
                                              
  مجلـــس القســـم محضــر اجتماع                                      

 12/4/1023 بجلستة بتاريخ                  
 (8)جلسة رقم                  

             ---- 
  عشرالحادية فى تمام الساعة  1023/ 12/4لموافق ا األحـد يوم ءالفيزياإجتمع مجلس قسم     

 السـيد الشاطر رضا / د وأمانة السيد  رياض عبد الوهاب محمد غازى/  د0ابرئاسة السيد  ظهرا  
 نبيل محمد السـراجى :األستاذ الدكتور  ابراهيم ابراهيم بندق :لدكتورااألستاذ 

 فاروق مصطفى كمال المكاوى :األستاذ الدكتور  ج النمرمصطفى كمال فر  :لدكتورااألستاذ   

 حسنين محمد اللبانـــى    :األستاذ الدكتور  طارق محمد عثمان النمر     :األستاذ الدكتور  

 محمد اسماعيل عبد العاطى   :األستاذ الدكتور  محسن أنور مراد الخشـت :األستاذ الدكتور  

 أحمد عبد العظيم السباعى     :األستاذ الدكتور  أحمد بركاتمحسن محمد  :األستاذ الدكتور  

 اهلل عبد الستار جاب اهلل جاب :األستاذ الدكتور  نعمة زكريا درويـــش :األستاذ الدكتور  

 بهجت يوسف البرادعى :األستاذ الدكتور  سعد الدين ابراهيم أبو العينين :األستاذ الدكتور  

 ضحى على مرسى القونى :الدكتور األستاذ  بيلة على على شــرفن     :األستاذ الدكتور  

 سامية أحمد مرسى سعفان :الدكتور األستاذ  ـزطلعت محمد ميــــ :لدكتورا ألستاذا  

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

 شروق فتحى العشرى :الدكتور       نجوى محمد عبد المنعم :الدكتور     

 سامى محمد عبد القــادر :الدكتور       رضا السيد الشـــاطر :الدكتور     

 سامى محمد عبد الفتاح العطار :الدكتور       ماجـــدة ذكى سعيد :الدكتور     

 رضا محمد مرســى :الدكتور       حسن جاد الحق الجوهرى :الدكتور     

 شريف محمد محمد حماده :الدكتور       ياسر محمد عبد اهلل عبده :الدكتور     

 ----- :الدكتور       أحمد السيد عادل عمار :الدكتور     

 : وقد تغيب عن حضور الجلسة كل من السادة   -
 عبد الرءوف توفيق عبد الحليم 0د0ا (1جالل الدين محمد على حسن             0د0ا( 2     
 محمد عبد العليم عامـــر 0د0ا( 4           محمد رأفت اسماعيل رمضان 0د0ا( 3     
 ـنــعبد الرازق عابدي 0د0ا( 6           ـن عبد القادر الكاشفــحسـ 0د0ا (5     

 وى محمد عبد المنعم ــنج  0د (8               محمود مصطفى كامــل 0د0ا( 7     
 أيمن موسى الطحــان  0د(  9     

 التصديق على محضر مجلس القسم: أوال 
        21/3/1023بتاريخ ( 7)التصديق على محضر مجلس القسم بجلستة رقم :  2بند            

 21/3/1023بتاريخ ( 7)على محضر مجلس القسم بجلستة رقم تم التصديق :   القرار   

 موضوعـــات اإلحاطـــــــة:  ثانيا         
/ د0بتكليف السيد ا 20/3/1023بتاريخ ( 310)ة المجلس علما بالقرار رقم احاط:   2بند    

عبد العظيم السباعى األستاذ بالقسم مديرا لوحدة التحاليل الدقيقة بالكلية لمدة عام واحد  أحمد محمد
 0قابل للتجديد 

 ويهنىء سيادته اأحيط المجلس علمــ:                       القرار



 
 ابراهيم / د0بتعيين السيد ا4/4/1023بتاريخ ( 458)اطة المجلس علما بالقرار رقم اح:  1بند      
 0عبد اهلل ابراهيم يونس األستاذ بقسم الرياضيات رئيسا لمجلس قسم الرياضيات لمدة ثالث سنوات     
 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             القرار  
 / إنهاء خدمة السيد د 3/3/1023بتاريخ ( 300)لس علما بالقرار رقم احاطة المج:  1بند      
  32/3/1023فتحى أحمد الحسينى على عزب األستاذ المساعد بالقسم إعتبارا نهاية عمل يوم      
  32/7/1023وبقاء سيادته مع احتفاظه بكافة حقوقه حتى ( سن الستينتاريخ بلوغ سيادته )     
 1021/1023  امعىنهاية العام الج     
 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             القرار    
 احاطة المجلس علما بأن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة:   4بند      
 طلعت محمد ميـز األستاذ المساعد بالقسم على صفة مدرب محترف / د0السيد ا بإختيارطنطا     
 0بالمركز  TOT2دورة تدريب المدربين التكميلية   وذلك إلجتيازه   
 أحيط المجلس علما ويهنىء سيادته:                        القرار 
 محمد حمزة بدوى المدرس بالقسم قد انقطع / احاطة المجلس علما بأن السيد الدكتور:  5بند      
 32/3/1023عن العمل  بتاريخ     
 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             رالقرا    
 عاطف أحمد البندارى المدرس بالقسم قد انقطع / احاطة المجلس علما بأن السيد الدكتور: 6بند      
 30/3/1023عن العمل بتاريخ      

 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             القرار
بمـد المهمـة العلميـة   29/3/1023بتاريخ ( 375)المجلس علما بالقرار رقم احاطة :  7بند 

حســن جــاد الحــق الجــوهرى المــدرس بالقســم لمــدة خمســة شــهور بجمهوريــة التشــيك / للســيد د
بمرتب يصرف بالداخل وبدون نفقـات علـى  32/7/1023حتى  2/3/1023وذلك إعتبارا من 
 0الجامعة أو الكلية

 أحيط المجلس علمـــــــــا                :             القرار 
/ بتكليـــف الســـيد 21/3/1023بتـــاريخ ( 359)احاطـــة المجلـــس علمـــا بـــالقرار رقـــم :  8بنـــد 

 0مصطفى عبد الرازق عبد القادر فى وظيفة معيد بقسم الفيزياء 
 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             القرار
ضـحى / د0س علما بالموافقة بالتفويض على الطلب المقدم مـن السـيدة ااحاطة المجل:  9بند 

على مرسى القونى األستاذ المساعد بالقسم بشأن الموافقة على إعطائها أجازة لمدة عام وذلك 
ة العربيـــــة الســـــعودية للعـــــام الجـــــامعى كـــــإلعـــــارة ســـــيادتها للعمـــــل بجامعـــــة الطـــــائف بالممل

1023/1024 
 أحيط المجلس علمـــــــــا             :                القرار 

احاطــة المجلــس علمــا بأنــه تــم موافقــة الســلطة المختصــة بالجامعــة بصــفة مبدئيــة :  20بنــد 
ضحى علـى مرسـى القـونى / د0على إستكمال  اجراءات  إعارة السيدة ا 24/4/1023بتاريخ 

رتـب فـى العـام الجـامعى للعمل  بجامعة الطـائف بالمملكـة العربيـة السـعودية لمـدة عـام بـدون م
1023/1024 
 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             القرار



 
نجــوى محمــد عبــد / احاطــة المجلــس علمــا بالموافقــة علــى انتــداب الســيدة الــدكتورة :  22بنــد 

المــنعم المــدرس بالقســم لجامعــة فــاروس باألســكندرية بواقــع يــوم واحــد أســبوعيا خــالل الفصــل 
 دراسى الثانىال

 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             القرار
شـروق / احاطة المجلس علما بالموافقة بالتفويض على الطلب المقدم مـن السـيدة د:  21بند 

فتحى العشرى المـدرس بالقسـم علـى إحـدى المهمـات العلميـة لمـدة سـتة أشـهر للعـام الجـامعى 
1021/1023 
 أحيط المجلس علمـــــــــا                         :    القرار
شـريف / احاطة المجلس علما بالموافقة بالتفويض علـى الطلـب المقـدم مـن السـيد د:  23بند 

محمد على حمادة المدرس بالقسم على إحدى المـن  المقدمـة للجامعـة لمـدة سـتة أشـهر للعـام 
 1021/1023الجامعى 
 أحيط المجلس علمـــــــــا         :                    القرار
أحمـــد الســـيد عـــادل عمـــار  / احاطـــة المجلـــس علمـــا بالموافقـــة علـــى ســـفر الســـيد د:  24بنـــد 

ــــن  ــــرة م ــــى الفت ــــة ف ــــة علمي ــــى مهم ــــى ســــفره ف ــــدرس بالقســــم عل ــــى  10/6/1023الم وحت
 0بولندا  –جامعة ارسو  20/7/1023
 جلس علمـــــــــاأحيط الم:                             القرار    
 سماح مبروك محمد البرلسى المدرس المساعد/ احاطة المجلس علما بأن السيدة :  25بند    
 26/3/1023بالقسم قد  عادت من أجازة رعاية األسرة وتسلمت العمل بتاريخ   

 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             القرار
 
 لدراسات العليا والبحوث قدنائب رئيس الجامعة ل/ د0علما بأن السيد ا احاطة المجلس:  26بند   
 سامية أحمد مرسى سعفان  /د0الموافقة على اشتراك السيدة ا 13/3/1023سيادته بتاريخ  اعتمد 
 أحمد حماد / للطالب"  علوم المواد " ساعة   2المساعد بالقسم  فى مادة المقرر الخاص   األستاذ 

  1021/1023اد بالسنة التمهيدية الماجستير فى العلوم فى الفيزياء للعام الجامعى حم عبد الفتاح
 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             القرار    

 تنطبق عليها شــروط   غادة فارق عوض اهلل ال/ احاطة المجلس علما بأن الطالبة :  27بند    
 ء للعام الجامعى تور الفلسفة فى العلوم فى الفيزيـاات العليا لدرجة دكالتفرغ للدراس التقدم لمنحة

1022/1021 
 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             القرار   
 احاطة المجلس علما بأن مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلستة المنعقدة فى :  28بند    
أحمــد محــى ابــراهيم أبــو شــادى درجــة الماجســتير فــى / بوافــق علــى تســجيل الطالــ29/3/1023 

 0بقسم الفيزياء " فيزياء حيوية " العلوم 
 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             القرار

 



 22/3/1023بتاريخ  314رئيس الجامعة رقم / د0احاطة المجلس علما بقرار السيد ا:  29بند  
/ الدراسـية لدرجـة الماجسـتير فـى العلـوم فـى الفيزيـاء الخاصـة بالطالـب بشأن  تجديـد منحـة التفـرغ

 1021محمود اسماعيل مطاوع بدرن لمدة عام ثانى وأخير اعتبارا من نوفمبر
 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             القرار 

  للدراسات العليا والبحوث  نائب رئيس الجامعة/ د0احاطة المجلس علما بأن السيد ا:  10بند    
تطبق القواعد وال مانع على قيد الطالب المتقدمين لدرجة  20/4/1023سيادته بتاريخ  قد أشر

 :وهم  1021/1023الماجستير فى  العلوم فى الفيزياء من داخل وخارج الكلية للعام الجامعى 
 ـفمحمد حسن يوســـمنال ( 1      هالة أحمد عبد الفتاح السماليجى      ( 2        
 دى محمود صال ــصفاء مج( 4    اسر عاطف محمد نور حسن         يــ( 3       

 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             القرار
 للدراسات العليا والبحوث نائب رئيس الجامعة/ د0احاطة المجلس علما بأن السيد ا:  12بند    
 تطبق القواعد وال مانع على تغيير عنوان تسجيل دكتوراة  20/4/1023ه بتاريخ سيادت قد أشر    
 شيماء محمد / بقسم الفيزياء الخاص بالطالبة " فيزياء جوامد " الفلسفة فى العلوم فى الفيزياء   
 0بأن التغيير غير جوهرى  زكى مسعود علما   
 علمـــــــــاأحيط المجلس :                             القرار  
  علما بعمل إخالء طرف للسادة أعضاء هيئة التدريس فى حالة الوفاة احاطة المجلس : 11بند    
     0تسوية مستحقاتهم حتى يتسنى تسوية العهد الخاصة بهم بأدارة المخازن  وقبل   
 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             القرار   
  ماجد الشربينى لم يعد مساعدا لوزير / احاطة المجلس علما بأن األستاذ الدكتور : 13بند     
  وأن األستاذ محمد راغب يشغل حاليا  1023البحث العلمى إعتبارا من بداية شهر فبراير    
 0وظيفة وكيل وزارة البحث العلمى   

 اأحيط المجلس علمـــــــــ:                             القرار  
 س ومعاونيهم بالقسم بتحليل احاطة المجلس علما بأن السادة أعضاء هيئة التدري:  14بند    
 جنيه فقط ( 6320)بالمعمل المركزى التابع لجامعة طنطا خالل شهر مارس بمبلغ وقدره  عينات  
 ناء توصية بترشيد عدد العينات التى تتم بحيث تخدم طالب الدراسات العليا من أب:   القرار   
 0القسم     
  احاطة المجلس علما بضرورة اتخاذ كافة اإلجراءات الخاصة بتنظيم وادارة تنفيذ :  15بند     
 دء يمات والقواعد المنظمة وذلك لبنهاية  الفصل الدراسى الثانى ومراعاة التعل  امتحانات   
 1021/1023امتحانات الفصل الدراسى الثانى  للعام الجامعى     
 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             رارالق  
 والموض   2/1006من الكتاب الدورى ( 118)احاطة المجلس علما بنص المادة :  16بند     
 0لشيكات الخاصة بالسلف ال يجوز فتحها ا بها أن    
 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             القرار   
 ( 1)احاطة المجلس علما بأن هيئة األمن القومى قد أصدرت المنشور الدورى رقم : 17بند     

 لسنة بإصدار تعليمات نحو عدم اإلفصاح عن أية معلومات بخطط التنمية للدولة طبقا للقانون     

 0 واللوائ  المنظمة لذلك
 اأحيط المجلس علمـــــــــ:                             القرار

 



احاطة المجلس علما بأن مركز الخدمة العامة بكلية التجارة قام بتوقيع اتفاقية مع كلية : 18بند 
 0التعليم المستمر بالجامعة األمريكية لتقديم دورات تعليم اللغة اإلنجليزية 

 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             القرار
مبادرة رواد النيـل الشـراكة األمريكيـة " أن اإلعالن عن مسابقة احاطة المجلس علما بش: 19بند 

 الشرق أوسطية بالشراكة مع جامعة النيل وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             القرار 
 تقديم حلول ومبادارت لترشيد احاطة المجلس علما بدراسة المقترحات الواردة بشأن : 30بند      

 0استخدام الطاقة فى كافة المنشآت والمؤسسات واتخاذ التدابير اللالزمة       
 أحيط المجلس علمـــــــــا:                              القرار   
 احاطة المجلس علما بأن سوف تتم زيارة اإلعتماد فى الفترة من: 32بند      

                                                 21 -25/5/1023 
 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             القرار  
    9/4/1023احاطة المجلس علما بأن مجلس الكلية بجلستة السابعة المنعقدة بتاريخ : 31بند     
 0لعلمى على تشكيل لجنة لوضع تصور لتقسيم مبنى أكاديمية البحث ا    

 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             القرار  
 

 شـــــئون الســادة أعضاء هيئة التدريس: ثالثا                       
المدرس بالقسم نجوى محمد عبد المنعم / لدكتورة النظر فى الطلب المقدم من السيدة ا:  2بند 

 0بغرض تغيير التخصص حيث أن الغرض قد تم بالفعل  2/3/1023بسحب الطلب المقدم فى 
  يؤجل الى جلسة تكون سيادتها حاضرة المجلس:                القرار 
النظر فى الخطاب الوارد بشأن قرارات المجلس األعلى للجامعات ناقش بجلستة :   1بند 

  0بالجامعات  تقرير األداء الموحد ألعضاء هيئة التدريس 13/1/1023المنعقدة بتاريخ 
 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             القرار

  النظر فى الخطاب الوارد بشأن ورود مجموعة من اإلستفسارات من السادة :  3بند    
 0أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة حول تقرير األداء   
 جلس علمـــــــــاأحيط الم:                             القرار 
النظــر فــى الخطــاب الــوارد يفيــد بــأن مجلــس الجامعــة بجلســتة المنعقــدة بتــاريخ :  4بنــد  

قد وافق على التعديالت واإلضافات المقترحة على القواعـد التنظيميـة للرعايـة  32/3/1023
 الصحية ألعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بجامعة طنطا طبقـا للمـادة

 0من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ( 62)
 يناشد المجلس ادارة الكلية بعدم التجديد من العام الجامعى القادم:        القرار
ــرار الســيد ا:  5بنــد    ــوارد بشــأن ق ( 411)رئــيس الجــامعى رقــم / د0النظــر فــى الخطــاب ال

فــى شــأن اعتمــاد الهيكــل التنظيمــى والــوظيفى لمستشــفى جامعــة طنطــا  2/4/1023المــؤر  
 0التعليمى العالمى الجديد

 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             القرار
 



 ر فى الخطاب الوارد نحو عمل حصر لبراءات اإلختراع التى حصل عليهاالنظ:  6بند      
 0ـادة أعضاء هيئة التدريسالسـ    

 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             القرار    
 شــــــئون الطـــــــــالب: رابعا                 

  1023لدراسى الثانى دور يونيو النظر فى أعمال امتحانات الفصل ا:  2بند     
مسميات األوراق اإلمتحانية  ولجان الممتحنين والمصححين لطالب كلية العلوم  -

 لجميع الفرق والشعب والشفوى والتطبيقى

 األوراق اإلمتحانية  ولجان الممتحنين والمصححين وافق المجلس على مسميات :   لقرارا    
 والشعب والشفوى والتطبيقى لطالب كلية العلوم لجميع الفرق     

 مسميات األوراق اإلمتحانية ولجان الممتحنين والمصححين لطالب كلية العلوم -

 للساعات المعتمدة والشفوى والتطبيقى
 مسميات األوراق اإلمتحانية ولجان الممتحنين والمصححين وافق المجلس على :  القرار     
 لشفوى والتطبيقىللساعات المعتمدة وا لطالب كلية العلوم     

مسميات األوراق اإلمتحانية ولجان الممتحنين والمصححين لطالب كلية التربية  -
 لجميع الفرق والشعب والشفوى والتطبيقى

 مسميات األوراق اإلمتحانية ولجان الممتحنين والمصححين وافق المجلس على :  القرار    
 والتطبيقى لطالب كلية التربية لجميع الفرق والشعب والشفوى     

 0تحديد موعد اإلمتحانات العملية لطالب كلية العلوم والتربية وأعدادى أسنان -
 إعتبارا من  العملية لطالب كلية العلوم والتربية وأعدادى أسنانتبدأ اإلمتحانات :   القرار   
    22/5/1023 

 اء تحديد موعد امتحان البحث والمقال لطالب الفرقة الرابعة علوم شعبة الفيزي -

 0امتحان البحث والمقال بعد اإلمتحانات النظرية بأسبوع :  القرار   

 شرفين على المقال والبحث بضرورة النظر فى الخطاب الوارد بشأن إبالغ السادة الم:  1بند     
 وذلك لوضعهالكل طالب بصفة دورية  وتسليمها لمشروع البوابة اإللكترونية   CDتسليم      
   0لجامعة موقع ا علـى    
 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             القرار    
 النظر فى الخطاب الوارد بشأن موافقة مجلس الجامعة بجلستة المنعقدة    : 3بند     
   بشــأن ضــرورة إلتــزام مجــالس كليــات الجامعــة بمســئوليتها المقــررة بشــأن   17/1/1023    

وضــرورة إلتــزام الســادة أعضــاء هيئــة التــدريس بالمواصــفات المطلــوب  تشــكيل لجــان اإلمتحــان
 توافرها فى الورقة اإلمتحانية  



 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             القرار
النظر فى الخطاب الـــوارد بشأن قــرار مجلـس الجامعة بجلستة المنعقدة بتاريخ :  4بند  

على بدء اإلمتحانـــات التحريرية لنهاية العـــــــام الجامعى الموافقة  16/22/1021
 15/5/1023اعتبارا من يوم السبت  1021/1023
 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             القرار

العلوم  –العلوم الجيولوجية   -النظر فى احصائية نتيجة شعبة العلوم الطبيعية :  5بند   
 ةالبيولوجي

 1021/1023الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  –المستوى األول              
 شعبة الفيزياء الحيوية  -شعبة الفيزياء  -احصائية نتيجة شعبة علوم المواد   -

 1021/1023الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  –المستوى الثانى                
 اء هيئة التدريس باإلحصائية إلتخاذ الالزم يخطر السادة أعض:      القرار    
  المقررات النظر فى الخطاب الوارد من وحدة تطوير النظم بشأن تقرير عن تسجيل:   6بند    
 الفصل الدراسى الثانى / المستوى األول فى    

 العلوم البيولوجية –العلوم الجيولوجية   -شعبة العلوم الطبيعية                   
 1021/1023توصيات المؤتمر العلمى السنوى للقسم للعام الجامعى :   7د بن   

 24/4/1023الذى تم إنعقاده  يوم األحد                 
 الموافقة على ماجاء بالتوصيات ويشكل لجنة لتفعيل هذه التوصيات بمعرفة :  القرار   
   0رئيس القسم /د0ا    
 ى شأن دعوة الجامعة للمشاركة بالملتقى الطالبى اإلبداعىالنظر فى الخطاب الوارد ف:  8بند   
 :وهو بعنوان  1023السادس عشر للعام الحالى     

 " جسر الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل "                        
 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             القرار

 شـــئون الدراســات العليـا والبحوث: خامسا                  
 مسميات األوراق اإلمتحانية ولجان الممتحنين والمصححين لطالب الدراسات العليا :  2بند    
 لدرجة الماجستير فى العلوم فى الفيزياء والمقرر الخاص للعام الجامعى التمهيدية  
 1021 /1023 

  ألوراق اإلمتحانية ولجان الممتحنين والمصححين مسميات اوافق المجلس على :  القرار   
لدرجة الماجستير فى العلوم فى الفيزياء والمقرر الخاص للعام  التمهيدية لطالب الدراسات العليا 

 1023/ 1021الجامعى 
 



 مسميات األوراق اإلمتحانية ولجان الممتحنين والمصححين الخاصة بطالب الدبلوم :  1بند     
 1023دور يونيو " طبيعة وكيمياء " صص تدريس مادة أكاديمية المهنى تخ    
والمصححين الخاصة     مسميات األوراق اإلمتحانية ولجان الممتحنينوافق المجلس على :    القرار

 1023دور يونيو " طبيعة وكيمياء " المهنى تخصص تدريس مادة أكاديمية بطالب الدبلوم 
 رد بشأن الموافاة بإحتياجات القسم من من  التفرغ للدراسات النظر فى الخطاب الوا:   3بند    
 1021/1023للعام الجامعى ( دكتوراة  –ماجستير )  العليا     
 وافق المجلس على احتياجات القسم من من  التفرغ للدراسات العليا :  القرار

 1021/1023دكتوراة  للعام الجامعى   1    -ماجستير     3عدد                 
 النظر فى الخطاب الوارد بشأن الموافاة برأى القسم بشأن فت  باب القيد لدرجة :   4بند     
   1023/1024الماجستير  فى العلوم فى الفيزياء للعام الجامعى    

الماجستير  فى العلوم فى الفيزياء للعام الجامعى وافق المجلس على فت  باب القيد لدرجة :  القرار
1023/1024   

 المنعقدة فى( 6)بجلستة رقم   وارد بشأن موافقة  مجلس الكليةالنظر فى الخطـاب ال:  5بند             
 دكتور الفلسفة  –على  النموذج المقترح لخطة بحث تسجيل رسائل الماجستير  27/3/1023  
 0يتم توزيع النوذج على السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم  :   القرار 
الحليم  األستاذ المتفرغ  عبد الرءوف توفيق عبد/ د0النظر فى الطلب المقدم من السيد ا : 6بند   

اعد بالقسم ـــأحمد ماهر حنيش المدرس المس/ بشأن الموافقة على إلغاء تسجيل الطالب بالقسم
ة من جامعة والمسجل لدرجة الدكتوراة حيث أن الطالب سافر على منحة للحصول على الدكتورا

 0روسيا اإلتحادية  بجمهوريـة روسـتوف
 :وافق المجلس على الطلب المقدم من : القرار 
 متفرغ بالقسمالاألستاذ       عبد الرءوف توفيق عبد الحليم/ السيد األستاذ الدكتور      
ة ـالمسجل لدرجأحمد ماهر حنيــش المدرس المساعد بالقسم بالقسم و / بشأن إلغاء تسجيل الطالب  

حصل على منحة للحصول على الدكتوراة من جامعة روستوف بجمهورية  يث أن الطالب ح الدكتوراة
 0روسيا اإلتحادية 

 النظر فى التقارير العلمية السنوية عن التقدم الدراسى لطالب الدراسات العليا المسجلين:  7بند   
 0 (الماجستير والدكتوراة ) لدرجة   

 : دكتوراة         
 شيماء محمد ذكى مسعود/ الطالبة ( 1   حمود على ممتوح حمد     م/ الطالب ( 2     

 ـشأحمد ماهر حنيــــ/ لطالبا (3

 عن التقدم الدراسى لطالب الدراسات العليا المسجلينوافق المجلس على التقارير العلمية :  القرار 
 0(الماجستير والدكتوراة ) لدرجة   

 : دكتوراة         



 شيماء محمد ذكى مسعود/ الطالبة ( 1 على ممتوح حمد       محمود / الطالب ( 2     
 ـشأحمد ماهر حنيـــ/ لطالبا (4

 ضحى على / د0النظر فى الخطاب الوارد بشأن التقرير العلمى المقدم من السيدة ا:  8بند    
 مصطفى عادل عبد العزيز درويش/ تاذ المساعد بالقسم عن الطالبالقونى األســمرسى   
 0حت  اشراف سيادتها المسجل ت   
/ د0ا   العلمى المقدم مـن السـيدة  وافق المجلس وأحيط المجلس علمـــا بالتقرير:   القرار     

مصـطفى عـادل عبـد العزيـز / تاذ المساعد بالقسـم عـن الطالـبالقونى األســمرسى   ضحى على
 0المسجل تحت  اشراف سيادتها  درويش

 ون العالقـات الثقافيـة والبحوثشـــئ: سادسا                      
رياض عبد الوهاب غـازى أسـتاذ ورئـيس / د0النظر فى التقرير العلمى المقدم السيد ا:  2بند  

القســم عــن حضــوره  المــؤتمر الــدولى الخــامس إلســتخدامات النــانو فــى البنــاء بــالمركز القــومى 
 لبحوث اإلسكان

 1023مارس  15 -13فى الفترة من                             
ريــاض عبــد الوهــاب / د0التقريــر العلمــى المقــدم الســيد اوافــق المجلــس واحــيط علمــا :   القــرار

غازى أستاذ ورئيس القسم عن حضوره  المؤتمر الدولى الخامس إلستخدامات النانو فى البناء 
 1023مارس  15 -13بالمركز القومى لبحوث اإلسكان  فى الفترة من 

شروق فتحـى محمـد العشـرى  / ى التقرير العلمى المقدم من السيدة الدكتورة النظر ف:   1بند    
ال  ــاق التنمية المتواصـلة فـى القـرنالمدرس بالقسم وذلك عن حضورها المؤتمر التكنولوجيا وآفـ

 - مؤسسـة نيوبالنـت  1021ديسـمبر  14 – 11المؤتمر الدولـــى السادس فى الفتـرة مـن  12
 األسكندرية 

شـروق فتحـى / العلمـى المقـدم مـن السـيدة الـدكتورة  وافق المجلس وأحيط علما بالتقرير:  القرار
ـــة محمـــد العشـــرى  المـــدرس بالقســـم وذلـــك عـــن حضـــورها المـــؤتمر التكنولوجيـــا وآفـ ــــاق التنمي ـ

 1021ديسمبر  14 – 11المؤتمر الدولـــى السادس فى الفترة من  12ال  المتواصلة فى القرن
 األسكندرية  - مؤسسة نيوبالنت 

حســن جــاد الحــق الجــوهرى / النظــر فــى التقريــر العلمــى عــن حضــور الســيد الــدكتور:  3بنــد   
حتـــى  9/20/1021بالقســـم المهمـــة العلميـــة  بجمهوريـــة التشـــيك فـــى الفتـــرة مـــن  المـــدرس

71/1/1023 
حســن جــاد / العلمــى عــن حضــور الســيد الــدكتوروافــق المجلــس وأحــيط علمــا بــالتقرير   :القــرار 

 9/20/1021بالقسم المهمة العلمية  بجمهورية التشيك فى الفترة مـن  حق الجوهرى المدرسال
   71/1/1023حتى 

 1023النظر فى الخطاب الوارد بشأن المن  الدراسية للحكومة الكورية للعام :   4بند   
 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             القرار   
 



 
 أمان ادارة ومعالجة " النظر فى الخطاب الوارد بشأن تنظيم ورشة عمل فى مجال   : 5بند    

 المخلفات المشعة الخطرة  بمركز الشرق األوسط اإلقليمى للنظائر المشعة للدول العربية      
 6/6/1023إلى 1/6فى الفترة من                                   

 أحيط المجلس علمـــــــــا     :                        القرار  
 للسيدات فى  1024اليونسكو  –النظر فى الخطاب الوارد بشأن الترشي  لجائزة لولاير :  6بند   
 مجال العلوم    
 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             القرار  

  واجب إتباعها عند السفر النظر فى الخطاب الوارد بشأن اإلجراءات الوقائية ال:  7بند 
 0واإلقامة والعودة من الدول الموبوءة ببعض األمراض المعدية 

 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             القرار
 : النظر فى الخطاب الوارد بشأن اإلعالن عن ورشة عمل بعنوان :  8بند 
فى العاصمة  1023يونيو  29 – 27لفترة من بناء البنية التحتية للوثوقيه الذاتية خالل ا  

    0األردنية عمان 
 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             القرار
: النظر فى الخطاب الوارد بشأن قيام المعهد بتنظيم مؤتمره الدولى تحت عنوان :  9بند 
بمقر  13/5/1023 -11خالل الفترة من ( خمسون عاما على العمل الوحدوى اإلفريقى)

    0المعهد داخل جامعة طنطا 
 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             القرار
نظم ادارة :  ) النظر فى الخطاب الوارد بشأن اإلعالن عن ورشة عمل بعنوان :  20بند 

  0 عمان –فى العاصمة األردنية  1023يونيو  10 – 29خالل الفترة من  (الجودة
 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             القرار
النظر فى الخطاب الوارد بشأن اإلعالن عن دوره هنرى موسلى التدريبية الدولية :  22بند 

والمقرر عقدها فى " العلوم المتعلقة بأشعة أكس " الثانية وورشة العمل المصاحبة لها حول 
 – 23رية والتطبيقية الكائن فى تركيا خالل الفترة من أروقة معهد الفيزياء النظ

11/6/1023   
 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             القرار
 النظر فى الخطاب الوارد بشأن اإلعالن عن عقد المؤتمر السنوى الخامس للمنظمة :  21بند 

تكنولوجية مبتكرة لضمان الجودة فى نظم الجودة وتطبيقها باستخدام أساليب :  ) بعنوان 
 1023سبتمبر  30 -29فى العاصمة الليبية طرابلس خالل الفترة من ( التعليم 
 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             القرار



 
النظر فى الخطاب الوارد بشأن تنظيم مركز ابتكارات التعلم وحلول المعرفة :   23بند 

 – 21فى الفترة من  1023منتدى السنوى األول للقيادة فى التعليم العالى المتخصصة ال
       0األمارات العربية المتحدة  –فى دبى  23/22/1023
 أحيط المجلس علمـــــــــا:                             القرار

 مايستجــــــــد من أعمـــــــال: سابعا                    
 النظر فى الخطاب الوارد من أكاديمية البحث العلمى بشأن الترشي  لجائزة :   2بند      

UNESCO – Loreal  International Fellowships 

 for Young Woman in Life Science 

 الفيزياء الحيوية    -فى مجال  التكنولوجيا الحيوية   1024عام          
 المجلس علمـــــــــاأحيط :                             القرار
النظر فى الخطاب الوارد بشأن اإلعالن عن المن  المقدمة من مفوضية اإلتحاد :    1بند 

 اإلفريقى للحصول على الماجستير فى مجاالت العلوم التطبيقية 
أحيط المجلس علما وعلى من يرغب من السادة أعضاء هيئة التدريس التقدم لهذه :   القرار
 0المن  
 مذكرة للعرض على مجلس القسم بخصوص الالئحة الداخلية لكلية العلوم : 3بند 
أحيط المجلس علما بالتصويبات الواردة بالمذكرة المرفقة والخاصة بالالئحة الداخلية :   القرار

 0للكلية نظام الساعات المعتمدة 
 م المجلس بحمد هللا ،،،تو                                          

 بعد الظهر ،،،2ر30وقد أنهى المجلس إجتماعه فى تمام الساعة                           
     30/4/1023 تحريرا فى 

 رئيس مجلس القسم               مين مجلس القسم        أ                       ------ 
                                              000نادية       

 
 ( رياض عبد الوهاب محمد غازى 0د0ا)     ( السيد الشــاطرا ـرضـ 0د)                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعــــــالن
 ---

مواعيد محاضرات الترم الصيفى 

 لطالب الفرقة األولى علوم



 جولوجيا+ شعبة العلوم الطبيعية 

 1فيزياء      المحاضرة النظرية

  30/7/1021ارا من يوم اإلثنين إعتب

 21 – 20من الساعة 

 30/7/1021يوم اإلثنين    العملى

 3 – 21من الساعة 

                                            


