظر فى مسميات :   2بند 
 2010/2011فى العلوم فى الفيزياء والمقرر الخاص  للعام الجامعى  

 تمهيدية لدرجة الماجستيرمسميات األوراق اإلمتحانية ولجان الممتحنين والمصححين لطالب الدراسات العليا الوافق المجلس على :  القرار
 2010/2011فى العلوم فى الفيزياء والمقرر الخاص  للعام الجامعى  

 النظر فى مسميات األوراق اإلمتحانية ولجان الممتحنين والمصححين لطالب الدراسات العليا دبلـوم مهنى خاص تربية :   3بند 
 2010/2011للعام الجامعى " طبيعة وآيمياء  " تخصص 

 مسميات األوراق اإلمتحانية ولجان الممتحنين والمصححين لطالب الدراسات العليا دبلـوم مهنى خاص تربية وافق المجلس على :   القرار
 2010/2011للعام الجامعى " طبيعة وآيمياء  " تخصص 

 مصطفى آمال فرج النمر  األستاذ الغير متفرغ بالقسم والمشرف الرئيسى على تسجيل / د.النظر فى الطلب المقدم من السيد ا:  4 بند   
 .غادة فاروق عوض اهللا للماجستير بشأن عرضها على المجلس ماقبل التقدم / الطالبة 

 قسم والمشرف الرئيسى مصطفى آمال فرج النمر  األستاذ الغير متفرغ بال/ د.الطلب المقدم من السيد اافق المجلس على و:   القرار  
 .غادة فاروق عوض اهللا للماجستير بشأن عرضها على المجلس ماقبل التقدم / الطالبة  على تسجيل

مرفت سعيد عبد المعطى المسيرى لدرجـــة / محمد عبد العليم عامر المشرف الرئيسى على الطالبة / د.النظر فى الطلب المقدم من السيد ا:   5بند 
   .إقتراح تشكيل لجنة الحكم على الرسالة الدآتوراة بشأن 

 الدآتوراةسالة رعلى تشكيل لجنة الحكم على  المجلس من السادة المشرفين وافق الصالحية الع على تقاريرطاإلبعد    - :  القرار
مرآز البحوث  –شعبة المفاعالت الذرية  –مرفت سعيد المسيرى  المدرس المساعد بقسم طبيعة المفاعالت /  بالطالبةالخاصة 
  لعلوم فى الفيزياءدآتوراة الفلسفة فى اللحصول على درجـــــة هيئة الطاقة الذرية   –النووية 

 : على النحو التالى 
 التخصص                                                                                     الخارجيينالممتحنين     

  1)   Prof. Dr.Olena Gritzay        
                                                   Head of Neutron Physics Department      

Institute for Nuclear Research                                                                   
47,Pr.Nauky                                                                                                  

                                  Email: ogritzay @kinr.kiev.ua -UkraineKyiv, -03680 
 فيزياء نووية           جامعة المنصورة   –محمود أحمد محمد أبو زيد  أستاذ بقسم الفيزياء آلية العلوم   .د.ا)  2
  لممتحنين الداخليينا
             طنطــــــــــــا       بقسم الفيزياء آلية العلوم جامعة أستاذمحمد عبد العليم عامر      .د.ا) 3     

 مشترك  تقرير   "رئيسا للجنة "                                                                                            
 هيئة الطاقة الذرية     فيزياء النيوترونات  –ممدوح أديب شـحاتة      أستاذ متفرغ بمرآز البحوث النووية  .د.ا) 4
 جامعة طنطا    فيزياء النيوترونات –آلية العلوم  –عبد الرازق عابديـن أستاذ مساعد متفرغ بقسم الفيزياء  .د.ا) 5



 "النفاذية النيوترونية خــالل المواد البللورية "                          : فى موضوع 
آممتحن خارجى  مــبالقس متفرغ  أستاذ حسنين محمد اللبانى / د.وفى حالة عدم حضور الممتحن األجنبى يقترح القسم ا  

                 . لحضور المناقشة الشفهية
عزيزة اسماعيل / طارق محمد عثمان النمر  المشرف الرئيسى على الطالبة / د.الطلب المقدم من السيد االنظر فى :   6بند 

 محمد اسماعيل المسجلة لدرجة الماجستير بشأن إقتراح تشكيل الحكم على الرسالة  
الماجستير على تشكيل لجنة الحكم على رسالة  المجلس الصالحية من السادة المشرفين وافق الع على تقاريرطاإل بعد  : القرار

 : لعلوم فى الفيزياء على النحو التالى تير فى االماجسة للحصول على درجعزيزة اسماعيل محمد اسماعيل   /  بالطالبةالخاصة 
 التخصص                                                                              الممتحنين الخارجيين      

 جامعة عين شمس    فيزياء حيوية                                   –آلية العلوم  –عبد الستار محمد سالم   أستاذ بقسم الفيزياء الحيوية .د.ا )1
 رئيسا للجنة                                                                                                         

 جامعة األسكندرية  فيزياء حيوية                                   –أستاذ بقسم الفيزياء الحيوية  آلية العلوم متولى على متولى قطـب    .د.ا )2
  الممتحن الداخلى     

 فيزياء حيويـــة     طنطا  بقسم الفيزياء آلية العلوم جامعة  متفرغ أستاذطارق محمد عثمان النمر     .د.ا) 3            
 " ـاـــدراسة تثير التسمم بالرصاص على األطفال فى مدينة طنط"     :           فى موضوع                

 ر على أحمد الشرشابىهاج/محمد عبد العليم عامر المشرف الرئيسى على الطالبة /د.النظر فى التسجيل المقدم من السيد ا:  7بند 

 هاجر على أحمد الشرشابى  لدرجة الماجستير /فق المجلس على تسجيل الطالبة وا: القرار 

                      تحت إشراف آل من السادة                                                          

 المشرف الرئيسى            محمد عبد العليم عامر  أستاذ ورئيس بقسم الفيزياء آلية علوم طنطا     .د.ا)  1

              أستاذ مساعد بقسم الفيزياء آلية العلوم جامعة طنطا      طلعت محمد ميـز  .د.ا)  2

 :فى موضوع      

 Mتأثير إحالل أيونات ثالثية التكافؤ على الخواص الفيزيائية لفيريتات سداسية الترآيب من النوع          

Effect of Trivalent Ion Substitution on the Physical  " 
 Properties of M-Type Hexagonal Ferrites " 

 )دآتوراة  –ماجستير ( النظر فى التقارير السنوية عن التقدم الدراسى لطالب الدراسات العليا المسجلين لدرجة :  8بند   
 هدى عبد الرحمن محمود مشالى                     دآتوراة  / الطالبة )  1                       

 دآتوراة    ن محمود مشالى  هدى عبد الرحم/بالطالبة  ى الخاصالدراس وافق المجلس وأحيط علما بالتقرير:    القرار
 

 وثشـئون العالقـات الثقافية والبحـ: تاسعا                                         
 .النظر فى الخطاب الوارد بشأن المنح المقدمة من مؤسسة مارى آير الدولية :  1بند 

 أحيط المجلس علمــــــــــا               :                                     القرار

 النظر فى الخطاب الوارد بشأن اإلعالن عن مؤتمر دولى مشترك بين معهد التكنولوجيا والمعلومات التابع لألآاديمية العلوم:  2بند 

  .بمقر المعهد  2011األذربيجانية والمرآز الثقافى المصرى بباآو خالل النصف الثانى من شهر إبريل  

 أحيط المجلس علمــــــــــا:                                                    القرار

 :النظر فى الخطاب الوارد بشأن اإلعالن عن ورشتين عمل فى مجالى :  3بند 

 5/5/2011 – 24/4الوقاية من اإلشعاع فى الفترة من  )1

  12/5/2011-8/5أمان ادارة ومعالجة المخلفات المشعة الخطرة فى الفترة من  )2

 .بمرآز الشرق األوسط األقليمى للنظائر المشعة للدول العربية       

 أحيط المجلس علمــــــــــا:                                                    القرار



 :ن تنظيم ورشة عمل بعنوان النظر فى الخطاب الوارد بشأ:   4بند 

ADVANCED MATERIALS FOR WIND TURbINE BLADES (MATWIND2011) 

  2011مايو  16 – 15تحت رعاية اإلتحاد األوروبى بالقاهرة من يوم 

 أحيط المجلس علمــــــــــا:                                                    القرار

 النظر فى الخطاب الوارد بشأن الدعوة لحضور المؤتمر الطالبى الثانى لإلبتكارات والبحوث العلمية لطالب آليات :   5بند 
 2011مايو  19 – 18العلوم بالجامعات المصرية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا والذى تم تغير ميعاد عقده الى 

 .جامعة األسكندرية  –بكلية العلوم 

 أحيط المجلس علمــــــــــا:                                                    القرار

 :النظر فى الخطاب الوارد يفيد بأن مرآز التكنولوجيا الطبية بصدد عقد دورة تدريبية تحت عنوان :  6بند 
BASICS AND APPLICATIONS OF HIGH PERFORMANCE LIQUID GAS 

 CHROMATOGRAPHY (HPLC and GC ) 
IN MEDICAL BLOCHEMISTRY 

 26/5/2011  -   23/5/2011فى الفترة من 

 أحيط المجلس علمــــــــــا:                                                    القرار
 :النظر فى الخطاب الوارد بشأن اإلعالن عن برنامج تدريبى تحت عنوان :   7بند 

 بالقاهرة  2/6/2011الى  22/5/2011الفيزياء الطبية اإلشعاعية خالل الفترة من                
 أحيط المجلس علمــــــــــا:                                                    القرار

 :النظر فى الخطاب الوارد يفيد بأن هيئة الطاقة الذرية سوف تعقد برنامج تدريبى : 8بند 
 "استخدام التقانات  النووية والحيوية والهندسة الوراثية إلستحداث طفرات لتحسين اإلنتاج النباتى           

 14/7/2011حتى  10/7/2011خالل الفترة من                                                  

 المجلس علمــــــــــا أحيط:                                                    القرار
 :النظر فى الخطاب الوارد يفيد بأن هيئة الطاقة الذرية سوف تعقد برنامج تدريبى :  9بند 

 " دور اإلشعاع فى المكافحة المتكاملة لآلفـــــــات  "                                             
 14/7/2011حتى  10/7/2011ل الفترة من خال                                                

 أحيط المجلس علمــــــــــا:                                                    القرار

أسابيع فى أبحاث  8النظر فى الخطاب الوارد بشأن التعاون مع منظمة المؤتمر اإلسالمى بتقديم خمسة منح أبحاث الزمالة لمدة : 10بند
 .راة فى مختلف التخصصات مثل الفيزياء والرياضيات وتكنولوجيا النانو والعلوم البيئية مابعد الدآتو

 أحيط المجلس علمــــــــــا:                                                    القرار
 وتم المجلس بحمد اهللا ،،،

 بعد الظهر  3ر30وقد انهى المجلس إجتماعه  فى تمام الساعة                                          
رئيس مجلس القسم           أمين مجلس القسم                                              3/5/2011تحريرا فى  

  .نادية     ---

)حسين محمود بـــدران  .د.ا(            )        سامى عبد الفتاح محمد العطار  .د(                                   


