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 محضــر اجتماع  مجلـــس القســـم                 
 29/3/2011بجلستة بتاريخ                    

 )7(جلسة رقم                    
                  ---- 

ظهرا برئاسة   الواحدةفى تمام الساعة   2011/ 3/ 29يوم الثالثاء  الموافق إجتمع مجلس قسم الفيزياء     
 الفتاح العطــــار سامى عبد/ وأمانة السيد الدآتور حسين محمود بـدران/ السيد األستاذ الدآتور 

 عبد الرءوف توفيق عبد الحليم :األستاذ الدآتور  نبيل محمد السراجى :األستاذ الدآتور  
 رأفت اسماعيل رمضانمحمد    :األستاذ الدآتور  مصطفى آمال فرج النمر :األستاذ الدآتور  
 طارق محمد عثمان النمر       :األستاذ الدآتور  فاروق مصطفى المكاوى :األستاذ الدآتور  
 محمد اسماعيل عبد العاطى :األستاذ الدآتور  محسن أنور مراد الخشت     :األستاذ الدآتور  
 عبد العليم عامر محمد :األستاذ الدآتور  محسن محمد أحمد برآات :األستاذ الدآتور  
 نعمة زآريا درويش :األستاذ الدآتور  حسن عبد القادر الكاشف :األستاذ الدآتور  
 جاب اهللا عبد الستار جاب اهللا :األستاذ الدآتور  محمود مصطفى آامــــل :األستاذ الدآتور  

 يوسف البرادعىبهجت  :األستاذ الدآتور  سعد الدين ابراهيم أبو العينين :األستاذ الدآتور
 ضحى على مرسى القونى :األستاذ الدآتور  فنبيلة على على شــر :األستاذ الدآتور

 سامية حمد مرسى سعفان :األستاذ الدآتور  طلعت محمد ميـــــز :األستاذ الدآتور  
 جـــــالل زيدان فرج خضر :الدآتور      دالل محمد محمود حميدة :األستاذ الدآتور  

 نجوى محمد عبد المنعم :الدآتور      ماجدة ذآى ســــعيد :الدآتور      
 شروق فتحى محمد العشرى :الدآتور      سامى عبد الفتاح محمد العطار :الدآتور     

 : وقد تغيب عن حضور الجلسة آل من السادة    -
 ابراهيم ابراهيم بنـدق .د.ا) 2جالل الدين محمد على حسن            / د.ا) 1          
 أبو الحسن شفيق سعود                  / د.ا) 4عبد الرازق عابديــــن            / .د.ا) 2          

 :واعتذر عن حضور الجلسة  آل من السادة   -    
 أسامة محمد محمود حميدة                     .د.ا) 2حسنين محمد اللبانــى                / د.ا) 1          

                            
 التصديق على محضر مجلس القسم: أوال 

   22/2/2011بتاريخ ) 6(محضر مجلس القسم بجلستة رقم :    1بند                          
   22/2/2011بتاريخ ) 6(لستة رقم تم التصديق على محضر مجلس القسم بج:  القرار                      

                 
 موضوعات اإلحاطــــــــة:  ثانيا 

 السيد طه السيد رزق األستاذ/ د.بتجديد تعيين السيد ا7/3/2011بتاريخ ) 304(احاطة المجلس علما بالقرار رقم :   1بند 
  9/3/2011بقسم علم لحيوان بكلية العلوم مديرا لمرآز الخدمة العامة بالكلية لمدة عام اعتبارا من             

 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                                                         القرار
 بأن تستأنف الدراسة بجميع آليات الجامعة والمعهد 3/3/2011بتاريخ ) 284(احاطة المجلس علما بالقرار رقم   : 2 بند

 12/3/2011إعتبارا من يوم السبت الموافق  2010/2011الفنى للتمريض للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى          
 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                :                                         القرار

 .احاطة المجلس علما بأنه تقرر أن تكون أيام العمل الرسمية بالجامعة وآلياتها من يوم السبت الى يوم الخميس :  3بند 
 علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أحيط المجلس:                                                         القرار

 .احاطة المجلس علما بزيادة رواتب الموسميين وتثبيت العمالة المؤقتة والموسمية بجامعة طنطا :  4بند 
 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                                                         القرار

 :احاطة المجلس علما بالموافقة بالتفويض على الطلب المقدم من  : 5بند 
 بالقسم المتفرغ طارق محمد عثمان النمر               األستاذ/ السيد األستاذ الدآتور                    



 :بشأن الموافقة على حضور سيادته المؤتمر الدولى  الرابع تحت عنوان         
4th International IUPAC Symposium for Trace Elements in Food (TEF-4)            

 2011يونيو 22 – 19المملكة المتحدة فى المدة من  –إسكتلندا  –بمدينة أبردين                       
 .حيث أن لسيادته بحثين مقبولين بالمؤتمر          
 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                                                         القرار

 سامية أحمد مرسى سعفان األســــتاذ / د.احاطة المجلس علما بالموافقة بالتفويض على الطلب المقدم من السيدة ا : 6بند 
 شأن الموافقة على سفرها لزيارة علمية لقسم الفيزياء بجامعة مان الفرنسية المساعد بالقسم ب                

                                                Université du Maine   لمدة عشرة أيام إعتبارا من: 
  2011بريل إ 17حتى يوم األحد الموافق  2011ابريل  7يوم الخميس الموافق                               

 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                                                         القرار
 طلعت محمد ميز األستاذ المساعد بالقسم وذلك للمشارآة/ د.انتداب السيد ااحاطة المجلس علما بالموافقة بالتفويض  على :  7بند 

  .ساعات بكلية التربية النوعية جامعة طنطا وآذلك المشارآة فى أعمال اإلمتحانات  6فى التدريس  لمادة الفيزياء بواقع           
 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                                                         القرار
 ب التفويض الممنوحـــنائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث قد وافق بموج/ د.بأن السيد امجلس علما احاطة ال :  8بند

 سامية أحمد مرسى سعفان أجازة خاصة بمرتب/ د.على اعتماد منح السيدة ا 20/11/2010بتاريخ  3346لسيادته رقم           
 .من رصيد أجازتها )  1/3/2011الى  22/2/2011من (  2011آلداء العمرة خالل شهر فبراير            

 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                                                         القرار
 على عقد نـــــــدوة اليوم 15/3/2011رئيس الجامعة قد وافقت بتاريخ / الدآتور احاطة المجلس علما بأن السيدة األستاذ :  9بند 

 "اتجاهات أبحاث الفيزياء فى المواد النانومترية " بعنوان   28/3/2011الواحد بقسم الفيزياء يوم            
 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                                                         القرار

 /الموافقة على حضور الدارس  7/2/2011احاطة المجلس علما بأن اللجنة التنفيذية للبعثات قررت بالتفويض فى :  10بند  
 مدرس المساعد بالقسم وعضو األجازة الدراســـــــــية للحصول على درجة الدآتوراة من شريف محمد على حماده ال            
 2011فبراير  24 –جمهورية آازاخستان المؤتمر العلمى المنعقد فى دولة ماليزيا فى الفترة من            

 لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأحيط المجلس ع:                                                         القرار
 بشأن السادة أعضاء هيئة التدريس  3/3/2011احاطة المجلس علما بقرار مجلس الجامعة بجلستة المنعقدة فى :  11بند 

 .العائدين من جامعات ليبيا نظرا للدواعى األمنية            
 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا              :                                           القرار

 احاطة المجلس علما  بالمقترحات الخاصة بطباعة الكتاب الجامعى بصورة الئقة بتتناسب مع المعايير األآاديمية التى تحكم : 12بند 
 .الكتب الجامعية            

 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                                                         القرار
 أعضاء هيئة التدريسشئون الســـــــــادة : ثالثا 

 التى رئيس الجامعة والذى يتضمن المطالب القومية / النظر فى الخطاب الوارد بشأن بيان السيدة األستاذ الدآتورة :   1بند 
 .الجامعة وآذلك المطالب الخاصة بالجامعة تتنباها             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاأحيط المجلس علمــ:                                                         القرار
 ة لعالج السادة أعضاء هيئة التدريس ــــــــــــــالنظر فى الخطاب الوارد بشأن تشكيل لجنة لبحث عمل الئحة نوعي:  2بند 

 ــــــــــــاأحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــ:                                                         القرار
 الء أعضاء هيئة التدريس المتفرغين والغير متفرغينـــــــالنظر فى الخطة الزمنية لإلستفادة من الســـــــــادة الزم : 3بند 

 2011/ 2010خالل العام الدراسى            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــاأحيط المجلس علمـــ:                                                         القرار

 النظر فى اإلقتراح المقدم بخصوص القائمين بتدريس مقررات الفيزياء :  4بند    
 بالنسبة للسادة أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بالتدريس أول مرة  -
 .وفى حالة تقارير غير مرضية  -

 وافق المجس  على اإلقتراح المقدم بخصوص القائمين بتدريس مقررات الفيزياء :   القرار 
 بالنسبة للسادة أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بالتدريس أول مرة  -
 .وفى حالة تقارير غير مرضية  -

 م بشأن إقتراح إقامةطارق محمد عثمان النمر األستاذ المتفرغ بالقس/ د.النظر فى الطلب المقدم من السيد ا :  5بند 
 2012أغسطس  23 – 21بجامعة طنطا فى الفترة من " المؤتمر العربى الثالث للفيزياء الحيوية والطبية "           
 بجامعة طنطا" المؤتمر العربى الثالث للفيزياء الحيوية والطبية " إقامة  وافق المجلس على :        القرار

 2012أغسطس  23 – 21فى الفترة من                                                     
 بشأن الموافقة على تنظيم ندوة طارق محمد عثمان النمر األستاذ المتفرغ بالقسم/ د.السيد االنظر فى الطلب المقدم من :   6بند 

 .استخدام التقنيات اإلشعاعية فى الطب والصناعة : تحت عنوان  2011اليوم الواحد خالل النصف الثانى من شهر إبريل         
 2011وافق المجلس على تنظيم ندوة  اليوم الواحد خالل النصف األول من شهر مايو  :     القرار

 .دام التقنيات اإلشعاعية فى الطب والصناعة استخ: تحت عنوان                                      



 محمد مجدى الشهاوى المدرس المساعد بالقسم للنظر فى موضوعات شئون السادة المدرسين المساعدين/ وقد حضر السيد   -
 رئيس مجلس القسم                  / د.وشئون المعيدين بدعوة من ا    

                           
 درسين المساعدينالســـــــــادة المشئون : رابعا 

 رضا السيد أحمد السيد الشاطر المدرس/ النظر فى الخطاب الوارد يفيد بأن المكتب الثقافى باليابان أفادة بأن الدارس :   1بند 
 مله بالوطن فى نهايةالمساعد بالكلية وعضو البعثة الداخلية باليابان  يحاول جاهدا إنهاء الجزء العملى والعودة الى ع           
  2011شهر مايو            

 وافق المجلس وأحيط علمــــــــــــا بذلك :                                                     القرار
 أيمن محمد محمد موسى الطحان المدرس المساعد / النظر فى الخطاب الوارد بشأن الموافقة على مد بعثة الدارس   : 2بند  

 1/3/2011حتى  2/12/2010بالقسم وعضو البعثة الخارجية بألمانيا لمدة ثالثة شهور بعد العام الرابع إعتبارا من            
   .استه حتى يتسنى له اإلنتهاء من در           

 أيمن محمد محمد موسى الطحان المدرس المساعد بالقسم / وافق المجلس على مد بعثة الدارس :   القرار
 1/3/2011حتى  2/12/2010وعضو البعثة الخارجية بألمانيا لمدة ثالثة شهور بعد العام الرابع إعتبارا من            
   .حتى يتسنى له اإلنتهاء من دراسته            

 / د.هانى على السيد الغرباوى المدرس المساعد بالقسم والمحول من السيد ا/ النظر فى الطلب المقدم  من السيد :  3بند 
 .عميد الكلية بشأن الموافقة على رفع الجزاءات الخاصة بسيادته           
                            د من أن سلوآه أصبح مرضيا يرى المجلس حاليا تأجيل محو هذه الجزاءات لحين التأآ:                 القرار

                        
 المعيديـــــــــــــــــــنئون الســـــــــادة ــــش:  خامسا

 محمد مصطفى آمال فرج النمر المعيد بالقسم / النظر فى الخطاب الوارد بشأن الموافاة بالرأى فى تحديد موقف السيد :   1بند 
 . 17/8/2010وذلك  بعد أنهاء األجازة الدراسية للحصول على الماجستير والدآتوراة بأمريكا بتاريخ            

 .المستشار الثقافى لتحديد موقفه حتى يتثنى لنا أخذ القرار / ستعجال بمخاطبة  السيد إليرى المجلس ا:       القرار
 هشام محمد عطيه هاشم المكلف للعمل فى وظيفة معيد بالقسم بناء على قرار/ النظر فى الخطاب الوارد يفيد بأن السيد  : 2بند  

 20/3/2011تسلم العمل بتاريخ  16/2/2011بتاريخ  156رئيس الجامعة رقم / د.ا           
 أحيط المجلس علما والقسم يهنئه بمناسبة استالم العمل ويتمنى له التوفيق  :                             القرار

 رضا سعد الفار الطالب بالفرقة الرابعة علوم شعبة فيزياء  للنظر فى موضوعات شئون الطالب/ وقد حضر الطالب   -
 رئيس مجلس القسم                  / د.بة الفيزياء على المجلس بدعوة من اوعرض مطالب طالب الفرقة الثالثة والرابعة علوم شع    

                             
 ـالبشــــــــــــــــــئون الطــــــــــــــــــــــــــ: سادسا                                  

 على توصية لجنة شئون الطالب 23/2/2011النظر فى الخطاب الوارد بشأن موافقة مجلس الكلية بتاريخ  :  1بند 
 فى ) نظام الساعات المعتمدة ( بشأن آيفية التعامل مع الطالب الراسبين  بالمستوى األول 13/2/2011بتاريخ            

 .مقرر أو أآثر من مقررات الفصل الدراسى األول          
 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                                                         القرار

 2  :
 ساعة       مادة طيف ذرى 2تعديل الجدول الدراسى بالنسبة  للفرقة الثانية علوم    :  2بند 

 محمد عبد العليم عامـــــر/ د.محمد عابدين    الى     ا د عبد الرازق.من ا                          
 ضحى على مرسى القونى/ د.ا                                                                             

 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                                                         القرار
 عميد  آلية العلوم / د.النظر فى مطالب الطالب ا لواردة من السيد ا:  3بند 

 جلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأحيط الم:                                                         القرار
 النظر فى الطلب المقدم من طالب الفرقة األولى علوم شعبة بيولوجى  بشأن الموافقة بأن يكون تخصص فيزياء :  4بند 

 .ية ضمن التخصصات التابعة والمسموح بها لشعبة العلوم البيولوج) تخصص منفرد( وفيزياء حيوية ) تخصص منفرد(       
 على الطلب المقدم من طالب الفرقة األولى شعبة بيولوجى بشأن الموافقة بأن يكون  المجلس  وافق:  القرار 

 والمسموح ضمن التخصصات التابعة) صص منفرد تخ( وفيزياء حيوية ) تخصص منفرد " خصص فيزياء ت          
 .بها لشعبة العلوم البيولوجية           

  .النظر فى مطالب  طالب شعبة العلوم الطبيعية بشأن تخصص الجيوفيزياء :   5بند 
 لطبيعية  اوافق المجلس على الطلب المقدم والمذآرة المعروضة على المجلس من طالب شعبة العلو م :   القرار

 بشأن تخصص الجيوفيزياء          
 .النظر فى مطالب طالب الفرقة الثالثة والرابعة علوم شعبة الفيزياء :  6بند 

 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                                                         القرار
 تعاون السادة أعضاء هيئة التدريس فى احتواء ابناءهم رئيس الجامعة بشأن / د.النظر فى الخطاب الوارد من السيدة ا:   7بند 



 .الطالب  بالكلية حتى تصل بهم العملية التعليمية الى النجاح          
 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                                                         القرار

 الخطاب الوارد يفيد بأن يتم إجراء اإلمتحانات الشفهية أمام اللجنة الثالثية بعد اإلختبار النظرى وليس أثناءالنظر فى :  8بند 
 .اإلمتحانات العملية            

 وافق المجلس على يتم إجراء اإلمتحانات الشفهية أمام اللجنة الثالثية بعد اإلختبار النظرى وليس أثناء اإلمتحانات:     القرار
 .العملية              

 النظر فى الخطاب الوارد  بشأن رغبة الطالب فى إجراء تدريبهم الصيفى داخل المعامل البحثية بالقسم واإلفادة عن مدى:  9بند 
 .إمكانية ذلك           
 لبحثية بالقسموافق المجلس على رغبة الطالب فى إجراء تدريبهم الصيفى داخل المعامل ا:                   القرار

 28/12/2010بتاريخ ) 4(اضافة اللجان التالية الى اللجنة التى سبق تشكيلها فى مجلس القسم بجلستة رقم :   10بند 
 لجنة المناهــــــــــــج                             -
 مية لجنة الرحالت العل    -لجنة شكاوى الطالب                                         -

 : وافق المجلس على إضافة اللجان التالية وهى :   القرار
     لجنة المناهـــــــــج)  أ    

 نبيل محمد السراجـــــــــى .د.ا) 1                 
 سامية أحمد مرسى سعفان .د.ا) 2                     
 رضــــــــــا محمد المرسى .د)    3                     

 لجنة شكاوى الطـالب)   ب 
 فاروق مصطفى آمال المكاوى .د.ا) 1               

 حسين محمود بـــــــــــــدران .د.ا) 2                    
 أسامة محمد محمود حميـده .د.ا) 3                    

 لجنة الرحـالت العلمية)  ج              
 أسامة محمد محمود حميده .د.ا) 1                            

 دالل محمد محمود حمــيده                      .د    )2                                    
 هاوىــمحمد مجــــدى الش/ السيد ) 3                                   

 28/12/2010بتاريخ )  4(الى اللجنة التى سبق تشكيلها فى مجلس القسم  بجلستة رقم                     
 على اقتراح تعديل البند  3/3/2011النظر فى الخطاب الوارد يفيد بأن مجلس الجامعة قد وافق بجلستة المنعقدة فى :  11بند 

 بدأ تطبيق التعديل المقترح إعتبارا من امتحانات العام الجامعى من أحكام الالئحة الداخلية للكلية  وي 20للمادة رقم ) د(       
 .بإعتباره من التعديالت غير الجوهرية 2010/2011الحالى        
 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                                                         القرار

 على السماح  14/2/2011وآيل أول وزارة التعليم العالى فى / د.ى الخطاب الوارد بشأن موافقة السيد االنظر ف:   12بند 
  7/5/1995للطالب الفلسطينيين من أبناء األم المصرية الذين ينطبق عليهم قرار المجلس األعلى للجامعات الصادر فى           
 لى جميع مراحل دراستهم ويسمح لهم بدخول امتحانات الفصل الدراسى الثانى والمقيمين إقامة دائمة بمصر وحاصلون ع         

  2010/2011ودور أآتوبر للعام الجامعى          
 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                                                         القرار

 ب الوارد يفيد بقرار وزارة الخارجية الكويتية ووزارة التعليم العالى بالكويت والمكتب الثقافى بالقاهرةالنظر فى الخطا:  13بند 
 .بشأن تفضيل عدم حضور الطلبة الكويتيين الدارسيين فى جمهورية مصر العربية فى اآلونة الحالية ولحين استقرار األوضاع     
 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                                                         القرار

 تحديد موعد المؤتمر العلمى للقسم    :  14بند   
 الواحدة ظهرا بقاعة المناظراتالساعة  24/4/2011وافق المجلس على عقد المؤتمر العلمى للقسم يوم األحــــد الموافق  : القرار   
  . بقسم الكيمياء                

 :وفى تمام إنتهاء هذا البند فقد إنصرفا آال من  -
                       بعد الظهر   4ر5رضا سعد الفار              فى تمام الساعة / محمد مجدى الشهاوى        الطالب / السيد                      

                                 
 شـــــــــــــــــــئون الجــــــــــــــــــــــــــودة : سابعا 

 توجيه الشكر لكل من السادة األساتذة الذين حصلوا على أعلى تقييم أداء المقرر الدراسى لقسم الفيزياء للفصل:  1بند 
 2010/2011الدراسى األول للعام الدراسى          
 وافق المجلس على توجيه الشكر للسادة أعضاء هيئة التدريس ويتمنى لهم دوام التوفيق :            القرار

 النظر فى الخطاب الوارد بشأن الرد على المذآرة الخاصة بقواعد المشارآة فى نظام زيادة دخل السادة ألعضاء هيئة :   2بند 
  .التدريس مقابل جودة اآلداء           
 نائب رئيس الجامعة للرد عليه بمعرفة / د.وافق المجلس على إرسال خطاب الى السيد ا:   القرار

 سعد الدين ابراهيم أبو العينين/ د.حسين محمود بدران                  ا/ د.ا                                 



 س بالقسم بخصوص خطة سـد العجز وتوجيه الفائض فـــىالنظر فى الطلب المقدم من لجنة شئون أعضاء هيئة التدري:   3بند 
 ) 2010/2011الفصل الدراسى الثانى  ( أعضاء هيئة التدريس بقسم الفيزياء              

 وافق المجلس على خطة سـد العجز وتوجيه الفائض فـــى أعضاء هيئة التدريس بقسم الفيزياء :               القرار 
 ) 2010/2011الفصل الدراسى الثانى  (                                            

 جالل زيدان فرج خضر بشأن عقد اجتماع مع طالب القسم وإطالعهم على أهمية / النظر فى التقرير المقدم من السيد د:  4بند 
 .مشروع الجودة           
 جالل زيدان فرج خضر بتحديد ميعاد مناسب مع طالب الفرقة الثالثة/ التقرير المقدم وسوف يقوم  د وافق المجلس على:   القرار

 .والرابعة إلطالعهم على أهمية مشروع الجودة             
                                    

 شـــــــــــــــئون األجهــــــــــــــــــــــزة : ثامنا 
 ادارة الجامعة بمراعاة المعايير الخاصة بالسالمة والصحة المهنية وتأمينالنظر فى الخطاب الوارد بشأن تعليمات :  1بند 

 .بيئة العمل عند استيراد واستخدام المعدات واألجهزة ذات التكنولوجيا الحديثة فى مجاالت العمل           
 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                                                         القرار

 النظر فى الخطاب الوارد يفيد بأن يكون مقدم إلستخراج سلفة من السادة اإلخصائيين بالقسم  :  2بند 
 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا              :                                           القرار

 
 ـوثحـــالبالدراسات العليــا وـــئون شـــ   :تاسعا 

 / على تسجيل الطالب 23/2/2011بتاريخ ) 5(النظر فى الخطاب الوارد بشأن موافقة مجلس الكلية بجلستة رقم   : 1بند 
 آما أوصى " فيزياء حيوية " هانى على السيد محمد الغرباوى المدرس الساعد بالقسم لدرجة دآتور الفلسفة فى العلوم           
  .المجلس على أن يتم اضافة أستاذ بيولوجى فى مرحلة الحقة بالتسجيل          
 حيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأ:                                                         القرار

 من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بأن تتم المناقشة) 105(النظر فى الخطاب الوارد بشأن ما تضمنته المادة  :  2بند 
 .را مفصال عن الرسالة لرسائل الماجستير والدآتوراة عالنية ويقدم آل عضو من أعضاء لجنة الحكم تقري           

 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                                                         القرار
 2011/2012النظر فى الخطاب الوارد بشأن فتح باب القيد لدرجة الماجستير فى العلوم فى الفيزياء للعام الجامعى :  3بند 
 2011/2012وافق المجلس على فتح باب القيد لدرجة الماجستير فى العلوم فى الفيزياء للعام الجامعى :        ار القر
 أن إلغاء ــتاذ الغير متفرغ بالقسم بشـــــــــــــــــمصطفى آمال فرج النمر األس /د.النظر فى الطلب المقدم من السيد ا:  4بند 

 .) الدآتوراة  –الماجستير ( المناقشة العلنية فى رسائل           
 ال يوافق المجلس على هذا الطلب:                                  القرار 

 بشأن الموافقة على تحديد موعد سيمينار  محمد عبد العليم عامر/ د.النظر فى الطلب المقدم من السيد ا:  5بند 
 مرفت سعيد عبد المعطى المسيرى  طالبة الدآتوراة / للطالبة            

 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                                                         القرار 
 طارق محمد عثمان النمر بشأن الموافقة على تحديد موعد سيمينار / د.النظر فى الطلب المقدم السيد ا:  6بند 

 هدى اسماعيل الريفى  طالبة الدآتوراة / للطالبة             
 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                                                         القرار
 طارق محمد عثمان النمر بشأن الموافقة على تحديد موعد سيمينار / د.الطلب المقدم السيد ا النظر فى:  7بند 

  .عزيزة محمد اسماعيل طالبة الماجستير / للطالبة             
 ـــــاأحيط المجلس علمــــــــــــــــــــــــــــــــ:                                                         القرار

 طلعت محمد ميز األستاذ المساعد بالقسم بشأن الموافقة على تحديد موعد/ د.النظر فى الطلب المقدم من السيد ا:  8بند     
 .هاجر على أحمد الشرشابى  للماجستير / سيمينار إجازة التسجيل للطالبة               

 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا              :                                              القرار
 طلعت محمد ميز األستاذ المساعد بالقسم بشأن الموافقة على تحديد موعد/ د.النظر فى الطلب المقدم من السيد ا:  9بند    

 .شيماء أحمد السيد حبيب  للماجستير / سيمينار إجازة التسجيل للطالبة              
 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                                                         القرار   

 :النظر فى الطلب المقدم من آل من السادة :  10بند 
 : رضا محمد مرسى   بشأن مايلى  .د) 2جالل زيدان فرج خضر         .د) 1                          

 اضافة السادة المدرسين واألساتذة المساعدين الى لجان اإلشراف على التسجيالت   -                   
 إلغاء شرط مرور سنة أو سنتين إلضافة مدرس لتسجيالت الماجستير والدآتوراة  -                   

 عميد الكلية بإشتراك آل السادة أعضاء هيئة التدريس فى المراآز ذات الطابع الخاص بالكلية والجامعة / د.مطالبة السيد ا  -      
 .ة لربط األهداف التعليمية بمطالب المجتمع إنشاء لجنة للسياسات بالقسم والكلي  -      
 يراعى آلما أمكن ذلك بالنسبة إلضافة السادة المدرسين واألساتذة المساعدين الى لجان اإلشراف على التسجيالت   -:       القرار

 توصية المجلس  بإلغاء شرط مرور سنة أو سنتين لتسجيالت الماجستير والدآتوراة   -               



 عميد الكلية بإشتراك آل السادة أعضاء هيئة التدريس فى المراآز ذات الطابع الخاص/ د.إلغاء مطالبة السيد ا  -               
 بالكلية والجامعة   

 .اليوافق المجلس على إنشاء لجنة للسياسات بالقسم والكلية لربط األهداف التعليمية بمطالب المجتمع    -               
 هانى الصاوى المدرس بقسم الكيمياء بشأن الموافقة على عقد/ النظر فى الخطاب والوارد والمقدم من السيد الدآتور:   11بند 

 وذلك بهدف تحســــــــــين أداء العروض   and Presentation skills   PowerPoint:  ورشة عمل بعنوان            
 .الدآتوراة  وأيضا المقال والبحث بالنسبة لطالب السنوات النهائية فى رسائل مناقشات الماجستير و            

 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                                                         القرار   
 سامى عبد اهللا الدالى األستاذ بقسم الكيمياء الخاص / د.النظر فى الخطاب الوارد بشأن التقرير العلمى المقدم من السيد ا:    12بند 

 ."  فيزياء الليزر " أحمد بهجت يوسف البرادعى المسجل لدرجة الماجستير فى العلوم / بالطالب             
 قسم الكيمياء الخاص سامى عبد اهللا الدالى األستاذ ب/ د.وافق المجلس وأحيط علما بالتقرير العلمى المقدم من السيد ا:    القرار 

 "  فيزياء الليزر " أحمد بهجت يوسف البرادعى المسجل لدرجة الماجستير فى العلوم / بالطالب             
 )دآتوراة  –ماجستير ( النظر فى التقارير السنوية عن التقدم الدراسى لطالب الدراسات العليا المسجلين لدرجة :  13بند 

 :  الدآتوراة المسجلين لدرجة           
 هدى اسماعيل عبد الفتاح الريفى/الطالبة ) 2فاطمة السيد محروس ابراهيم                / الطالبة ) 1                   

 عبد المنعم محمد خــــــــــــــــالف/ الطالب) 4نجالء حلمى عبد اللطيف سالم               / الطالبة ) 3                   
 رضا السيد أحمد الشاطــــــــــــــر/ الطالب ) 6مهـــــور ابراهيم حسن محمد                / الطالبة ) 5                   

 عبير رمضــــان عبد الواحـــــــد       / الطالبة ) 8عبير عبد الستار ميــــــــــــره                / الطالبة ) 7                   
 هبة فهمى عبد المنجى الغزالــى / الطالبة ) 10أحمد ماهر حنيــــــــــــــــــــش               / الطالب ) 9                   

 شيماء محمــــــــد ذآى مسعود   / الطالبة ) 12محمـــــــــــــود على متموح                 / الطالب ) 11                  
 :الماجستير المسجلين لدرجة          

 عزيزة اسماعيل محمــــــــــــــد/ الطالبة )  2أمل عبد الحميد الشرقــــــــــاوى               / الطالب) 1                  
 ــــاروق عوض اهللا  غـــادة فـــــــ/ الطالبة )  4مصطفى عادل عبد العزيــــــــــز              / الطالب ) 3                  
 بسنت ابراهيم عبد الناجـــــــــى/ الطالبة )  6عمرو راضى عبد الجليـــــــــــل               / الطالب ) 5                  
 مصطفى ممـــدوح طه الطحاوى/ الطالب ) 7                  

 )دآتوراة  –ماجستير ( وافق المجلس على التقارير السنوية عن التقدم الدراسى لطالب الدراسات العليا المسجلين لدرجة :    القرار
 / ابراهيم ابراهيم بندق  األستاذ الغير متفرغ بالقسم بشأن إلغاء تسجيل الطالب/ د.النظر فى الطلب المقدم من السيد ا: 14بند 

 .لمغاورى لدرجة الدآتوراة إيهاب محمد ا          
ابراهيم ابراهيم بندق األستاذ الغير متفرغ بالقسم  بشأن / وافق  المجلس  على الطلب المقدم من السيد األستاذ الدآتور:  القرار

 إيهاب محمد المغاورى محمد العدوى / إلغاء تسجيل الطالب 
 "فيزياء نووية نظرية " ياء المسجل لدرجة دآتوراة الفلسفة فى العلوم فى الفيز         

 منير يوسف محمد حسن        األستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء علوم القاهرة/ د.نظرا لوفاة ا               
 استاذ مساعد بقسم الفيزياء علوم القاهرة    أحمد شوقى محمد عبد العال  /د.وإعارة ا                    

 .الى المملكة العربية السعودية                                
 محمد ســـيد محمد نور         أستاذ مساعد بقسم الفيزياء بكلية علوم بنها / د.وإعتذار ا                    

ر مجلس                       قد وافق على تعديل قرا 3/3/2011النظر فى الخطاب الوارد يفيد بأن مجلس الجامعة بجلستة المنعقدة فى :  15بند 
 بشأن القواعد واإلجراءات الخاصة بشهادة إتقان اللغة األجنبية تأهيـــــال  28/4/2010الجامعة بجلستة المنعقدة فى            

   .لتسجيل لدرجــــتى  الماجستير والدآتوراة            
 القواعد الخاصة بشهادة إتقان اللغة األجنبيةأحيط المجلس علما وإخطار الطالب المقيدين فى الدراسات العليا بتعديل :   القرار 

   آلية العلوم –اعتماد دبلومة الفيزياء اإلشعاعية الطبية التى سوف تمنح بمعرفة قسم الفيزياء :   16بند 
 .آلية الطب   - األورام  عالجقسم و                                   

 وافق المجلس على  إنشاء دبلومة الفيزياء اإلشعاعية التى سوف تمنح بمعرفة قسم الفيزياء آلية العلوم  :  القرار
 جامعة طنطا –آلية الطب  –وقسم عالج األورام  –جامعة طنطا              

 .بعد مراجعة النظام المالى واإلدارى والمقررات فى قسمى الفيزياء  بكلية العلوم وقسم عالج األورام بكلية الطب 
 .عتمادها من مجلس الكلية  ورفعها الى الجامعة وذلك للموافقة على إ                       

 
 ـوثـات الثقافية والبحــــــئون العالقــشـــــــ: عاشرا 

 .للسيدات فى مجال العلــــوم  2012اليونسكو  –النظر فى الخطاب الوارد بشأن طلب الترشيح لجائزة لوريال :   1بند 
 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                                                القرار   

 HLAPالنظر فى الخطاب الوارد بشأن فتح باب التقدم للدورة الخامسة لمشروعات اعتماد معامل بمؤسسات التعليم العالى :   2بند 
          

 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                                               القرار   
 وارد لكتاب وحدة ادارة مشروعات التطوير بجامعة طنطا يفيد بأن صندوق العلوم والتنمية النظر فى الخطاب ال :  3بند 

 والتكنولوجيا يقدم مشاريع من خالل برنامج           



ATDF Call for Proposal : Faculty for factory (Researchers) 
 لس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأحيط المج:                                             القرار   

 النظر فى الخطاب الوارد بشأن اإلعالن عن بدء قبول اإللتحاق ببرنامج :   4بند 
Faculty for factory call for Proposals STDF  الخاص بصندوق تطوير العلوم والتكنولوجيا 

 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                                           القرار   
  )علوم البيئة ( النظر فى الخطاب الوارد بشأن المنحة الدراسية المقدمة من جامعة بروناى دار السالم فى مجاالت :  5بند 
 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       :                                  القرار   

 النظر فى الخطاب الوارد بشأن برنامج التعليم الكيميائى المستمر الذى تنظمه شعبة الكيمياء بنقابة المهن العلمية ينظم:  6بند 
 ) تطبيقاتها فى البحث العلمى والصناعةو( علوم وتكنولوجيا المواد الصغرية " دورة تدريبية أساسية بعنوان             

Science & Technology of Nano Materials            بالقاهرة 2011مارس24 – 19وذلك فى الفترة من 
 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                                       القرار   

 المزمع عقده فى الفترة من" الوارد بشأن اإلعالن عن المؤتمر المصرى السنوى للبحوث التطبيقية النظر فى الخطاب :  7بند 
  .بجامعة بورسعيد  17/3/2011 -15          

 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                                     القرار   
  –التعلم اإللكترونى " الوارد بشأن اإلعالن عن المؤتمر اإلقليمى للتعلم األلكترونى تحت شعار النظر فى الخطاب :  8بند 

  .الكويت  –بفندق راديسون بلو  30/3/2011 – 28المزمع عقده فى الفترة من " تعليم للجميع          
 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                                     القرار   

 الرؤيا المستقبلية للنهوض بالبحث العلمى فى " النظر فى الخطاب الوارد بشأن اإلعالن عن المؤتمر العربى األول :  9بند 
 .المملكة األردنية الهاشمية  –أربد  30/3/2011 – 28المزمه عقده فى الفترة من " الوطن العربى          

 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                                    القرار   
 تدى الدولى األول حولالنظر فى الخطاب الوارد بشــــــــأن دعــــــــــوة األمانة العامـة لجامعة الدولة العربية لعقد المن  : 10بند 

   .بالقاهرة  19/4/2011 -17والذى سيعقد خالل الفترة من " آثار تغير المناخ على المنطقة العربية "          
 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                                  القرار   

 : النظر فى الخطاب الوارد بشأن اإلعالن عن المؤتمر الدولى الحادى والعشرين تحت عنوان :  11بند 
  .بفندق شيراتون المنتزة 16/5/2011 – 14والمزمع عقده فى الفترة من " حماية البيئة ضرورة من ضروريات الحياة     

 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                                 القرار   
 :النظر فى الخطاب الوارد يفيد بأن هيئة الطاقة الذرية سوف تعقد برنامج تدريبى :  12بند 

  12/5/2011ى حت 8/5/2011تشخيص األعطال والصيانة للدوائر اإللكترونية خالل الفترة من               
 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                                            القرار   

 النظر فى الخطاب الوارد يفيد بأن مرآز الشرق األوسط اإلقليمى للنظائر المشعة  للدول العربية بشأن اإلعالن:  13بند 
  5/5/2011 -/24/4شتين عمل فى مجال ٌاإلشعاع فى الفتــــــرة من  عن تنظيم ور             

 12/5/2011 – 8/5أمان ادارة ومعالجة المخلفات المشعة الخطرة فى الفترة من                
 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                                         القرار   

 :النظر فى الخطاب الوارد يفيد بأن هيئة الطاقة الذرية سوف تعقد برنامج تدريبى بعنوان :   14بند 
 12/5/2011 – 8والذى سيعقد خالل الفترة من   PRESENTATION SKILLSمهارات العرض " 

 ـــــــــــــــاأحيط المجلس علمــــــــــــــــــــــ:                                       القرار   
 النظر فى الخطاب الوارد لكتاب أآاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بشأن الترشيح لجائزتا األتحاد األفريقى:  15بند

 2011وأآاديمية العالم الثالث لشباب العلماء لعام             
                                                     -    Life and Earth Sciences 

                                           -   Basic Sciences, Technology and Innovation 
 ــــاأحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــ:                                      القرار   

 :بشأن الجوائز التالية النظر فى الخطاب الوارد لكتاب أآاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا :   16بند 
 :مؤسسة بلزان الدوليح بإيطاليا بشأن الترشيح لجائزة بلزان فى مجال: أوال               

                                                   Theoretical Biology and Bioinformatics  
 وتمنح لإلفراد  2012معهد فرانكلين بفالدلفيا بشأن الترشيح لجائزة باور فى اإلنجازات العلمية لعام : ثانيا              

     Nanochemistry and / or its applicationsالذين  لهم إسهامات علمية متميزة فى                      
 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                                  القرار   

 :بشأن اإلعالن عن ورشتى عمل بعنوان  أآاديمية البحث العلمى والتكنولوجياالنظر فى الخطاب الوارد لكتاب :  17بند 
ESSEN TIAL NANO – EdCATION IN OIC COUNTRIES 

 4/2011/ 9  -  7ل الفترة من خال
MODEM TECHNIPUES IN COMbINATORIAL SYNTHESIS 

 15/4/2011 – 13خالل الفترة                                                            
 أحيط المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                                 القرار   

 النظر فى الخطاب الوارد بشأن اإلعالن عن الدورة الثانية عشر للمؤتمر العربى الدولى لتكنولوجيا المعلومات: 18بند 



 .بالسعودية  14/12/2011 – 11والذى  سيعقد فى جامعة نايف العربية للعلوم األمنية خالل الفترة من        
 المجلس علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أحيط:                                 القرار   

 المنعقدة "اتجاهات أبحاث الفيزيــــــــاء فى المواد النانومتريــــــــــة " توصيات ندوة اليوم الواحد بعنوان :   19بند 
 28/3/2011يوم اإلثنين          

 :ندوة اليوم الواحد بعنوان وافق المجلس وأحيط علما بتوصيات :             القرار   
 28/3/2011المنعقدة بقسم الفيزياء يوم اإلثنين الموافق      "اتجاهات أبحاث الفيزياء فى المواد النانومترية " 

 وتم المجلس بحمد اهللا ،،،
 بعد الظهر 5ر30وقد انهى المجلس إجتماعه  فى تمام الساعة                       

  
أمين مجلس القسم                              رئيس مجلس القسم                 3/4/2011تحريرا فى  

 .نادية     ---
 
 

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


