قسم الفيزياء

حمرض ملجس ملقسم مقم م )430مبتاقيخم2018/8/26م.
اجتماع مجلس القسم رقم ( )430المنعقد يوم األحد بتاريخ  2018/8/26في تمام الساعة
الحادية عشرة ظهرا وأعضائه كالتالي -:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

االســــــــــــــــــــــــــــم
أ.د /وائل فاروق حامد الطيباني
أ.د .وائل عبد المحسن رمضان
أ.د .مصطفى محمد أحمد سليم
أ.د /مرتضى ابراهيم يوسف على
ا.د .ممدوح أحمد شمس الدين
أ.د /أحمد محمد غندر
أ .د .حمدي محمود زيــــدان
أ.د .سامي هاشم على حسن
أ.د .صالح كامل اللبنـــــي
د .ناصر عبد الرازق الغماز
أ.د .السيد عبد الجواد الوراقى
د.عليه شعبان الدبســــــي
د /طارق محمود عطوى
د /ابراهيم ابراهيم بحيرى
د /نجوى محمد ابو سمرة
د /مي محمد الشبعان
د /هيثم ابراهيم حافظ البوهي

الصفــــــــة
رئيســــا
عضـــوا
عضوا وأمينا
عضـــوا
عضـــوا
عضـــوا
عضـــوا
عضـــوا
عضـــوا
عضـــوا
عضـوا
عضـــوا
عضـــوا
عضـــوا
عضـــوا
عضـــوا
عضـــوا

وقد اعتذر السادة أعضاء هيئة التدريس اآلتي أسمائهم بعد -:
 -1ا.د /أحمد محمد غندر

 -2ا.د /سامى هاشم على حسن

 -3د /مى محمد الشبعان
وقد قام المجلس بمناقشة الموضوعات التالية -:

قسم الفيزياء

E-mail : sciphydep@du.edu.eg

قسم الفيزياء

أوال :التـصــــــديـقـــات
 -بشأن التصـديق على محضـر مجلـس القسـم السـابق المنعقد برقم ()429

 -1الموضــوع -:

بتاريخ 2018 /7/22والمجلس الطارئ بتاريخ 2018/7/25والمجلس
الطارئ بتاريخ  2018/7/29والمجلس الموسع  2018/8/6م.
القـــرار-:
-2الموضوع-:

 صادق المجلس. بشأن التصديق على قرارات رئيس مجلس القسم بالتفويض عن مجلس القسم وهىكالتالي -:
 -1وافق رئيس مجلس القسم ( بالتفويض) عن مجلس القسم بتاريخ  2018/8/1على طلب الباحث الرئيسي
د /ناصر عبد الرازق الغماز على المشروع )  ( USC17139بأسقاط الفترة الزمنية من -2017/11/26
الى  2018/8/1من مدة المشروع لعدم تمكنه من الصرف من الحساب الخاص بالمشروع نظرا لوفاة
الباحث الرئيسي السابق ا.د /حمدي محمود زيادة واتمام اجراءات التعاقد معه وموافقة الجانب األمريكي
.
 -2وافق رئيس مجلس القسم ( بالتفويض) عن مجلس القسم بتاريخ  2018/8/1على اضافة د /هيثم
ابراهيم البوهي – المدرس بالقسم – الى الفريق البحثي للمشروع ) ( USC17139بناءا على طلب
د /ناصر عبده عبد الرازق الغماز – الباحث الرئيسي على المشروع وطبقا للوائح والقوانيين .
 -3وافق رئيس مجلس القسم ( بالتفويض) عن مجلس القسم بتاريخ  2018/8/5على خطة توزيع
المقررات الدراسية على السادة اعضاء هيئة التدريس لكلية الفنون التطبيقية للفصل الدراسى األول
 2019 -2018م.
 -4وافق رئيس مجلس القسم ( بالتفويض) عن مجلس القسم بتاريخ  2018/8/7على خطة توزيع
المقررات الدراسية على السادة اعضاء هيئة التدريس لكلية التربية للفصل الدراسى األول من العام
الجامعي  2019 -2018م.
 -5وافق رئيس مجلس القسم ( بالتفويض) عن مجلس القسم بتاريخ  2018/8/11على خطة توزيع
المقررات الدراسية على السادة اعضاء هيئة التدريس لكلية الزراعة للفصل الدراسى األول من العام
الجامعي  2019 -2018م.
 -6وافق رئيس مجلس القسم ( بالتفويض) عن مجلس القسم بتاريخ  2018/8/13على تعديل الميزانية
المقترح ( مرفق) من الباحث الرئيسي د /ناصر عبد الرازق الغماز على المشروع (( USC17139
لصالح المشروع وتعظيم االستفادة من الميزانية .
 -7وافق رئيس مجلس القسم بالتفويض عن مجلس القسم بتاريخ 2018 / 8 /15م على قرار المقاصة
بعدم تحميل الطالبة  /نادرة سعد محمد الطهراني أي مقرر من مقررات الفرقة األولى أو الثانية الخاصة

القـــــــرار -:

بطلبة مرحلة البكالوريوس( فيزياء) بالقسم ويوصى بتسجيل الطالبة بالفرقة الثالثة شعبة فيزياء
 -صادق المجلس

-3الموضوع-:

-

القــرار -:

-

خاص .

بشأن الطلب المقدم من د /طارق محمود عطوى المدرس بالقسم بشأن احاطة المجلس بتقدم سيادته
باإلنتاج العلمى الخاص الى اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين للترقية الى
درجة استاذ مساعد فى الفيزياء التجريبية .

قسم الفيزياء

أحيط المجلس علما وتم تقييم نشاط سيادته فى النموذج المعد لذلك .

E-mail : sciphydep@du.edu.eg

قسم الفيزياء

-4الموضوع-:

بشأن الهدية المقدمة من د /محمد عبده المرسي لمكتبة الكلية وهي عبارة عن مجموعة مميزة من الكتب
في تخصص الفيزياء وبيانها كالتالي:
م
1
2
3

القــرار -:

-

-5الموضوع-:

-

القــرار -:

-

-6الموضوع-:

-

القــرار -:

-

م
1
2
3
4

قسم الفيزياء

اسم الكتاب
th

) Principles of Physics (9 Edition
) Digital Fundamentals (8th Edition
) Fundamentals of Physics (8th Edition

عدد النسخ

مالحظات

3
1
2

وافق المجلس على قبول الهدية ويوصى بتشكيل لجنة من السادة -:
 -2د /ابراهيم ابراهيم بحيرى
 -1د /ايمان أسعد جمل
 -3د /هيثم حافظ البوهى
وذلك لتقدير قيمة الهدية
مع توجيه الشكر لسيادته
بشأن الطلب المقدم من ا.د /مصطفى محمد سليم المشرف الرئيسي على رسالة الماجستير فى العلوم /
الفيزياء  /الفيزياء النظرية للطالبة  /هويدا سالمة أمين البربير ( المعيدة بالقسم )
عنوان الرسالة باللغة العربية ( دراسة بعض مسائل الحالة العشوائية ألنظمة فيزيائية باستخدام تقنية
تحويل المتغير العشوائي )
(Study of Some Stochastic Problems for Physical
عنوان الرسالة باللغة اإلنجليزية
)Systems Using the Random Variable Transformation Technique
وأنها أصبحت صالحة للعرض على لجنة الحكم والمناقشة ويقترح لجنة التحكيم المقترحة كالتالي -:
مكان العمل
الدرجة التخصص
األسم
علوم – جامعة دمياط
فيزياء نظرية
أستاذ
تقرير
ا.د /مصطفى محمد سليم
علوم – جامعة دمياط
رياضيات
مشترك أستاذ
د /نبيلة أحمد البدويهى
مساعد تطبيقية
متفرغ
علوم – جامعة دمياط
فيزياء نظرية
أستاذ
ا.د /صالح كامل اللبنى
متفرغ
علوم – جامعة
فيزياء نظرية
أستاذ
ا.د /السيد عبد العاطي الوكيل
المنصورة
متفرغ
وافق المجلس على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة المقترحة .
بشأن الطلب المقدم من السيد الدكتور /ناصر عبده عبد الرازق الغماز بخصوص تشكيل لجنة الحكم
والمناقشة رسالة الماجستير فى العلوم – الفيزياء  -الفيزياء التجريبية الخاصة بالطالبة  /آية محمد
ادريس هاشم ( وافدة ليبية ) وأنها أصبحت صالحة للعرض على لجنة الحكم والمناقشة ويقترح
تشكيلها كالتالي -:
التخصص العلمى الوظيفة  -مكان العمل
الدرجة
األسم
كلية العلوم – جامعة
الفيزياء
أستاذ مساعد
د/ناصر عبده عبد الرازق
دمياط
التجريبية
الغماز
كلية العلوم – جامعة
الفيزياء
أستاذ متفرغ
ا.د /أحمد محمد غندر
دمياط
التجريبية
كلية العلوم ( بنين )
الفيزياء
د /محمد فاروق عبد العظيم أستاذ مساعد
جامعة األزهر
التجريبية
عبد المجيد
وافق المجلس على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة المقترحة .

E-mail : sciphydep@du.edu.eg

قسم الفيزياء

-7الموضوع-:

 بشأن الطلب المقدم من السيد األستاذ الدكتور /سامى هاشم على حسن بخصوص التسجيل لدرجةالماجستير فى العلوم – الفيزياء  -الفيزياء النظرية للطالبة  /منى محمد محمود الكناني ( من الخارج )
عنوان الرسالة باللغة العربية -:
" التأثير المغناطوكالورى لسبائك أمورفية من عناصر األرض النادرة والعناصر االنتقالية "
عنوان الرسالة باللغة اإلنجليزية -:
" Magnetocaloric Effect in Amorphous Rare – Earth Transition Metal
" Alloys
ولجنة األشراف المقترحة كالتالي -:
مكان العمل
الدرجة التخصص
األسم
ا.د /سامى هاشم على حسن
ا.د /محمد شريف زكريا

أستاذ
متفرغ
أستاذ
متفرغ

فيزياء جوامد نظرية

كلية العلوم – جامعة دمياط

فيزياء جوامد نظرية

كلية العلوم – جامعة حلوان

القــرار -:
-8الموضوع-:

-

القــرار -:

-

وافق المجلس.
بشأن الطلب المقدم من السيد األستاذ الدكتور /حمدي محمود زيدان المشرف الرئيسي بخصوص طلب
تعديل لجنة االشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالطالبة  /هاجر كمال سراج الدين المحالوي
معيده بالقسم ) واضافة السيد الدكتور /هيثم ابراهيم البوهي  -المدرس بالقسم
لجنة األشراف قبل التعديل -:
مكان العمل
الدرجة التخصص
م األسم
كلية العلوم – جامعة دمياط
الفيزياء
أستاذ
ا.د /حمدي محمود زيدان
1
التجريبية
متفرغ
كلية العلوم – جامعة دمياط
الفيزياء
أستاذ
د /ناصر عبده الرازق الغماز
2
مساعد التجريبية
لجنة األشراف بعد التعديل -:
مكان العمل
الدرجة التخصص
م األسم
كلية العلوم – جامعة دمياط
الفيزياء
أستاذ
ا.د /حمدي محمود زيدان
1
التجريبية
متفرغ
كلية العلوم – جامعة دمياط
الفيزياء
أستاذ
د /ناصر عبده الرازق الغماز
2
مساعد التجريبية
كلية العلوم – جامعة دمياط
مدرس الفيزياء
د /هيثم ابراهيم البوهى
3
التجريبية
مبررات التعديل لخبرة سيادته فى مجال الخاليا الشمسية .
وافق المجلس.

-9الموضوع-:

-

القــرار -:

-

بشأن الطلب المقدم من األستاذة  /أسماء محمد عبد الغنى ( المدرس المساعد بالقسم ) بخصوص
الموافقة على حضورها سيادتها مدرسه البالزما بمركز الفيزياء النظرية بإيطاليا ( تريستا ) فى الفترة
من  2018 /11/9 -10/29وذلك بنفقات من الجامعة ( مرفق طيه موافقة جهة السفر ) .
وافق المجلس على حضورها بنفقات من الجامعة طبقا للوائح والقوانيين وبما ال يخالفها .

-10الموضوع-:

-

القــرار -:

-

بشأن الطلب المقدم من ا /أسامة عالء هللا محمدين المدرس المساعد بالقسم بخصوص اعتذاره عن
السفر لحضور المدرسة الصيفية العاشرة بمدينة دوبنا بروسيا االتحادية في الفترة من  2018/9/1الى
 2018/10/1وذلك ألنه تم رفض طلبه المقدم ألكاديمية البحث العلمى .
وافق المجلس على اعتذاره .

قسم الفيزياء

E-mail : sciphydep@du.edu.eg

قسم الفيزياء

-11الموضوع-:

-

بشأن تبنى القسم المعايير األكاديمية القومية القياسية ) ( NARSلبرامج القسم المفعلة ضمن الئحة
الساعات المعتمدة وهى -:
 -2الفيزياء والحاسب
 -1الفيزياء
وكذلك المعايير األكاديمية القياسية ) (ARSلبرامج الدراسات العليا .

القــرار -:

-

وافق المجلس على تبنى المعايير األكاديمية القومية القياسية ) ( NARSلبرامج القسم المفعلة ضمن
الئحة الساعات المعتمدة .

قــد أنهـــي المجـــلس اجتماعــــــه
أميـــــن المجلس
أ.د .مصطفى محمد سليم

قسم الفيزياء

رئيس مجلس القســــــم
ا .د .وائل فاروق الطيباني

E-mail : sciphydep@du.edu.eg

