
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    
 ( 6/7/2.14الجمسة الحادية عشرة  2.13/2.14) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(1) 

+-      
 
 

 

 

  

 
 
 

 محضـــــر اجتمــــــاع   
 

 مجلس كلٌة الهندسة اإللكترونٌة بمنوف
 

 {الحادٌة عشرة } الجلسة
 

 م 2.31/2.34 الجامعًللعام 

 

 هـ 3415 رمضان 8 األحدالمنعقدة ٌوم 

 

   م 6/7/2.34الموافق 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    
 ( 6/7/2.14الجمسة الحادية عشرة  2.13/2.14) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(2) 

 
 
 

 
 

 {الحادية عشرةمحضر اجتماع مجمس الكمية } الجمسة 

  6/7/2.14الموافؽ  األحدالمنعقدة يـو 
 

 تـ عقد اجتماع مجمس الكمية برئاسة  اً صباحعشر  الحاديةوفى تماـ الساعة  6/7/2.14الموافؽ  األحديوـ  فيانو 
 )عميد الكمية(   السيد األستاذ الدكتور/ سعيد محمد أميف الحمفاوى

 وعضوية كػػػػال مف السادة:     
 الدراسػػػات العميػػػػا والبحوثوكيػػػؿ الكميػػة لشئػػػوف  ـ معوضػػإبراىيممعوض د/ .أ 1

 وكيػػػؿ الكميػػة لشئػػػوف التعميػػػػـ والطػػػػػػػالب أ.د/ سامي عبد المنعـ الضمػيؿ 2

 وكيػػػؿ الكميػػة لشئػػػوف البيئػػة وتنميػػة المجتمػػػع ابر حممي زيف الديفػػأ.د/ ص 3

 رئيػس مجمس قسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصاالت الكيربيػة لكردياد/ محمد فييػـ .أ 4

  رئيس مجػمس قسػـ الفيزيقػا والرياضيػػات اليندسيػػة  د/مجدي محمد كامؿ.أ 5

 الصناعيػػة والتحكـ رئيس مجمس بقسـ ىندسة االلكترونيات د/ جمعة زكى حسيف الفار.أ 6

 بعمؿ رئيس مجػمس قسـ ىندسػة وعموـ الحاسبػات قػائػـ  د/ أيمف السيد احمد السيد.أ 7

 }} بالتناوبالصناعيػػة والتحكـ  أقدـ األساتذة بقسـ ىندسة االلكترونيات  بد/ مجدي عبد الستار قط.أ 8

 }} بالتناوبواالتصاالت الكيربية  أقدـ األساتذة بقسـ ىندسة االلكترونيات د/عبد الناصر عبد الجواد محمد.أ 9

 أقدـ األساتذة المساعديف ) بالتناوب(  اف عبد الحميد الشنوانىد/ رمض .1

 المدرسيف )بالتناوب(  أقدـ /حسنى عبد العزيز شعمة.د 11

  اعتذر عف الحضور

 المدير التنفيذي لوحدة توكيد الجودة بالكمية ) مدعو لحضور ىذه الجمسة( رد./ عبد المجيد عبد الحكيـ شر ش 1

 () عضو مف الخارج      Soft Nileرئيس مجمس إدارة شركة   دػعابد محم/ عبد الحميد .د 2

 () عضو مف الخارجرئيس مجمس إدارة شركة النخيمى إخواف      ـ/ عياد نصر اهلل إبراىيـ النخيمى 3

 عضوا مف الخارجرئيس القطاع الصناعي لشركة العربي لمتجارة والصناعة "توشيبا" " / محمد محمود البريدى.ـ 4

 تولى سكرتارية الجمسة

 أمانة المجالس والمجاف . السيدة / نيى صالح زكى  1
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 " االجتماع "د/ رئيس المجمس           .وبدأ السيد أ
 "بذكر " بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

 إلػػىثػػـ رحػػب سػػيادتو بالسػػادة الحضػػور متمنيػػا ليػػـ كػػؿ التوفيػػؽ داعيػػا اهلل سػػبحانو وتعػػالى أف يوفػػؽ الجميػػع      
 .بالخير واليمف والبركات  اإلسالميةشير رمضاف الكريـ أعاده اهلل عمى األمة بوىنأىـ  صالح األعماؿ

 -ثـ تقدـ بالتينئة لمسادة:
 لحصػوؿ -الصػناعية والػتحكـبقسـ ىندسػة االلكترونيػات لمساعد األستاذ ا -محمد عبد العظيـ البردينى/ .دلسيد ا 

 .ستاذ بذات القسـأ عمى المقب العممي لوظيفةسيادتو 

 لترقيػػة  -بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـاألسػػتاذ المسػػاعد  -حمػػدي عمػػى أحمػػد عػػوض/ .لسػػيد دا
 .سيادتو لدرجة أستاذ بذات القسـ

 عمػػى المقػػب سػػيادتو  لحصػػوؿ -بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػباتالمػػدرس  -عمػػى عطيػػة / جمػػاؿ محػػروس.لسػػيد دا
 .بذات القسـأستاذ مساعد  لوظيفة العممي

 لترقيػة سػيادتو لدرجػة  -بقسـ الفيزيقا والرياضػيات اليندسػيةالمدرس المساعد  -الجوىريأحمد عطية  ىاني/ .لسيد دا
 .مدرس بذات القسـ

   -:سيادتو بالشكر والتقدير لكؿ مف ـتقد    
    االت الكيربية ووكيؿ الكمية األستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتص –عبد المنعـ الضميؿ  ساميالسيد أ.د/ *     

 التعميـ والطالبلشئوف        
    ووكيؿ الكمية  األستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية - معوض إبراىيـ معوضالسيد أ.د/ *      

 العميا والبحوثلمدراسات        
 .لكترونيات الصناعية والتحكـ ورئيس القسـاألستاذ بقسـ ىندسة اال  -السيد أ.د/ جمعة زكى حسيف الفار  *    

األثػر والتى كاف ليػا أكبػر أعضاء بالمجمس حيث أثروا المجمس بأفكارىـ المتميزة قضوىا  التيعمى الفترة 
 .   التوفيؽ دواـمتمنيا ليـ في المساىمة في حؿ العديد مف المشاكؿ والتي كانت تتـ مناقشتيا بالمجمس 

  ؿ األعماؿ:جدو فيوشرع سيادتو النظر 

ً-المصبدقبت:ً:ًأولًا
ً

 1/6/2.14المنعقدة بتاريخ  (لعاشرةا)المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة 
 القــــــــرار

 . 1/6/41.2( المنعقدة بتاريخ العاشرة) المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة
:ً ًا ًا ًعبتًلالحبطة:مىضى ثبويبا

لعػػاـ  41د/ رئػػيس الجميوريػػة بالقػػانوف رقػػـ .أف االحاطػػة بقػػرار السػػيد أد/ رئػػيس الجامعػػة بشػػ.الكتػػاب الػػوارد مػػف السػػيد أ -1
 .بشأف العمـ والنشيد والسالـ الوطنييف 2.14

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا
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 2.13/2.14ـ بشأف إعادة تشكيؿ مجمس الكمية لمعػاـ الجػامعي 19/6/2.14( بتاريخ 78قرار السيد أ.د/عميد الكمية رقـ ) -2
 .ىو موضح بالقراركما 

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا

مىضىعبتًببلحفىيض: ً-ثبلثبًا
د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بشأف الموافقة عمى مد األجػازة .الكتاب المقدـ مف السيد أ -1

طػائؼ بالمممكػة العربيػة السػعودية لمػدة عػاـ لمعمػؿ بجامعػة ال بالقسػـالمػدرس  -/ ياسػر عطيػة إبػراىيـ البػاجورى.لمسيد د
 .حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة  .رابع

 القــــــــرار
 .اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةأوصى المجلس على 

جػازة د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بشأف الموافقة عمى مػد األ.الكتاب المقدـ مف السيد أ -2
لمعمؿ بجامعة الممػؾ عبػد العزيػز بالمممكػة العربيػة السػعودية لمػدة  بالقسـالمدرس  -/ فريد شوقي محمد الحصرى.لمسيد د
 .حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة  .عاـ رابع

 القــــــــرار
 .اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةأوصى المجلس على 

/ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بشأف الموافقة عمى مػد األجػازة د.الكتاب المقدـ مف السيد أ -3
 -لمعمػػؿ بالمعيػػد العػػالي لميندسػػة والتكنولوجيػػا بالقسػػـ األسػػتاذ المسػػاعد -/ عبػػد الفتػػاح عبػػد الدنػػى سػػعد عمػػى.لمسػػيد د
 .سـ بالموافقة حيث أوصى مجمس الق .شماؿ سيناء لمدة عاـ خامس "إعارة داخمية" -العريش

 القــــــــرار
 .اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةأوصى المجلس على 

د/ رئػيس مجمػس قسػـ الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػية بشػأف الموافقػة عمػى تحويػؿ األجػازة مػف .الكتاب المقدـ مػف السػيد أ -4
لمعمػؿ بجامعػة الطػائؼ بالمممكػة العربيػة  بالقسػـس المػدر  -/ ياسر صالح حامػد حسػنييف.مرافؽ لمزوجة إلى إعارة لمسيد د

 .حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة  .السعودية لمدة عاـ أوؿ
 القــــــــرار

 .اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةأوصى المجلس على 
بشأف الموافقة عمى مػد األجػازة د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية .الكتاب المقدـ مف السيد أ -5

التػػي تعمػػؿ بوظيفػػة أخصػػائي مكتبػػات بمركػػز الباحػػة  لمرافقػػة زوجتػػو بالقسػػـ األسػػتاذ -د/ أحمػػد أحمػػد أبػػو الفضػػؿ.لمسػػيد أ
 .حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة  .بالمممكة العربية السعودية لمدة عاـ سادس

 القــــــــرار
 .لتفوٌض وٌرفع للجامعةاعتماد الموافقة باأوصى المجلس على 

 
د/ رئػيس مجمػس قسػـ الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػية بشػأف الموافقػة عمػى تحويػؿ األجػازة مػف .الكتاب المقدـ مػف السػيد أ -6

لمعمؿ بكمية الباحة األىمية لمعمـو بالمممكة  بالقسـالمدرس  -حجازي/ محمود شبؿ محمد .مرافؽ لمزوجة إلى إعارة لمسيد د
 .حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة  .ودية لمدة عاـ أوؿالعربية السع

 القــــــــرار
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 .اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةأوصى المجلس على 
 

 -مىضىعبتًعبمة:ً:باًرابع
د/ رئػػيس مجمػػس قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة بشػػأف عمػػؿ خطػػة خمسػػية .الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -1

حيػث  .لمدة خمػس سػنوات قادمػة 2.13/2.14ات القسـ لتعييف معيديف مف خريجي القسـ اعتبارا مف العاـ الجامعي الحتياج
بتكميؼ األوؿ فقط عمى القسـ لمدة خمس سنوات قادمة تبػدأ مػف  8/12/2.13أوصى مجمس القسـ بجمستو المنعقدة بتاريخ 

 . 2.18/2.19وتنتيي في  2.13/2.14العاـ الجامعي 
 ـــــرارالقـــ

 .وٌرفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقة على توصٌة مجلس القسم
د/ رئيس مجمس قسـ الفيزيقا والرياضػيات اليندسػية بشػأف عمػؿ خطػة خمسػية الحتياجػات القسػـ .الكتاب المقدـ مف السيد أ -2

حيػث أوصػى مجمػس  .ادمػةلمػدة خمػس سػنوات ق 2.13/2.14لتعييف معيديف مف خريجػي القسػـ اعتبػارا مػف العػاـ الجػامعي 
مػف لمػدة ثػالث سػنوات ومعيػد واحػد فقػط لكػؿ بعػدـ احتيػاج القسػـ إلػى معيػديف  15/6/2.14القسـ بجمستو المنعقػدة بتػاريخ 

 .العاميف التالييف
 القــــــــرار

 .وٌرفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقة على توصٌة مجلس القسم
س قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بشأف عمؿ خطة خمسية الحتياجات د/ رئيس مجم.الكتاب المقدـ مف السيد أ -3

حيػث أوصػػى  .لمػدة خمػس سػنوات قادمػة 2.13/2.14القسػـ لتعيػيف معيػديف مػف خريجػي القسػـ اعتبػارا مػف العػاـ الجػامعي 
 : اآلتيبتكميؼ  15/6/2.14مجمس القسـ بجمستو المنعقدة بتاريخ 

 ( معيد   3عدد ) 2.16/2.17عاـ  -( معيد   1عدد ) 2.15/2.16عاـ  -( معيد  2)عدد  2.14/2.15عاـ        
 ( معيد2عدد ) 2.18/2.19عاـ  -( معيد     2عدد ) 2.17/2.18عاـ  

 القــــــــرار
 .وٌرفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقة على توصٌة مجلس القسم

بشأف عمؿ خطة خمسية الحتياجػات القسػـ لتعيػيف  وعموـ الحاسباتة د/ رئيس مجمس قسـ ىندس.الكتاب المقدـ مف السيد أ -4
حيػػث أوصػػى مجمػػس القسػػـ  .لمػػدة خمػػس سػػنوات قادمػػة 2.13/2.14معيػػديف مػػف خريجػػي القسػػـ اعتبػػارا مػػف العػػاـ الجػػامعي 

 بتكميؼ األوؿ فقط عمى القسـ كؿ عاـ 11/6/2.14بجمستو المنعقدة بتاريخ 
 القــــــــرار

 .وٌرفع للجامعة وافقة على توصٌة مجلس القسمأوصى المجلس بالم
 
 
د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بشأف الموافقة عمى الطمب المقدـ .الكتاب المقدـ مف السيد أ -5

العمميػة  المدرس بالقسـ بخصوص اشتراؾ سيادتو في تحكيـ أبحاث في بعض الػدوريات -/ أحمد نبيو زكى راشد.مف السيد د
والعالمية حيث أنو عضو ىيئة التحرير والتحكيـ في العديد مف المجالت والمؤتمرات العالمية باإلضػافة إلػى تحكػيـ العديػد مػف 

 .حيث أوصى مجمس القسـ باعتماد اشتراؾ سيادتو في تحكيـ الدوريات المعروضة .الرسائؿ العالمية والدولية
 القــــــــرار

 . على توصٌة مجلس القسم أوصى المجلس بالموافقة



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    
 ( 6/7/2.14الجمسة الحادية عشرة  2.13/2.14) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(6) 

د / نائػػب رئػػيس .د/ رئػػيس مجمػػس قسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات بخصػػوص كتػػاب السػػيد أ.الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ  -6
فػي الينػد وتتحمػؿ الحكومػة الينديػة  ة( مرشػح لػدورات تدريبيػ2خدمة المجتمع وتنمية البيئة لترشيح عدد)لشئوف الجامعة 

المػدرس  -لػذلؾ تػـ ترشػيح المينػدس/ رمضػاف محمػد عبػد العظػيـ جػاد .قامػة وبػدالت اإلعاشػةتكاليؼ السفر والدراسػة واإل
  -المساعد بالقسـ لحضور دورة:

Short Course on Remote Sensing With Special Emphasis                                                       1- 

2-On Digital Image Procening                                                                                                      
 القــــــــرار

 . وٌرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
 ـ   ػي لقسػائع المؤتمر العممػأف وقػد/ رئيس مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات بش.دـ مف السيد أػاب المقػالكت -7

 .ـ18/6/2.14ىندسة وعموـ الحاسبات المنعقدة يوـ األربعاء      
 القــــــــرار

 .أحٌط المجلس علما
أصػناؼ بشأف الموافقة عمى قبوؿ التبػرع المقػدـ مػف الشػركة الػى الكميػة وىػى عبػارة عػف  ITIDAالكتاب الوارد مف شركة -8

 ةجنيػة ( فقػط أربعػة  الؼ وتسػعمائ 4979) إجماليػة  الكترونية لػدعـ مشػروع الفرقػة الرابعػة قسػـ اتصػاالت بالكميػة بقيمػة
 .وتسعة وسبعوف جنييا ألغير

 القــــــــرار
 . أوصى المجلس بالموافقة على قبول التبرع مع تقدٌم الشكر وٌرفع للجامعة

 

ًً-لطالة:ًشئىنًالحعليمًوا:ًباًخبمس
األوؿ  االجتمػػاعيب بشػأف الموافقػػة عمػى قبػػػوؿ العػذر د/ وكيػػؿ الكميػة لشػػئوف التعمػيـ والطػػال.المػذكرة المقدمػة مػػف السػيد أ -1

فرصػػة ثانيػػة والػػذي  اوحالتيػػ 2.13/2.14لمعػػػاـ الجػػامعي  الرابعػػةبالفرقػػة  ةالمقيػػد -أميػػرة سػػعيد معػػوض شػػريؼ/ ةلمطالبػػ
وىػػى رعايػػة  االجتماعيػػة انظػػرا لظروفيػػ 2.13/2.14دخػػوؿ امتحانػػات الفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني لمعػػاـ الجػػامعي عتػػذر عػػف ت
دخػوؿ امتحانػات عػف  ةالمػذكور  ةلمطالبػاالجتمػاعي األوؿ أوصػت لجنػة شػئوف التعمػيـ والطػالب بقبػوؿ العػذر  حيػث .فمياط

 .   2.13/2.14الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 . أوصى المجلس بالموافقة على توصٌة اللجنة
 

ئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف الموافقػػة عمػػى قبػػػوؿ العػػذر المرضػػى األوؿ د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػ.المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -2
 فرصة أخيػرة مػف الخػارجوحالتو  2.13/2.14لمعػاـ الجامعي  الثانيةالمقيد بالفرقة  -سيد حنفى محمد عبد الفتاحلمطالب/ 
أوصػت لجنػة شػئوف  حيػث نظرا لظروفو المرضػية 2.13/2.14عف أداء امتحانات الفصؿ الدراسي الثاني  فيو يعتذر والذي

 . 2.13/2.14عف دخوؿ امتحانات الفصؿ الدراسي الثاني لمطالب المذكور  العذر المرضى األوؿالتعميـ والطالب بقبوؿ 
 القــــــــرار

 . أوصى المجلس بالموافقة على توصٌة اللجنة
موافقػػة عمػػى قبػػػوؿ العػػذر المرضػػى األوؿ د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف ال.المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -3

 والػذي بػاؽوحالتػو  2.13/2.14لمعػػاـ الجػامعي  الثانيػةالمقيػد بالفرقػة  -مصطفى محمد عاطؼ مصطفى أبو زيدلمطالب/ 
أوصػت لجنػة شػئوف التعمػيـ  حيػث .نظػرا لظروفػو المرضػية 2.13/2.14يعتذر عف أداء امتحانػات الفصػؿ الدراسػي الثػاني 

 . 2.13/2.14عف دخوؿ امتحانات الفصؿ الدراسي الثاني لمطالب المذكور  العذر المرضى األوؿوالطالب بقبوؿ 
 القــــــــرار
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 . أوصى المجلس بالموافقة على توصٌة اللجنة
د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف الموافقػػة عمػػى قبػػػوؿ العػػذر المرضػػى األوؿ .المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -4

يعتػذر  والػذي منقػوؿوحالتو  2.13/2.14لمعػاـ الجامعي  األولىالمقيد بالفرقة  -مصطفى شعباف عيد عبد الحميد/ لمطالب
أوصت لجنػة شػئوف التعمػيـ والطػالب  حيث .نظرا لظروفو المرضية 2.13/2.14عف أداء امتحانات الفصؿ الدراسي الثاني 

  2.13/2.14تحانات الفصؿ الدراسي الثاني عف دخوؿ املمطالب المذكور  العذر المرضى األوؿبقبوؿ 
 القــــــــرار

 . أوصى المجلس بالموافقة على توصٌة اللجنة
أحمػد د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف الموافقػة عمػى قبػػوؿ العػذر األوؿ لمطالػب/ .المذكرة المقدمة مف السيد أ -5

يعتذر عػف أداء امتحػاف مػادة  والذي منقوؿوحالتو  2.13/2.14الجامعي  لمعػاـ الثالثةالمقيد بالفرقة  -سمير سعد بينسى
نظػرا  2.13/2.14مػف امتحانػات الفصػؿ الدراسػي الثػاني  23/6/2.14" المقرر امتحانيا يػـو االثنػيف الموافػؽ 2"اختيارات 
التعمػيـ والطػالب بقبػوؿ  أوصت لجنػة شػئوف حيث .سفره خارج البالد فى منحو دراسية بالواليات المتحدة األمريكية لظروؼ

 .وحالتو منقوؿ 2.13/2.14المقيد بالفرقة الثالثة قسـ "تحكـ" لمعاـ الجامعى لمطالب المذكور  العذر األوؿ
 القــــــــرار

 . أوصى المجلس بالموافقة على توصٌة اللجنة
 
 
 
 
 

محمػد لموافقة عمػى قبػػوؿ العػذر األوؿ لمطالػب/ د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف ا.المذكرة المقدمة مف السيد أ -6
وحالتػو  2.13/2.14لمعػػاـ الجػامعي  الرابعػة بقسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػباتالمقيػد بالفرقػة  -السيد أبو العـز السيد حسف

 23/6/2.14يعتػػذر عػػف أداء امتحػػاف مػػادتى "االختبػػارات والمشػػروع" المقػػرر امتحانيػػا يػػوـ االثنػػيف الموافػػؽ  والػػذي منقػػوؿ
سػفره خػارج الػبالد فػي منحػو  نظػرا لظػروؼ 2.13/2.14مف امتحانػات الفصػؿ الدراسػي الثػاني 16/7/2.14والمشروع يـو 

  .دراسية بالواليات المتحدة األمريكية
 القــــــــرار

 .قبول العذر األول للطالب المذكورأوصى المجلس بالموافقة على 
األوؿ االجتمػػاعي يػة لشػػئوف التعمػيـ والطػػالب بشػأف الموافقػػة عمػى قبػػػوؿ العػذر د/ وكيػػؿ الكم.المػذكرة المقدمػة مػػف السػيد أ -7

تعتػذر عػف  والػذي منقولة اوحالتي 2.13/2.14لمعػاـ الجامعي  الرابعةبالفرقة  ةالمقيد -أماني طمبو مصطفى عمى/ ةلمطالب
مػف امتحانػات الفصػؿ الدراسػي الثػاني  23/6/2.14" المقػرر امتحانيػا يػوـ االثنػيف الموافػؽ 4أداء امتحاف مادة "اختيارات 

ألف مادة االختبارات مادة ممتدة عمى الفصميف الدراسييف حيث سبؽ أف تقدمت الطالبة بعذر في الفصػؿ نظرا  2.13/2.14
 ةالمػذكور  ةلطالبػعػذر اأوصػت لجنػة شػئوف التعمػيـ والطػالب بقبػوؿ  حيػث ."3الدراسي األوؿ "الفصؿ شامؿ مادة اختبػارات 

 . 2.13/2.14" واعتبار العذريف عذر واحد في العاـ الجامعي 4ارات بمتحاف مادة "اختعف أداء ا
 القــــــــرار

 .أوصى المجلس بالموافقة على توصٌة اللجنة
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فييمػة     د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف الموافقة عمػى تصػحيح اسػـ الطالبػة/ .المذكرة المقدمة مف السيد أ -8
الصػػػناعية والػػػتحكـ عػػػف العػػػاـ الجػػػامعي المقيػػػدة بالفرقػػػة الرابعػػػة قسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات  -حمػػػد السػػػرسإبػػػراىيـ أ

 ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ. ىدى إبراىيـ أحمد السرسإلي  2.13/2.14
 القــــــــرار

 .أوصى المجلس بالموافقة على تصحٌح اسم الطالبة المذكورة وٌرفع للجامعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
والطػػالب بشػػأف طػػالب الفرقػػة األولػػى الػػذيف يمتمسػػوف تأجيػػؿ  د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ.المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -9

نظػرا لتطبيػؽ الالئحػة الجديػدة   2.13/2.14دخوؿ امتحاف بعض مواد التحميؿ في الفصػؿ الدراسػي الثػاني لمعػاـ الجػامعي 
ألولػػى حيػػث تػػـ تحميػػؿ عػػدد مػػف المػػواد عمػػى الطػػالب البػػاقوف ل عػػادة عمػػى طػػالب الفرقػػة ا 2.13/2.14لمعػػاـ الجػػامعي 

   -والفرصة األخيرة وىـ كالتالي:
 مواد التحميؿ الذي أبدى الطالب رغبتو في حالة الطالب    االسػػػػػػػـ ـ

 االمتحاف فييا ؿعدـ دخو
 تنظيـ الحاسبات -قوى كيربية باؽ  أحمد عبد الحميد عبد النبي جاد اهلل 1
 قياسات كيربية -تنظيـ الحاسبات -قوى كيربية باؽ أحمد لبيب سميماف سميماف  2
 تنظيـ الحاسبات -قوى كيربية باؽ رضواف زكريا رضواف 3
 قياسات كيربية -تنظيـ الحاسبات -قوى كيربية فرصة أخيرة  عبد اهلل عمر يوسؼ عبد اهلل 4
 إدارة مشروعات -الحاسباتتنظيـ  -قوى كيربية باؽ أحمد محمود إسماعيؿ محمد 5
 قياسات كيربية -تنظيـ الحاسبات -قوى كيربية باؽ  محمد محمود عبد الحكيـ عفيفي 6
 إدارة مشروعات -تنظيـ الحاسبات -قوى كيربية باؽ  محمد منتصر عبد الكافي تونى 7
 يةقياسات كيرب -تنظيـ الحاسبات -قوى كيربية فرصة أخيرة محمد وحيد حممي المحالوى 8
 تنظيـ الحاسبات -قوى كيربية باؽ محمود محمد الميدي محمد داود 9
 قياسات كيربية -قوى كيربية  باؽ السيد حسف السيد طيره  .1

 إدارة مشروعات -تنظيـ الحاسبات فرصة أخيرة أحمد عبد الحميـ رمضاف سميماف 11
 قوى كيربية -تنظيـ الحاسبات باؽ  ية لبيب عمى عبد الرازؽ 12
 قياسات كيربية -تنظيـ الحاسبات -قوى كيربية باؽ أسماء عبد المقصود محمود خضر 13
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 قوى كيربية باؽ محمود فتحي عمى عبد اهلل 14
 إدارة مشروعات -تنظيـ الحاسبات باؽ إبراىيـ سعيد محمد شديد 15

ب المذكوريف عف الفصؿ الدراسى حيث أوصت المجنة بالموافقة عمى قبوؿ تأجيؿ دخوؿ امتحاف بعض مواد التحميؿ لمطال
 . 2.13/2.14 الجامعيلمعاـ  لثانيا

 القــــــــرار
 .توصٌة اللجنةأوصى المجلس بالموافقة على 

والمحولوف مػف  ل عادةوالطالب بشأف طالب الفرقة األولى الباقوف  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ.المذكرة المقدمة مف السيد أ -.1
 -) اإلسػكندريةاتيميـ بمادة "تدريب اعدادى" حيث أف ىذه الكميات لػـ تػدرس ىػذه المػادة مثػؿ كميػات جامعػكميات أخرى تـ تحم

حيػث أوصػػت لجنػة شػػئوف التعمػيـ والطػػالب  .وأف ىػػذه المػادة أصػػبحت أساسػية وليسػػت مػادة ثانويػػة .حمػواف( -أسػػيوط -المنيػا
 -باآلتي:

  .ـ2.13/2.14تدريب أولى( في صيؼ ىذا العاـ  -ى* تدريب طالب الفرقة األولى في مادتي )تدريب اعداد
بػػالغ مشػػرؼ تػػدريب الفرقػػة االعػػدادى بػػ بالغ تػػدريب * تػػدريب ىػػؤالء الطػػالب فػػي مػػادة  اعػػدادى أوال فػػي المرحمػػة األولػػى واف

ً  .د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب قبؿ إعالف نتيجة الفرقة األولى.نتيجة ىؤالء الطالب لمسيد أ
ً.ىؤالء الطالب والتنبيو عمييـ بذلؾ* إبالغ 

 القــــــــرار
ً.أوصى المجلس بالموافقة على توصٌة اللجنة

االسػػتعانة بػػبعض السػػادة العػػامميف بالكميػػة ًوالطػػالب بشػػأف د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ.المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -11
وعمػػى ضػػوء مػػا جػػاء بالخطػػة وحتػػى يػػتـ تنفيػػذ بػػرام   2.13/2.14كفنيػػيف لتنفيػػذ خطػػة التػػدريب الصػػيفي لمعػػاـ الجػػامعي 

  -التدريب الصيفي لمفرؽ الدراسية بالكمية وىى:
  66واالشرؼ الفني                        654عدد طالب الفرقة االعدادى      
 49واالشرؼ الفني                        485عدد طالب الفرقة األولى         

 82واالشرؼ الفني                        814لثانية         عدد طالب الفرقة ا
أوصػت لجنػة شػئوف  قػد . 86والعػدد الموجػود بالكميػة  فنػي 197وحيث أف احتياجات تنفيذ الخطة بالنسػبة لمفنيػيف تحتػاج 

 .التعميـ والطالب بالموافقة
 القــــــــرار

ً. أوصى المجلس بالموافقة على توصٌة اللجنة
د/ وكيػػؿ الكميػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػالب بشػػأف الموافقػػة عمػى خطػػة التػػدريب الصػيفي لمعػػاـ الجػػامعي .ة المقدمػػة مػف السػػيد أالمػذكر  -12

 .حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة .ثانية ( -أولى -لمفرؽ الدراسية الثالثة ) اعدادى 2.13/2.14
 القــــــــرار

ً.صٌة اللجنة وٌرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة على تو
عمػى الترخيػػص لمطػالب المتقػدميف  الموافقػةد/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف .المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -13

 -: لمفرؽ المختمفة وىـاف ػػبدخػوؿ االمتح 2.13/2.14 الجامعيلعاـ ا اتلالمتحان
 لالمتحاففرصة التقدـ  عدد المواد الفرقة اسـ الطالب ـ
 فرصة أولى 2 الثانية  أحمد عبد المطيؼ أبو عمرة إسالـ 1
 فرصة ثانية 4 الرابعة )تحكـ(  إبراىيـجياد سعيد وىبو أبو  2



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    
 ( 6/7/2.14الجمسة الحادية عشرة  2.13/2.14) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 
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حيث أوصت المجنة بالموافقػة عمػى التػرخيص  الرسوـ المقررة. وااالمتحاف وسدد لدخوؿبطمب  واتقدم ىؤالء الطالب  بأف عمما 
  2.13/2.14وؿ االمتحاف مف الخارج عف الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي لمطالب المذكوريف بدخ

 القــــــــرار
 .أوصى المجلس بالموافقة على توصٌة اللجنة وٌرفع للجامعة

ً-با:ًالعالقبتًالثقبفية:بدسس

ر السػيد ـ/               عمػاد بشأف سف المذكرة المقدمة مف السيد األستاذ الدكتور/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث -1
المعيػػد بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ عمػػى إحػػدى المػػنح المقدمػػة مػػف برنػػام  االتحػػاد  -محػػروس عػػواد

-2.14/2.15( فى تخصص الربوتات المتقدمة لمػدة عػاميف دراسػييف  Erasmus Mundus Programmeاألوربي) 
ر ثػـ بعػد ذلػؾ مػد المنحػة لمحصػوؿ عمػى درجػة الػدكتوراه وقػد تػـ توزيعػو عمػى لمحصوؿ عمى درجة الماجستي 2.15/2.16

 -جامعتيف وىما كاآلتى:

University of Genova Italy (I year)   -     Ecole Centrale de Nantes- France (2 year)          

 .حيث أوصت المجنة بالموافقة عمى سفر سيادتو   
 القــــــــرار

 .بالموافقة على توصٌة اللجنة وٌرفع للجامعةأوصى المجلس 
/ .دلمسػػيد  الميمػػة العمميػػةالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد األسػػتاذ الػػدكتور/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف مػػد  -2

ؾ عػف الفتػرة نمارؾ وذلػدبجامعػة البػورج بالػالمدرس بقسـ اإللكترونيات الصناعية والػتحكـ  –إبراىيـ عبد الفتاح عبد الحميد
حيػػػث أوصػػػى مجمػػػس القسػػػـ بالموافقػػػة مػػػع تطبيػػػؽ القواعػػػد والمػػػوائح المنظمػػػة  . 14/1/2.15حتػػػى  14/7/2.14مػػػف 
وأوصػت لجنػة العالقػات الثقافيػة بمخاطبػة المينػدس المػذكور السػتكماؿ األوراؽ وموافقػة المستشػار الثقػافي المصػري .لذلؾ
   .الدنمارؾب

 القــــــــرار
 .افقة على مد المهمة العلمٌة لسٌادته وٌرفع للجامعةأوصى المجلس بالمو

صػابر  د/.أ الموافقػة عمػى صػرؼ مكافػأة لمسػيد د/وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف.المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
فػػػػػػى  لنشػػػػػػره بحػػػػػػث ؾبقسػػػػػػـ ىندسػػػػػػة االلكترونيػػػػػػات واالتصػػػػػػاالت الكيربيػػػػػػة وذلػػػػػػ األسػػػػػػتاذ -حممػػػػػػى زيػػػػػػف الػػػػػػديف

 Plasmonics,Vol.9,No.3,PP.477-483,2.14مجمة:
ً Beam Steering Plasma Reflectarray/Transmitarray Antennasبعنواف     

 القــــــــرار
 الموافقــة على صرف مكافأة البحث لسٌادته.أوصى المجلس ب

/ أحمد نبيو .لمسيد دعمى صرؼ مكافأة الموافقة  د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف.المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
 IEEE Journal مجمػة:  فػى  بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  وذلؾ لنشػره بحػث المدرس -زكى راشد

of Lightwave Technology. Vol.31,No.15, August 1, 2.13 
 Optical Image Encryption Based on Chaotic Baker Map and Double Random Phase بعنواف     

Encoding.                                                                                                                            
 القــــــــرار

 الموافقــة على صرف مكافأة البحث لسٌادته.أوصى المجلس ب



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    
 ( 6/7/2.14الجمسة الحادية عشرة  2.13/2.14) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 
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ىنػد     الػدكتورة/الموافقػة عمػى صػرؼ مكافػأة  وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأفد/.المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
 فػػػػى مجمػػػػة: بقسػػػػـ ىندسػػػػة االلكترونيػػػػات واالتصػػػػاالت الكيربيػػػػة  وذلػػػػؾ لنشػػػػره بحػػػػث المػػػػدرس -عبػػػػد العظػػػػيـ مميػػػػط

Plasmonics, Vol.8, No.3,PP.1469-1475,2.13                                                                              
ً: Plasma Reflectarraysبعنواف                                                                                
 القــــــــرار

 .االموافقــة على صرف مكافأة البحث لسٌادتهأوصى المجلس ب

/ .لكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ أبحاث خاصػة بالسػيد دالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيؿ ا -6
األستاذ المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة البػاحثيف  -أيمف السيد أحمد

معػات األخػرى سػواء مصػرية أو عربيػة أو مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شػراكة مػع الجا
 .عالمية

 القــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقة على تسجٌل األبحاث الخاصة لسٌادته.
 
 
 

 

ً-دراسبتًعليبً:ً:سببعباً
/ المينػدسد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قبوؿ العذر المقدـ مف .المذكرة المقدمة مف السيد أ -1

دورة  -واالتصػػاالت الكيربيػػةبقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات   بػػدبموـ الفرقػػة الثانيػػةالمقيػػد  -عبػػد الخػػالؽ سػػمير عبػػد الخػػالؽ
لسػفر سػيادتو فػي ميمػة أمنيػة نظرا  2.13/2.14لمعاـ الجامعي  الثانيعف دخوؿ امتحانات الفصؿ الدراسي  2.11أكتوبر 

 .خارج البالد
 القــــــــرار

الموافقىىة علىىى قبىىول العىىذر المقىىدم مىىن الطالىىب المىىذكور عىىن دخىىول امتحانىىا  الفصىىل الدراسىىً ال ىىانً للعىىام أوصىىى المجلىىس ب

  31.2/34.2الجامعى 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى قبػػوؿ العػػذر ا المقػػدـ مػػف .المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -2
دورة  -واالتصػاالت الكيربيػةيػد بتمييػدي ماجسػتير بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات  المق -محمػد عمػاد الػديف رجػب/ الميندس
لمعػاـ  الثػانيالفصؿ الدراسي  النبائط البصرية وتطبيقاتيا( -مادتي )االتصاالت المتقدمة عف دخوؿ امتحانات 2.12أكتوبر 

 و.تنظرا لظروؼ مرض والد 2.13/2.14الجامعي 
 القــــــــرار

النبىاطط  -مادتً )االتصاال  المتقدمةقة على قبول العذر المقدم من الطالب المذكور عن دخول امتحانا  الموافأوصى المجلس ب

  31.2/34.2 الجامعًالفصل الدراسً ال انً للعام البصرٌة وتطبٌقاتها( 

/ الميندسذر المقدـ مف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قبوؿ الع.المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
دورة  -واالتصػػاالت الكيربيػػةالمقيػػد بتمييػػدي ماجسػػتير بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات   -محمػػد عبػػد الوىػػاب سػػميماف الشػػيف

 و.تنظرا لظروؼ مرض والد 2.13/2.14لمعاـ الجامعي  الثانيعف دخوؿ امتحانات الفصؿ الدراسي  2.13أكتوبر 
 القــــــــرار

فقىىة علىىى قبىىول العىىذر المقىىدم مىىن الطالىىب المىىذكور عىىن دخىىول امتحانىىا  الفصىىل الدراسىىً ال ىىانً للعىىام المواأوصىىى المجلىىس ب

  31.2/34.2 الجامعً



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    
 ( 6/7/2.14الجمسة الحادية عشرة  2.13/2.14) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 
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/ الميندسد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قبوؿ العذر المقدـ مف .المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
 2.13دورة أكتوبر  -واالتصاالت الكيربيةمييدي ماجستير بقسـ ىندسة اإللكترونيات  المقيد بت -محمد أحمد محمد الميثى

 و.تنظرا لظروؼ مرض والد 2.13/2.14لمعاـ الجامعي  الثانيعف دخوؿ امتحانات الفصؿ الدراسي 
 القــــــــرار

الفصىىل الدراسىىً ال ىىانً للعىىام الموافقىىة علىىى قبىىول العىىذر المقىىدم مىىن الطالىىب المىىذكور عىىن دخىىول امتحانىىا  أوصىىى المجلىىس ب

  31.2/34.2الجامعى 

/ الميندسد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قبوؿ العذر المقدـ مف .المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
رة أكتػػوبر دو  -واالتصػػاالت الكيربيػػةالمقيػػد بتمييػػدي ماجسػػتير بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات   -عمػػرو أحمػػد مميجػػى خػػاطر

 و.تنظرا لظروؼ مرض والد 2.13/2.14لمعاـ الجامعي  الثانيعف دخوؿ امتحانات الفصؿ الدراسي  2.13
 القــــــــرار

الموافقىىة علىىى قبىىول العىىذر المقىىدم مىىن الطالىىب المىىذكور عىىن دخىىول امتحانىىا  الفصىىل الدراسىىً ال ىىانً للعىىام أوصىىى المجلىىس ب

  31.2/34.2 الجامعً

 

/ الميندسد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قبوؿ العذر المقدـ مف .دمة مف السيد أالمذكرة المق -6
دورة أكتػوبر  -الصػناعية والػتحكـالمقيد بتمييدي ماجسػتير بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات   -عمر خالد البدرى محمود بركات

 نظرا لظروؼ مرض والده. 2.13/2.14لمعاـ الجامعي  الثانيعف دخوؿ امتحانات الفصؿ الدراسي  2.13
 القــــــــرار

الموافقىىة علىىى قبىىول العىىذر المقىىدم مىىن الطالىىب المىىذكور عىىن دخىىول امتحانىىا  الفصىىل الدراسىىً ال ىىانً للعىىام أوصىىى المجلىىس ب

  31.2/34.2الجامعً 

عمػؿ مقاصػة عمميػة لممينػدس/  بشػأف الموافقػة عمػىد/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث .المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -7
لمعػاـ  2.13المقيػد بتمييػدي ماجسػتير بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة دورة أكتػوبر  -إبراىيـ حمدي نصػار

يا بػػيف المػػواد التػػي درسػػيا فػػي الجامعػػة األمريكيػػة فػػي الشػػارقة وبػػيف المػػواد التػػي سػػوؼ يقػػوـ بدراسػػت 2.13/2.14الجػػامعي 
حيث أوصت لجنػة الدراسػات العميػا .بتمييدي ماجستير قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية شعبة )اتصاالت عامة(

 .بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس القسـ
 القــــــــرار

 .توصٌة اللجنةالموافقة على أوصى المجلس ب
العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى التقريػػر السػػنوي الخػػاص  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات.المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -8

بقسػػـ ىندسػػة  المسػػجؿ لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػي اليندسػػة االلكترونيػػة -عمػػاد عبػػد السػػتار حميػػد الشػػيخبالمينػػدس/ 
 .االلكترونيات الصناعية والتحكـ 

 القــــــــرار

 .المذكور التقرٌر السنوي الخاص بالمهندسالموافقة على أوصى المجلس ب
 د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى مػػد فتػػرة الدراسػػة لممينػػدس.المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -9

ىندسػػة االلكترونيػػات  دكتػػور الفمسػػفة فػػي اليندسػػة االلكترونيػػة بقسػػـلدرجػػة  المسػػجؿ -/عمػػاد عبػػد السػػتار حميػػدة الشػػيخ
ً 4/7/2.15حتى  5/7/2.14أوؿ اعتبارا مف  جنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـبناء عمى طمب لالصناعية والتحكـ 

 القــــــــرار
 للجامعة. عوٌرف أوصى المجلس بالموافقة على توصٌة اللجنة



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    
 ( 6/7/2.14الجمسة الحادية عشرة  2.13/2.14) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 
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 د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى مػػد فتػػرة الدراسػػة لممينػػدس.المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -.1
ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية  دكتور الفمسػفة فػي اليندسػة االلكترونيػة بقسػـلدرجة  المسجؿ -ـ عبد العميـ جمعة/عصا

ً . 6/6/2.15حتى  7/6/2.14أوؿ اعتبارا مف  بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـوالتحكـ 
 القــــــــرار

ًللجامعة. عوٌرف أوصى المجلس بالموافقة على توصٌة اللجنة
إيقػاؼ قيػد المينػدس/  محمػد  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى.المذكرة المقدمة مف السيد أ -11

ـ 2.11المقيػد لدرجػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ دورة أكتػوبر  -نػوح عطيػة
حيػث  .بناء عمى طمبو وذلؾ نظرا لظروؼ مػرض والدتػو ومرفػؽ تقريػر طبػي 2.13/2.14عي لمدة عاـ أوؿ عف العاـ الجام

 . 2.13/2.14أوصت المجنة بالموافقة عمى قبوؿ إيقاؼ قيد الميندس المذكور عف العاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 ،31.2/34.2ً عن العام الجامعأوصى المجلس بالموافقة على إٌقاف قٌد المهندس المذكور لمدة عام أول 
إيقػاؼ قيػد المينػدس/  حسػاـ  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى.المذكرة المقدمة مف السيد أ -12

المقيد لدرجة ماجستير العمـو اليندسػية بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة دورة أكتػوبر  -محمد رضا شندى
 .بناء عمى طمبو وذلؾ نظرا لظروؼ مرض والده ومرفػؽ تقريػر طبػي 2.13/2.14العاـ الجامعي ـ لمدة عاـ أوؿ عف 2.11

  2.13/2.14حيث أوصت المجنة بالموافقة قبوؿ إيقاؼ قيد الميندس المذكور عف العاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 ،31.2/34.2لجامعً عن العام اأوصى المجلس بالموافقة على إٌقاف قٌد المهندس المذكور لمدة عام أول 
حسػف  إيقػاؼ قيػد المينػدس/  د/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى.المذكرة المقدمة مف السيد أ -13

المقيػػد لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة دورة أكتػػوبر  -محمػػد الكػػردى
حيػث  .بناء عمى طمبو وذلؾ نظرا لظروؼ مرضو ومرفؽ تقريػر طبػي 2.13/2.14ف العاـ الجامعي ـ لمدة عاـ أوؿ ع.2.1

 . 2.13/2.14أوصت المجنة بالموافقة قبوؿ إيقاؼ قيد الميندس المذكور عف العاـ الجامعي 
 القــــــــرار

  . 31.2/34.2امعً عن العام الجأوصى المجلس بالموافقة على إٌقاف قٌد المهندس المذكور لمدة عام أول 

/ .دد/ وكيػػػؿ الكميػػػة لمدراسػػػات العميػػػا والبحػػػوث بشػػػأف الموافقػػػة عمػػػى رفػػػع اسػػػـ السػػػيد  .المػػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيد أ -14
Loannis Krikidis- الخاصػػة بالمينػػدس/  الػػدكتوراهمػػف لجنػػة األشػػراؼ عمػػى رسػػالة  -أسػػتاذ مسػػاعد بجامعػػة قبػػرص
واالتصػػاالت بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات  فػػي العمػػوـ اليندسػػية ةتػػور الفمسػػفلدرجػػة دك المسػػجؿ -أحمػػد صػػالح أبػػو ىيبػػو

 .نظرا النشدالو الشديد وعدـ وجود وقت كافي لمتابعة الطالب ومراجعة رسالتووذلؾ   الكيربية
  -لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي:    

 ت الكيربيةواالتصاالأستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات   سامي عبد المنعـ الضميؿ د/ .أ 1

 واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة االلكترونيات  مدرس / محمد عبد النبي محمد .د 2
 القــــــــرار

 .وٌرفع للجامعة من لجنة األشراف sLoannis Krikidi/ .الموافقة على رفع اسم السٌد دأوصى المجلس ب

/ .ديػػػا والبحػػػوث بشػػػأف الموافقػػػة عمػػػى رفػػػع اسػػػـ السػػػيد  د/ وكيػػػؿ الكميػػػة لمدراسػػػات العم.المػػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيد أ -15
Loannis Krikidis- ةالخاصػة بالميندسػ الماجسػتيرمػف لجنػة األشػراؼ عمػى رسػالة  -أستاذ مساعد بجامعة قبػرص /

واالتصػػاالت بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات  ة لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػيةالمسػػجم -ىيػػاـ عبػػد المرضػػى عبػػد الحميػػد
 .نظرا النشدالو الشديد وعدـ وجود وقت كافي لمتابعة الطالب ومراجعة رسالتياذلؾ  و  الكيربية

  -لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي:    



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    
 ( 6/7/2.14الجمسة الحادية عشرة  2.13/2.14) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 
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 واالتصاالت الكيربيةأستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات   سامي عبد المنعـ الضميؿ د/ .أ 1

 الت الكيربيةواالتصابقسـ ىندسة االلكترونيات  مدرس / عماد سعيد محمد حسف .د 2
 القــــــــرار

 .وٌرفع للجامعة من لجنة األشراف sLoannis Krikidi/ .الموافقة على رفع اسم السٌد دأوصى المجلس ب

 
 
 
 

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص .المذكرة المقدمة مف السيد أ -16
فػي  وعمػوـ الحاسػباتالمقيد لدرجة ماجستير العموـ اليندسية فػي ىندسػة  - راىيـ الحسيني إبراىيـالحسيني إب بالميندس/
 .توزيع الموارد فى بيئة الحاسبات السحابية(موضوع: ) 

  -تحت أشراؼ كؿ مف:   
 القاىرةجامعة  -بكمية الحاسبات والمعموماتأستاذ    فاطمة عبد الستار عمارةد/ .أ 1

 وعمـو الحاسباتبقسـ ىندسة  مدرس الوىاب البينساوىنرميف عبد / .د 2
 القــــــــرار

 .التسجٌل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب
د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص .المذكرة المقدمة مف السيد أ -17

االلكترونيػات المقيػد لدرجػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية فػي ىندسػة  -أحمػد عبػد الحميػدعبد الحميد محمػد سػيد بالميندس/
 .التخصيص الموائـ لمطيؼ فى الشبكات الالسمكية(في موضوع: ) واالتصاالت الكيربية 

  -تحت أشراؼ كؿ مف:   
 واالتصاالت الكيربيةااللكترونيات بقسـ ىندسة أستاذ    سعيد محمد أميف الحمفاوىد/ .أ 1

 واالتصاالت الكيربيةااللكترونيات بقسـ ىندسة أستاذ  د/ محمد فييـ الكردى.أ 2
 واالتصاالت الكيربيةااللكترونيات مساعد بقسـ ىندسة أستاذ  / منى محمد صبرى شقير.د 3

 القــــــــرار
 .التسجٌل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص .المذكرة المقدمة مف السيد أ -18
االلكترونيػػات واالتصػػاالت المقيػػد لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية فػػي ىندسػػة  -الريفػػيمحمود محمػػد توفيػػؽ بالمينػػدس/
 .المخ( إشاراتمف خالؿ  الحركيتصنيؼ التصوير في موضوع: )  الكيربية

  -أشراؼ كؿ مف:تحت    
 واالتصاالت الكيربيةااللكترونيات متفرغ بقسـ ىندسة أستاذ    طو السيد طود/ .أ 1

 واالتصاالت الكيربيةااللكترونيات بقسـ ىندسة أستاذ  د/ معوض ابراىيـ معوض.أ 2
 واالتصاالت الكيربيةااللكترونيات مساعد بقسـ ىندسة أستاذ  / فتحي السيد عبد السميع.د 3

 ــــــــرارالق
 .التسجٌل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب

وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ موضػوع البحػث الخػاص  د/.المذكرة المقدمة مف السيد أ -19
االلكترونيػات واالتصػاالت ة لدرجة ماجستير العمػوـ اليندسػية فػي ىندسػ ةالمقيد -شيماء عمى محمد عمى عيد /ةبالميندس
 .تقنيات مقترحة لتسميـ الطيؼ فى شبكات الراديو االدراكية(في موضوع: )  الكيربية

  -تحت أشراؼ كؿ مف:   
 واالتصاالت الكيربيةااللكترونيات متفرغ بقسـ ىندسة أستاذ    ناجى وديع مسيحةد/ .أ 1



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    
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 واالتصاالت الكيربيةنيات االلكترو بقسـ ىندسة أستاذ  د/ معوض ابراىيـ معوض.أ 2
 واالتصاالت الكيربيةااللكترونيات مساعد بقسـ ىندسة أستاذ  / منى محمد صبرى شقير.د 3

 القــــــــرار
 .التسجٌل للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب

 
/ جمػاؿ .السػيد دوافقػػة عمػى إضػافة اسػـ  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الم.لمذكرة المقدمة مف السيد أا -.2

عمػػػى رسػػػالة الماجسػػػتير الخاصػػػة  إلػػػى لجنػػػة األشػػػػراؼ المػػػدرس بقسػػػـ ىندسػػػة وعمػػػوـ الحاسػػػبات -محػػػروس عمػػػى عطيػػػة
نظػرا لحاجػة  المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية في ىندسة وعمػوـ الحاسػبات - الء محمد أحمد فكيريف / ةبالميندس

ً  لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي: وجيودا تموضوع البحث إلى م
 مساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسباتأستاذ   / أيمف السيد أحمد السيد عميرة.د 1

 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  جماؿ محروس عمى عطية/ .د 2
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة اإلشراؼلى لجنة / جماؿ محروس عمى عطية ا.إضافة اسـ  السيد د الموافقـة علىأوصى المجلس ب

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة .المذكرة المقدمة مف السيد أ -21
المسػػجمة بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات لدرجػػة  -رسػػالة الماجسػػتير الخاصػػة بالميندسػػة/ ناديػػة مصػػطفى محمػػد نػػوار

) تقيػيـ أداء بروتوكػػوالت تحديػػد المسػار فػػى شػػبكات المستشػعرات الالسػػمكية( واقتػػرح مجمػػس  -وع:الماجسػتير فػػي موضػػ
  -القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:

 أستاذ متفرغ بييئة الطاقة الذرية )خارجي( د/ سيد محمد العربى.أ 1

 )عف لجنة االشراؼ( طاقة الذريةمتفرغ بييئة الأستاذ  د/ نبيؿ محمد عبد الفتاح عياد.أ 2

 أستاذ متفرغ "أستاذ مساعد" بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات )عف لجنة االشراؼ( / حمدى محمد قالش.د 3

 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات ) ممتحف داخمى( / أيمف السيد أحمد السيد عميرة.د 4

 القــــــــرار

 رفع للجامعة.ة وٌالمذكور ةللمهندسالماجستٌر كٌل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة أوصى المجلس بالموافقة على التش

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة .المذكرة المقدمة مف السيد أ -22
المسػػجؿ بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات لدرجػػة  -لشػػامىرسػػالة الماجسػػتير الخاصػػة بالمينػػدس/ السػػيد محمػػد السػػيد ا

) دراسة أساليب التشفير لنظـ المحادثات اآلمنة( واقتػرح مجمػس القسػـ تشػكيؿ لجنػة الفحػص  -الماجستير في موضوع:
  -والمناقشة لمرسالة مف السادة:

 موـ والتكنولوجيا والنقؿ البحرى باألسكندرية )خارجي(األكاديمية العربية لمع -أستاذ بكمية اليندسة د/ عبد المنعـ عبد البارى ناصر.أ 1

 (اإلشراؼ)عف لجنة  متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ  الربيعيد/ السيد محمود .أ 2

 (داخميأستاذ متفرغ "أستاذ مساعد" بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات )ممتحف  محمد قالش حمدي/ .د 3

 (اإلشراؼبقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات ) عف لجنة  أستاذ مساعد ح فرج اهلل/ أسامة صال.د 4

 القــــــــرار

 رفع للجامعة.وٌ للمهندس المذكورالماجستٌر أوصى المجلس بالموافقة على التشكٌل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة 
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راسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة د/ وكيؿ الكمية لمد.المذكرة المقدمة مف السيد أ -23
المسػجمة بقسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات لدرجػػة  -رسػالة الماجسػتير الخاصػة بالميندسػة/  ثػار عمػى كامػؿ عػػيف شػوكة

) تحسػػيف جػػودة صػػور األشػػعة تحػػت الحمػػراء( واقتػػرح مجمػػس القسػػـ تشػػكيؿ لجنػػة الفحػػص  -الماجسػػتير فػػي موضػػوع:
  -لمناقشة لمرسالة مف السادة:وا

 جامعة الزقازيؽ )خارجي( -أستاذ متفرغ بكمية الحاسبات والمعمومات د/ ابراىيـ محمود محمد الحناوى.أ 1

 (داخمي)ممتحف  متفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسباتأستاذ  د/ نواؿ أحمد الفيشاوى.أ 2

 (اإلشراؼىندسة وعمـو الحاسبات )عف لجنة  أستاذ متفرغ "أستاذ مساعد" بقسـ / حمدى محمد قالش.د 3

 (عف لجنة االشراؼأستاذ مساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات )  / أسامة صالح فرج اهلل.د 4

 القــــــــرار

 جامعة.رفع للة وٌالمذكور ةللمهندسالماجستٌر أوصى المجلس بالموافقة على التشكٌل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة .المذكرة المقدمة مف السيد أ -24
المسػػجؿ بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت  -رسػػالة الماجسػػتير الخاصػػة بالمينػػدس/ محمػػد اليػػادي مجػػدي محمػػد

لتعرؼ التمقائي عمى التعديؿ لممستقبالت اإلذاعيػة المعرفػة برمجيػا ( واقتػرح ) ا -الكيربية لدرجة الماجستير في موضوع:
  -مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:

 أستاذ باألكاديمية العربية لمعمـو والتكنولوجيا باإلسكندرية )خارجي( د/ عبد المنعـ عبد الباري عبد القوى ناصر .أ 1

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  )داخمي( مد عبد السالـ نصارد/ محمد مح.أ 2

 )مشرؼ(بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية   أستاذ متفرغ " د/ السيد محمود الربيعى.أ 3

 القــــــــرار

 رفع للجامعة.وٌ للمهندس المذكورالماجستٌر فحص ومناقشة رسالة أوصى المجلس بالموافقة على التشكٌل المقترح من مجلس القسم للجنة 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة .المذكرة المقدمة مف السيد أ -25
نيػػات واالتصػػاالت المسػػجؿ بقسػػـ ىندسػػة االلكترو  -رسػػالة الماجسػػتير الخاصػػة بالمينػػدس/ كيػػرلس أيػػوب زاىػػر رزؽ اهلل

) تطبيقػات تكنولوجيػا التػردد الفػائؽ االتسػاع فػي االتصػاالت( واقتػرح مجمػس  -الكيربية لدرجػة الماجسػتير فػي موضػوع:
  -القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:

 جامعة طنطا )خارجي( -أستاذ متفرغ بكمية اليندسة د/ محمد السعيد نصر.أ 1

 )ممتحف داخمي(  بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ  عبد المنعـ الضميؿد/ سامى .أ 2

 )مشرؼ(  بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ  د/ عادؿ عبد المسيح صميب.أ 3

 القــــــــرار

 رفع للجامعة.وٌ للمهندس المذكورالماجستٌر ص ومناقشة رسالة أوصى المجلس بالموافقة على التشكٌل المقترح من مجلس القسم للجنة فح
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 ( 6/7/2.14الجمسة الحادية عشرة  2.13/2.14) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 
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د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة .المذكرة المقدمة مف السيد أ -26
ات واالتصػاالت المسجمة بقسـ ىندسة االلكتروني -رسالة الماجستير الخاصة بالميندسة/ جرميف جرجس سيدىـ جرجس

) التعيػػيف الػػديناميكي لممػػوارد فػػي نظػػـ االتصػػاالت متعػػددة الحامػػؿ( واقتػػرح  -الكيربيػػة لدرجػػة الماجسػػتير فػػي موضػػوع:
  -مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:

 جامعة المنصورة )خارجي( -أستاذ متفرغ بكمية اليندسة د/ فايز ونيس زكى.أ 1

 )مشرؼ(  متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ  ناجى وديع مسيحةد/ .أ 2

 )داخمي(  ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ بقسـ  د/ معوض إبراىيـ معوض.أ 3

 القــــــــرار

 رفع للجامعة.ة وٌالمذكور ةللمهندسالماجستٌر سالة أوصى المجلس بالموافقة على التشكٌل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة ر

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة .المذكرة المقدمة مف السيد أ -27
المسػػجؿ بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت  -رسػػالة الماجسػػتير الخاصػػة بالمينػػدس/ محمػػد يحيػػى محمػػد عبػػاس

) فصؿ الصور واالشارات الرقمية( واقترح مجمس القسػـ تشػكيؿ لجنػة الفحػص  -الكيربية لدرجة الماجستير في موضوع:
  -والمناقشة لمرسالة مف السادة:

 أستاذ متفرغ باألكاديمية العربية لمعمـو والتكنولوجيا )خارجي( د/ خميس محمد الشناوي.أ 1

 )داخمي(  بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية"أستاذ مساعد" أستاذ متفرغ  / عادؿ شاكر الفيشاوي.د 2

 )مشرؼ(  ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ "أستاذ مساعد" بقسـ  / صالح الديف محمود دياب.د 3

 القــــــــرار

 رفع للجامعة.وٌ للمهندس المذكورالماجستٌر ومناقشة رسالة أوصى المجلس بالموافقة على التشكٌل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػات العميػػا والبحػػوث بشػأف الموافقػػة عمػػى إعػادة اعتمػػاد تشػػكيؿ لجنػػة  .المػذكرة المقدمػػة مػػف السػيد أ -28
دسػة وعمػوـ المسػجؿ بقسػـ ىن -فحص ومناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالميندس/ السيد عبػد الدنػى محمػود الشػيف

) تصػميـ ىيكػؿ خػدمي لنظػاـ القيػاس ألقمػار االستشػعار عػف بعػد وتطبيقػو  -الحاسبات لدرجػة الماجسػتير فػي موضػوع:
د/ محمد زكى عبد الحميد عف لجنة الفحص والمناقشػة وذلػؾ .عمى الحوسبة السحابية( نظرا لالعتذار المقدـ مف السيد أ

  -والسفر لتصبح لجنة الفحص والمناقشة بعد التعديؿ مف السادة: نظرا لحالتو الصحية التي يتعذر معيا التحرؾ

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات )ممتحف داخمي( د/ نواؿ أحمد الفيشاوي.أ 1

 )ممتحف خارجي(  جامعة األزىر -بكمية اليندسةأستاذ  د/ محمود إبراىيـ مرعى.أ 2

 )عف لجنة اإلشراؼ(  جامعة األزىر -ذ مساعد بكمية اليندسةأستا / عبد الفتاح عبد العظيـ الشرقاوى.د 3

 القــــــــرار
 للجامعة عالمذكور وٌرف سأوصى المجلس بالموافقة على إعادة اعتماد تشكٌل لجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستٌر للمهند

 

تشػػكيؿ لجنػػة  اعتمػػاد  إعػادةلموافقػػة عمػػى د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػات العميػػا والبحػػوث بشػأف ا.المػذكرة المقدمػػة مػػف السػيد أ -29
المسجؿ بقسـ الفيزيقا والرياضػيات  -فحص ومناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالميندسة/ حناف مجدي درويش شبانو

) دراسة في األغطية المزدوجة المتعامدة ألشكاؿ كالى(  نظرا لالعتذار المقدـ  -اليندسية لدرجة الماجستير في موضوع:
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عػػف التحكػػيـ فػػى رسػػالة الماجسػػتير الخاصػػة بالميندسػػة المػػذكورة لتصػػبح لجنػػة  -د/ أبوزيػػد حمػػودة البنػػا.أمػػف السػػيد 
  -الفحص والمناقشة بعد التعديؿ مف السادة:

 جامعة طنطا )خارجي( -أستاذ الرياضيات بكمية العمـو د/ إبراىيـ عبد اهلل يونس.أ 1

 )عف لجنة اإلشراؼ(  سـ الفيزيقا والرياضيات اليندسيةمتفرغ بقأستاذ  د/ سعيد عمى السيد الصيرفى.أ 2

 أستاذ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  )داخمي( د/ مجدي محمد كامؿ يوسؼ.أ 3

 )عف لجنة اإلشراؼ(  مساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسيةأستاذ  / رمضاف عبد الحميد الشنوانى.د 4
 القــــــــرار

 وٌرفع للجامعةالمذكور سللمهند رسالة الماجستٌر تشكٌل لجنة فحص ومناقشةاعتماد إعادة لموافقة على اأوصى المجلس ب

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة االمتحػاف الشػامؿ .المذكرة المقدمة مف السيد أ -.3
بقسػػػـ ىندسػػػة  دكتػػػور الفمسػػػفة فػػػى اليندسػػػة اإللكترونيػػػةلدرجػػػة  المسػػػجمة -فاطمػػػة حنفػػػى الفػػػولى يوسػػػؼ/ ةلمميندسػػػ

 وتتكوف المجنة مف السادة: االلكترونيات واالتصاالت الكيربية
 جامعة طنطا )خارجي( -أستاذ متفرغ بكمية اليندسة د/ محمد السعيد نصر.أ 1

 (داخؿ القسـ مفىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ) بقسـ متفرغ أستاذ   / طو السيد طود.أ 2

 أستاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )مف خارج القسـ( د/ مصطفى حسف عيسى.أ 3
 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ(  د/ معوض ابراىيـ معوض.أ 4
 لكيربية )مف داخؿ القسـ(أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت ا / عبد العزيز طو شمبى.د 5

 القــــــــرار
 لموافقـة على تشكٌل لجنة االمتحان الشامل للمهندس المذكور.أوصى المجلس با

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة االمتحػاف الشػامؿ .المذكرة المقدمة مف السيد أ -31
فػػي العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة  المسػػجؿ -ضمحمػػد معػػوض إبػػراىيـ معػػو لممينػػدس/ 
 وتتكوف المجنة مف السادة: الحاسبات

 (مشرؼىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ) بقسـ متفرغ أستاذ  / طو السيد طود.أ 1

 خارج القسـ(أستاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )مف  د/ مصطفى حسف عيسى.أ 2

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات )مف داخؿ القسـ( د/ نواؿ أحمد الفيشاوى.أ 3
 جامعة اإلسكندرية )خارجي(  -أستاذ بكمية اليندسة د/ نور الديف حسف اسماعيؿ.أ 4
 سـ(أستاذ متفرغ "أستاذ مساعد" بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات )مف داخؿ الق / حمدى محمد قالش.د 5

 القــــــــرار
 لموافقـة على تشكٌل لجنة االمتحان الشامل للمهندس المذكور.أوصى المجلس با

 
 
 
 
 

د/ وكيػػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػػا والبحػوث بشػػأف الموافقػة عمػػى قػػرار لجنػة فحػػص ومناقشػػة .المػذكرة المقدمػػة مػف السػػيد أ -32
ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ المسجؿ بقسـ  -و زيدرفعت محمد فكرى أبالخاصة بالميندس/  الدكتوراهرسالة 

( وأوصػت لجنػة الفحػص التقنيات المتقدمة لتصميـ وتنفيذ المعالجة السػريعة لمصػور فػي الوقػت الحقيقػيفي موضوع: ) 
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الفحػص ومرفؽ صورة مف تقارير لجنة  دكتور الفمسفة في اليندسة االلكترونيةوالمناقشة بمنح الميندس المذكور درجة 
 والمناقشة.

 القــــــــرار
دكتىور الفلسىفة فىى الهندسىة أوصى المجلس بالموافقة علىى مىا جىات بتوصىٌة لجنىة الفحىص والمناقشىة بمىنح المهنىدس المىذكور درجىة 

 .االلكترونٌة وٌرفع للجامعة

مػػى قػػرار لجنػة فحػػص ومناقشػػة د/ وكيػػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػػا والبحػوث بشػػأف الموافقػة ع.المػذكرة المقدمػػة مػف السػػيد أ -33
فػي ىندسة نظـ الػتحكـ والقياسػات المسجؿ بقسـ  -عمري عبد الرحمف عمري محمدرسالة الماجستير الخاصة بالميندس/ 

( وأوصػت لجنػة الفحػص والمناقشػة بمػنح المينػدس المػذكور الػتحكـ الػذكي ألجيػزة تدذيػة القػدرة الديػر متقطعػةموضوع: ) 
 ومرفؽ صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة. االلكترونية اليندسةدرجة الماجستير في 

 القــــــــرار
الهندسة االلكترونٌة فً  الماجستٌرأوصى المجلس بالموافقة على ما جات بتوصٌة لجنة الفحص والمناقشة بمنح المهندس المذكور درجة 

 .وٌرفع للجامعة

اسػػات العميػػا والبحػوث بشػػأف الموافقػة عمػػى قػػرار لجنػة فحػػص ومناقشػػة د/ وكيػػؿ الكميػة لمدر .المػذكرة المقدمػػة مػف السػػيد أ -34
ىندسػػػة االلكترونيػػػات بقسػػػـ  ةالمسػػػجم -ىبػػػو محمػػػد محمػػػد الحسػػػيني يوسػػػؼ/ ةرسػػػالة الماجسػػػتير الخاصػػػة بالميندسػػػ

نح ( وأوصػت لجنػة الفحػص والمناقشػة بمػشيفرة الصور الرقمية فى نطاقات التحػويالتفي موضوع: ) واالتصاالت الكيربية 
 ومرفؽ صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة. العموـ اليندسيةدرجة الماجستير في  ةالمذكور  ةالميندس

 القــــــــرار
العلىوم الهندسىٌة فىً  الماجستٌردرجة  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقة على ما جات بتوصٌة لجنة الفحص والمناقشة بمنح المهندس

 .وٌرفع للجامعة

 2.14القيػد لػدورة أكتػوبر  حفػت عمػىد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف الموافقػة .ة المقدمة مف السيد أالمذكر  -35
حيث أوصػت المجنػة بالموافقػة عمػى بػدء القيػد بػدورة أكتػوبر  . 2.14/2.15 الجامعيدكتوراه( لمعاـ  -ماجستير -)دبمـو
 .بؽ لمقواعد المنظمة لمعمؿ بقطاع الدراسات العميا والبحوثط 15/9/2.14حتى  15/8/2.14خالؿ الفترة مف  2.14

 القــــــــرار
 .توصٌة اللجنة وٌرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة على 

 -لجـــــــــــــبن:با:ًثبمى
 2.13/2.14لمعػػاـ الجػػامعي  العاشػػرة( ) الجمسػػة مجمػػس قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـمحضػػر اجتمػػػاع  -1

ً. 15/6/2.14بتاريخ المنعقد 
 القــــــــرار

 .أحٌـط المجـلس علمـا
 
 
 

المنعقػػد  2.14/ 2.13 عيامػاـ الجػػػلمعػػ العاشػػرة( ) الجمسػػة مجمػػس قسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػيةمحضػػر اجتمػػػاع  -2
 . 15/6/2.14بتاريخ 

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا

 المنعقدة  2.14/ 2.13 امعي ػاـ الجػػلمع التاسعة( ) الجمسة ات الثقافيةلجنػة العالقمحضر اجتمػاع  -3
 . 24/6/2.14بتاريخ      

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا
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بتػػاريخ المنعقػػدة   2.13ً/2.14ًعي ػػػػامػاـ الجػػػػػػلمع العاشػػرة( ) الجمسػػة لجنػػة شػػئوف التعمػػيـ والطػػالبمحضػػر اجتمػػػاع  -4
16/6/2.14 . 

 ــــــرارالقــ
 .أحٌـط المجـلس علمـا

 11/6/2.14بتػاريخ المنعقػد  2.13/2.14لمعاـ الجامعي  العاشرة( ) الجمسة مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسباتاجتمػاع  -5
.    

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا

 

 . 22/6/2.14بتاريخ المنعقدة   2.13ً/2.14ًعي ػػامػاـ الجػػػػلمع السابعة( ) الجمسة لجنة الحاسباتمحضر اجتمػاع  -6
 القــــــــرار

 .أحٌـط المجـلس علمـا

 2.13/2.14لمعػاـ الجػامعي  العاشػرة( ) الجمسػة مجمػس قسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة محضر اجتمػاع  -7
ً. 15/6/2.14بتاريخ المنعقد 

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا

المنعقػدة  2.13ً/2.14ًعي ػػػامػاـ الجػػػػػلمع التاسػعة( ) الجمسػة لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئػة محضر اجتمػاعً-8
 . 29/6/2.14بتاريخ 

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا

 22/6/2.14بتاريخ المنعقد  2.13/2.14لمعاـ الجامعي  العاشرة( ) الجمسة لجنة الدراسات العميا والبحوثاجتمػاع محضر  -9
.    

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا

 
 
 

ً 29/6/2.13المنعقدة بتاريخ  2.13/2.14( لمعاـ الجامعي يوليواجتمػاع مجمس إدارة وحدة توكيد الجودة) عف شير  -.1
 القــــــــرار

 أحٌط المجلس علمـــاً.
 

ً-مبًيسحجدًمهًأعمــــبل: :جبسعباً
يس مجمػس قسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بشػأف الموافقػة عمػى تجديػد األجػازة د/ رئػ.أالطمب المقدـ مػف  -1

تعمػؿ بالمممكػة العربيػة  التػيلمرافقة الزوجة  رابععاـ لمدة قسـ الالمدرس ب -عماد سعيد محمد حسف /.دمسيد لمنوحة مال
 .عقد العمؿومرفؽ  السعودية

 القــــــــرار
 .لى تجدٌد األجازة لسٌادته وترفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة ع

محمػد  /.دمسػيد د/ رئيس مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية بشػأف الموافقػة عمػى مػنح أجػازة ل.أالطمب المقدـ مف  -2
المػػدرس بالقسػػـ لمػػدة عػػاـ أوؿ لمعمػػؿ بكميػػة العمػػوـ جامعػػة الطػػائؼ بالمممكػػة العربيػػة السػػعودية  -سػػيد محمػػد عبػػد القػػادر

 .ومرفؽ عقد العمؿ
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 القــــــــرار
 .وترفع للجامعة األجازةمنح سٌادته أوصى المجلس بالموافقة على 

بشػػأف الموافقػػة عمػى انتػداب  االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةالكتاب المقدـ مف السيد أ.د/ رئيس مجمػس قسػـ ىندسػػة  -3
بواقػع  يػوـ  كفر الشػيخ -بالمعيد العالي لميندسة والتكنولوجياريس بالقسـ لمتد األستاذ -سعيد محمد الحمفاوى/ د.أالسيد 

  . 2.13/2.14واحد أسبوعيا خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

   .أوصى المجلس بالموافقة على انتداب سٌادته وٌرفع للجامعة

بشػػأف الموافقػػة عمػى انتػداب  لكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةاال الكتاب المقدـ مف السػيد أ.د/ رئػيس مجمػػس قسػػـ ىندسػػة  -4
بواقػع   كفػر الشػيخ -بالمعيد العػالي لميندسػة والتكنولوجيػابالقسـ لمتدريس  األستاذ -سامي عبد المنعـ الضميؿ/ د.أالسيد 

  . 2.13/2.14يـو واحد أسبوعيا خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

   .وصى المجلس بالموافقة على انتداب سٌادته وٌرفع للجامعةأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فػتح القبػوؿ ببرنػام  ىندسػة االتصػاالت والشػبكات  إعػادةعميػد الكميػة بشػأف الموافقػة عمػى  الكتاب المقدـ مػف السػيد أ.د/ -5
ثػـ صػدر قػرار السػيد  7..6/2..2اـ عػ فػيحيػث أف البرنػام  كانػت قػد بػدأت الدراسػة بػو  .المعتمدة بالكمية بنظاـ الساعات

ضػوء  فػيالبرنام  حتى يتـ اسػتيفاء كافػة المعوقػات الماديػة والبشػرية  ب لداء 7..6/11/2بتاريخ  العاليد/ وزير التعميـ .أ
وحيث أنو قد تـ استيفاء كافة المعوقػات المطموبػة فقػد تػـ عػرض الموضػوع عمػى مجمػس  .لمبرام  الجديدة المرجعي اإلطار
  .البرنام  مرة أخرىالقبوؿ بفتح  إلعادة الكمية 

 القــــــــرار          
إعػػادة فػػتح القبػػوؿ لمدراسػػة ببرنػػام  ىندسػػة االتصػػاالت والشػػبكات بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة  وافقىىة علىىىأوصىىى المجلىىس بالم

 .ورفع األمر لمجمس الجامعة القادـ  بالكمية
     

ًالثبويةًظهراًاثًكبوثًالسبعةًاوحهًًالجحمبعًحيًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
 

ًأميهًالمجلسًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعميدًالكليةًًًً          

ً
ًسعيدًمحمدًالحلفبويد/ً.أًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًحسىًًعبدًالعزيزًشعلةد./ًًً

ً
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