قسم الفيزياء

حمرض ملجس ملقسم مقم م )432مبتاقيخم2018/10/21م.
اجتماع مجلس القسم رقم ( )432المنعقد يوم األحد بتاريخ  2018/10/21في 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
18

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 /ابراهيم ابراهيم بحيرى
د /نجوى محمد ابو سمرة
د /عبد الفتاح الصاوي عفيفي
د /مي محمد الشبعان
د /هيثم ابراهيم حافظ البوهي
د /أحمد صالح الدين التوارجي

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

وقد تغيب األستاذ الدكتور /أحمد محمد غندر
وقد قام المجلس بمناقشة الموضوعات التالية -:

أوال :التـصــــــديـقـــات
 -1الموضــوع -:

 بشأن التصـديق على محضـر مجلـس القسـم السـابق المنعقد برقم ( )431بتاريخ2018 /9/23والمجلس الطارئ بتاريخ 2018/10/ 8

القـــرار-:
-2الموضوع-:

 -صادق المجلس.

 بشأن التصديق على قرارات رئيس مجلس القسم بالتفويض عن مجلس القسم وهىكالتالي -:
 -1وافق رئيس مجلس القسم ( بالتفويض) عن مجلس القسم 2018/10 / 2على اآلتي -:
 تقارير الطالب ( التدريب الصيفي ) لعام  2018م. تقارير المشرفين الداخلين والخارجين عن التدريب ومرفق بها االستبيانات . خطة القسم التى تم تنفيذها من خالل التدريب . -الخطة المستقبلية للعام القادم ( خطة التحسين ) .

قسم الفيزياء
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القـــــــرار -:

 -2وافق رئيس مجلس القسم ( بالتفويض) عن مجلس القسم بتاريخ 2018/10 / 3على تشكيل لجنة
مكونة من -:
 ا.د /سامى هاشم على حسن د /ناصر عبد الرازق الغماز د /أحمد صالح الدين التوارجىلعمل المقاصة الخاصة بالطالبة  /منال هشام محمود عبد اللطيف سعد – الحاصلة على بكالوريوس علوم
وتربية تخصص الكيمياء دور مايو  2018والمتقدمة لاللتحاق ببرنامج الكيمياء بالكلية .
 -3وافق بالتفويض عن مجلس القسم بتاريخ 2018/10 / 3على تشكيل لجنة مكونة من -:
 ا.د /سامى هاشم على حسن د /ناصر عبد الرازق الغماز د /أحمد صالح الدين التوارجيلعمل المقاصة الخاصة بالطالبة  /أميرة السيد محمد بازيد – الحاصلة على بكالوريوس علوم وتربية
تخصص الكيمياء دور مايو  2018والمتقدمة لاللتحاق ببرنامج الكيمياء بالكلية .
 -4وافق رئيس مجلس القسم بالتفويض عن مجلس القسم بتاريخ 2018/10 / 4على قرار اللجنة بتحميل
الطالبة  /أميرة السيد محمد بازيد – الحاصلة على بكالوريوس علوم وتربية تخصص الكيمياء دور مايو
 2018بمقررات التالية -:
 201ف ديناميكا حرارية  205 -ف دوائر كهرواستاتيكية  203-ف جوامد والكترونيات
 206ف فيزياء ذرية  -ضوء فيزيائى ( مقررات الفيزياء ) بالفرقة الثانية كيمياء  /فيزياء .
 -5وافق رئيس مجلس القسم ( بالتفويض) عن مجلس القسم بتاريخ 2018/10 / 4على قرار اللجنة
بتحميل الطالبة  /منال هشام محمود عبد اللطيف سعد – الحاصلة على بكالوريوس علوم وتربية
تخصص الكيمياء دور مايو  2018بمقررات التالية -:
 201ف ديناميكا حرارية  205 -ف دوائر كهرواستاتيكية  203 -ف جوامد والكترونيات-
 206ف فيزياء ذرية  -ضوء فيزيائى ( مقررات الفيزياء ) بالفرقة الثانية كيمياء  /فيزياء .
 -6وافق رئيس مجلس القسم بالتفويض عن مجلس القسم بتاريخ  2018 / 10 /14م على عمل مقاصة
للطالب اآلتي أسمائهم بعد -:
 -2الطالبة  /منار ربيع السيد جاد يوسف
 -1الطالبة  /كوكب محمد عبد الغنى نواره
 -4الطالبة  /سلوى محمد عزت الطاهري
 -3الطالبة  /فاتن مسعد أحمد نوارج
 -5الطالبة  /فتحية عثمان عبد الوهاب جبل  -6الطالبة  /سارة السعيد السعيد محمد رجب
 -7الطالبة  /نجوى عماد ابراهيم لبيب
من السادة -:
 -2د /ايهاب مصطفى العجوانى
 -1ا.د /مصطفى محمد سليم
 -3د /احمد صالح الدين التوارجي
 -7وافق رئيس مجلس القسم بالتفويض عن مجلس القسم بتاريخ 2018/10/15على قرار اللجنة
المشكلة بتحميل الطالبات السبعة المذكورين بعاليه مقررات ( ضوء فيزيائى (  + ) 207فيزياء ذرية
وأطياف (208ف) ) .
 -صادق المجلس .

-3الموضوع -:

-

القــــــرار -:

-

قسم الفيزياء

بشأن الطلب المقدم من ا.د /مرتضى ابراهيم يوسف بخصوص ترشيح ا.د /محمود محمد النحاس األستاذ
المتفرغ بقسم الفيزياء – كلية التربية – جامعة عين شمس لجائزة الدولة التقديرية لعام  2018فى
العلوم التكنولوجية المتقدمة ( العلوم األساسية ).
وافق المجلس على ترشيح سيادته لجائزة الدولة التقديرية لعام  2018فى العلوم التكنولوجية المتقدمة
( العلوم األساسية ) .

E-mail : sciphydep@du.edu.eg

قسم الفيزياء

-4الموضوع-:

-

القــرار -:

-

-5الموضوع-:

 بشأن الطلب المقدم من ا /محمود على سالم المعيد بالقسم بحضور حضوره المؤتمر الدولي األول حولالجسيمات والمواد والطاقة وتطبيقاتها الطبية والصناعية المتقدمة .
"The first international conference on particles, materials and energy
"(FICPME): advanced medical and industrial applications
والذي سينظمه قسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة عين شمس في مدينة األقصر في الفترة من  2إلى 6
ديسمبر  2018حيث تم قبول بحث له بعنوان:
"Effect of thickness on structural, morphological, optical and electrical
"properties of Cu2ZnSnS4 films prepared by sol-gel spin coating
لعرضه ضمن فعاليات وأحداث المؤتمر وذلك بنفقات من الجامعة.
 وافق المجلس على حضور ا /محمود على سالم المعيد بالقسم المؤتمر المذكور بعاليه بنفقات طبقاللوائح والقوانين حيث أن لديه بحث مقبول.
( مرفق خطاب القبول وبيان برسوم حضور المؤتمر ).
 -بشأن تشكيل الكنترول العملى الفصل الدراسى األول للعام الجامعي 2019 -2018م.

القــرار -:

 يكون مكان الكنترول بغرفة أ.د /مرتضى ابراهيم يوسف بالدور األرضي بمبنى المعامل بقسم الفيزياءحجرة رقم ( )027 Bعلى أن يكون تشكيل الكنترول العملي كالتالي -:
 -1أ.د/مرتضى ابراهيم يوسف ....................................................رئيسا
 -2د /طارق محمود عطوى  ....................................................عضوا
 -3د /ابراهيم ابراهيم بحيرى  ....................................................عضوا
 -4د /نسرين محمود زيدان  .....................................................عضوا
 .....................................................عضوا
 -5د /ايمان أسعد جمل
الهيئة المعاونة-:
 -1أ /ابراهيم جمال عبدالصادق
 -2أ /محمود على سالم
 -3أ/أحمد ناجى محمد ناجى

م
1
2
3
4

القــرار -:
-6الموضوع-:

قسم الفيزياء

بشأن الطلب المقدم من ا.د /سامى هاشم على حسن بخصوص رسالة الماجستير فى العلوم  /الفيزياء /
الفيزياء النظرية الخاصة بالباحث  /أحمد ناجى محمد ناجى المعيد بالقسم أصبحت صالحة للعرض على
لجنة الحكم ويقترح أن تتكون اللجنة من -:
الوظيفة/مكان العمل
الدرجة التخصص
االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
العلمي
الفيزياء النظرية استاذ متفرغ بقسم
أستاذ
تقرير
أ.د /سامي هاشم علي
الفيزياء –علوم
مشترك
حسن
دمياط
الفيزياء النظرية استاذ متفرغ بقسم
أستاذ
أ.د /محمد شريف زكريا
الفيزياء –علوم
حلوان
فيزياء الجوامد استاذ متفرغ بقسم
أستاذ
أ.د /محمود همام ابراهيم همام
الفيزياء –علوم
حلوان
فيزياء الجوامد استاذ متفرغ بقسم
أستاذ
أ.د /أسامه محمد مختار الشاذلي
الفيزياء –علوم
اسكندرية
وافق المجلس على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة المقترحة .
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-7الموضوع-:

-

بشأن برنامج الرحلة العلمية المقترح من د /محمد عبد العزيز نوارج للعام الجامعي  2019 -2018م.

القــرار -:

-

وافق المجلس على قيام الرحلة العلمية هذا العام لزيارة بعض األماكن العلمية فى مدينة اإلسكندرية
وذلك حسب البرنامج المرفق وموضح به التكاليف التقديرية .
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

قسم الفيزياء

حمرض ملجس ملقسم ملقطاقئمبتاقيخمم31م2018/10/معسىمممتوىملألساتذةم
اجتماع مجلس القسم الطارئ المنعقد بتاريخ  2018/10/ 31على مستوى األساتذة في تمام الساعة
العاشرة صباحا بحضور كال من -:

م
1
2
3
4
5
6
7

االســــــــــــــــــــــــــــم
أ.د /وائل فاروق حامد الطيباني
أ.د .وائل عبد المحسن رمضان
أ.د .مصطفى محمد احمد إبراهيم سليم
أ.د /ممدوح أحمد عبدالهادي شمس الدين
أ .د .حمدي محمود زيــــدان
أ.د .سامي هاشم على حسن
أ.د .صالح كامل اللبنـــــي

الصفــــــــة
رئيســــا
عضـــوا و أمينا
عضـــوا
عضـــوا
عضـــوا
عضـــوا
عضـــوا

وقد قام المجلس بمناقشة الموضوعات التالية -:
الموضوع -:

القـــرار -:

 بشأن تقرير اللجنة العلمية الدائمة للفيزياء ( وظائف أساتذة  /أساتذة مساعدين ) لترقيهالسيد الدكتور /ناصر عبده عبدالرازق الغماز -األستاذ المساعد بالقسم إلى درجة أستاذ
بذات القسم.
 وافق مجلس القسم ( على مستوى األساتذة ) على ما جاء بتقرير اللجنة العلمية الدائمةللفيزياء ( وظائف أساتذة– أساتذة مساعدين ) ويوصى منح سيادته اللقب العلمي
" أستاذ الفيزياء التجريبية " وتعيين سيادته أستاذ بذات القسم .

قـد أنهـي المجـلس اجتماعــه,,,,
أمين المجلس

رئيس مجلس القسـم

أ.د .مصطفى محمد سليم

ا .د .وائل فاروق الطيباني

قسم الفيزياء

E-mail : sciphydep@du.edu.eg

