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 {عاشرةالسة محضر اجتماع مجمس الكمية } الجم

 6/2.34/.1والممتدة حتى  1/6/2.14الموافؽ  األحدالمنعقدة يـو 
 

 تـ عقد اجتماع مجمس الكمية برئاسة  اً صباحعشر  الحاديةوفى تماـ الساعة  1/6/2.14الموافؽ  األحديوـ  فيانو 
 )عميد الكمية(   السيد األستاذ الدكتور/ سعيد محمد أميف الحمفاوى

 ال مف السادة:وية كػػػػذوعض     
 الدراسػػػات العميػػػػا والبحوثوكيػػػؿ الكميػػة لشئػػػوف  ـ معوضػػإبراىيممعوض د/ .أ 1

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

 ة المجتمػػػعوكيػػػؿ الكميػػة لشئػػػوف البيئػػة وتنميػػ ابر حممي زيف الديفػػأ.د/ ص 3

 رئيػس مجمس قسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصاالت الكيربيػة الكرديد/ 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

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

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

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

 أقدـ األساتذة المساعديف ) بالتناوب(  د/ رمضاف عبد الحميد الشنوانى .1

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

 عضوا مف الخارج"لمتجارة والصناعة "توشيبا"  العربيلشركة  الصناعيرئيس القطاع  / محمد محمود البريدى.ـ 12

 المدير التنفيذي لوحدة توكيد الجودة بالكمية ) مدعو لحضور ىذه الجمسة رعبد المجيد عبد الحكيـ شر ش د./ 13

 اعتذر عف الحضور

 () عضو مف الخارج      Soft Nileرئيس مجمس إدارة شركة   دػعابمحمد / عبد الحميد .د 1

 () عضو مف الخارج     خيمى إخوافرئيس مجمس إدارة شركة الن ـ/ عياد نصر اهلل إبراىيـ النخيمى 2

 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 

 إلػػىهلل سػػبحانو وتعػػالى أف يوفػػؽ الجميػػع ثػػـ رحػػب سػػيادتو بالسػػادة الحضػػور متمنيػػا ليػػـ كػػؿ التوفيػػؽ داعيػػا ا     
 . صالح األعماؿ

 بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت األسػػتاذ المتفػػرغ  -د/ كمػػاؿ حسػػف عػػوض اهلل.تقػػدـ بالتينئػػة لمسػػيد أ
 .رائد مف رواد عمـ الراديو ـ سيادتو في مؤتمر عمـ الراديو كالكيربية لتكري

 جميػػع و والييئػػة المعاونػػة فريػػؽ الجػػودة والسػػادة أعضػػال ىيئػػة التػػدريس ادة و بتوجيػػو الشػػكر والتقػػدير لمسػػتقػػدـ سػػيادت
 ضػماف الجػودة واالعتمػادمف جيد كبير في اإلعداد لزيارة السادة فريػؽ  هالعامميف وعماؿ الخدمات بالكمية عمى ما بذلو 

 . 21/5/2.14حتى  18/5في الفترة مف 

 لمتجػػارة والصػػناعة  العربػػيلشػػركة  الصػػناعيقطػػاع الرئػػيس  -البريػػديمحمػػد محمػػود / .ىنػػس سػػيادتو السػػيد ـ
 .لمدة عاميف  عضوا مف الخارج " النضمامو لممجمس "توشيبا

 لوفاة والده -األستاذ المساعد بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات -/ أسامة صالح فرج اهلل.شاطر سيادتو السيد د.   

  قة الرابعػة بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية الطالب بالفر  –الطالب/ محمد صالح رجب عبد الحميد ونعى سيادتو
  .والتحكـ 

  جدوؿ األعماؿ: فيوشرع سيادتو النظر 

ً-المصبدقبت:ً:ًأولًا
ً

 4/5/2.14المنعقدة بتاريخ  (التاسعة)المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة 
 القــــــــرار

  4/5/41.2( المنعقدة بتاريخ تاسعةال) المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة
:ً ًا ًا ًعبتًلالحبطة:مىضى ثبويبا

د/ رئيس الجامعة بشسف االحاطة بالقرارات التي صدرت عف اجتماع مجمس المجمس األعمػى .الكتاب الوارد مف السيد أ -1
  5/3/2.14( المنعقدة بتاريخ  6.8لمجامعات بجمستو رقـ )

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا

ئػػيس الجامعػػة بشػػسف االحاطػػة بػػالقرارات التػػي صػػدرت عػػف اجتمػػاع المجمػػس األعمػػى د/ ر .الكتػػاب الػػوارد مػػف السػػيد أ -2
 . 4/4/2.14و   22/3/2.14( المنعقدتيف بتاريخ 6.9،.61لمجامعات بجمستيو أرقاـ )

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا

 
 
 
 
 
 

درت عف اجتماع مجمس المجمس األعمػى د/ رئيس الجامعة بشسف االحاطة بالقرارات التي ص.الكتاب الوارد مف السيد أ -3
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  23/4/2.14( المنعقدة بتاريخ  611لمجامعات بجمستو رقـ )

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا

الكتػػاب الػػوارد مػػف إدارة أمانػػة المجػػالس والمجػػاف بالجامعػػة بشػػسف احاطػػة مجمػػس الجامعػػة بمشػػروع الالئحػػة الداخميػػة  -4
عمػى رفػع  الجامعػة مجمػسحيػث وافػؽ  .اـ السػاعات المعتمػدةجػودة البرمجيػات" بنظػلمكمية لمنح الدبمـو المينػي فػي "

  .المجمس األعمى لمجامعات إلىالموضوع 

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا

د/ رئػػػيس الجامعػػػة بشػػػسف قػػػرار المجمػػػس األعمػػػى لمجامعػػػات بجمسػػػتو المنعقػػػدة بتػػػاريخ .الكتػػػاب الػػػوارد مػػػف السػػػيد أ -5
( الػػػواردة بالالئحػػػة الداخميػػػة لمكميػػػة )مرحمػػػة 13فقػػػة عمػػػى تعػػػديؿ الفقػػػرة )ب( مػػػف المػػػادة رقػػػـ )بالموا 23/4/2.14

 -البكالوريوس( لتصبح عمى النحو التالي:

الطػػالب المنقولػػوف لفػػرؽ أعمػػى بمػػواد تخمػػؼ تعقػػد ليػػـ امتحانػػات فيمػػا تػػـ تدريسػػو عمػػى أف يػػتـ االمتحػػاف فػػي مػػواد  -ب
ت نيايػة الفصػؿ الدراسػي حسػب مػا يحػدده مجمػس الكميػة ويعتبػر النجػاح فػي ىػذه التخمؼ قبؿ أو بعد مواعيػد امتحانػا
   .الحالة بتقدير ال يزيد عف مقبوؿ

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا

 

مىضىعبتًببلحفىيض: ً-ثبلثبًا
يػػد األجػػازة د/ رئػػيس مجمػػس قسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػية بشػػسف الموافقػػة عمػػى تجد.أ الطمػػب المقػػدـ مػػف السػػيد -1

خػامس الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػية لمػدة عػاـ  األسػتاذ المتفػرغ بقسػـ-عثماف محمػد السػيد عمػى / د.أ الممنوحة لمسيد
الجامعة الحديثة لمتكنولوجيػا والمعمومػات بالقػاىرة ومرفػؽ طيػو صػورة طبػؽ األصػؿ مػف العقػد لمػدة  -لمعمؿ بكمية اليندسة
 . 31/8/2.16حتى  1/9/2.13ثالث سنوات مف 

 القــــــــرار
 .اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةأوصى المجلس على 

 

 -مىضىعبتًعبمة:ً:باًرابع
د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بشسف الخطاب الػوارد مػف إدارة العالقػات الثقافيػة .الكتاب المقدـ مف السيد أ -1

معيػػد بالقسػػـ وعضػػو األجػػازة الدراسػػية بجامعػػة ماىاريشػػى بواليػػة ال -بالجامعػػة بخصػػوص المينػػدس/ صػػقر سػػعودي صػػقر
باالنذرات التػي وردت  ووتـ مخاطبت 2.13 2/11وانتيى العاـ الثالث واألخير في  .3/11/2.1أمريكا والتي بدأت في  -أيوا

تـ الػرد ولػـ يسػتمـ إلى القسـ وذلؾ لمعودة إلى أرض الوطف واستالمو العمػؿ حتػى ال تضػطر الجامعػة بءنيػال خدمتػو ولػـ يػ
 .حيث أوصى مجمس القسـ باتخاذ الالـز نحو ذلؾ .العمؿ حتى تاريخو

 القــــــــرار
 .وٌرفع للجامعةالقانونٌة  اإلجراءاتأوصى المجلس باتخاذ 

:ًشئىنًأعضبءًهيئةًالحدريسً:خبمس   -بًا
 -/ ىػاني احمػد عطيػة الجػوىريلسػيد المينػدسالمذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكميػة بشػسف الموافقػة عمػى تعيػيف ا -1 

بالكميػة فػي وظيفػة مػدرس بػذات القسػـ نظػرا لحصػولو عمػى درجػة  الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػيةبقسػـ  المدرس المسػاعد



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 1/6/2.14الجمسة العاشرة  2.13/2.14) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(5) 

فػي وظيفػة مػدرس  وعمى تعييف سيادتبالموافقة مجمس القسـ أوصى  ثحي .دكتور الفمسفة في العمـو مف جامعة المنوفية
 .حيث انو كاف ممتزما في عممو ومسمكو منذ تعينو في وظيفة مدرس مساعد بالقسـ ومحسنا أدائوبذات القسـ 

 القــــــــرار
 .مع تقدٌم التهنئة وٌرفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقة

 

ًً-لطالة:ًشئىنًالحعليمًوا:ًدسباًبس
بييػة       الطالبػة/شسف الموافقػة عمػى تصػحيح اسػـ د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب ب.المذكرة المقدمة مف السيد أ -1

ومرفػؽ ىبػو محمػد عمػى عػواد عمػى إلػي   2.13/2.14بالفرقة الثانية لمعاـ الجػامعي  لكميةمحمد عمى عواد عمى المقيدة با
 .األوراؽ الدالة عمى ذلؾ

 القــــــــرار
 .تصحٌح اسم الطالبة وٌرفع للجامعةبالموافقة على  أوصى المجلس

عمػػى الترخيػػػص لمطػػالب المتقػػدميف  الموافقػػةد/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػسف .مػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أال -2
 -: لمفرؽ المختمفة وىـاف ػػبدخػوؿ االمتح 2.13/2.14 الجامعيلعاـ ا اتلالمتحان

 فرصة التقدـ لالمتحاف عدد المواد الفرقة اسـ الطالب ـ
 ثانية مف الخارج 3 الثانية وى ىنال فايز رياض الحنا 1
 ثانية مف الخارج 2 الثانية منى محمود محمد عباس 2
 أولى مف الخارج 3 تحكـ -الثالثة عبد الواحد صالح عبد الرسوؿ سميماف  3
 أولى مف الخارج 5 اتصاالت -الثالثة محمد حامد عمى حامد  4
 أولى مف الخارج 6 تحاسبا -الثالثة عبد الرحمف مصطفى عبد الرحمف نافع  5
 ثالثة مف الخارج 4 حاسبات -رابعة خالد رزؽ حنفي عمى  6

حيث أوصت المجنة بالموافقػة عمػى التػرخيص  .الرسوـ المقررة وااالمتحاف وسدد لدخوؿبطمب  واتقدم ىؤالل الطالب  بسف عمما 
  .لمطالب المذكوريف عف دخوؿ امتحانات الفصؿ الدراسي الثانى

 رالقــــــــرا
 .توصٌة اللجنة وٌرفع للجامعةبالموافقة على  أوصى المجلس

 
 
 
 
 
 
 ةالطالبػػ االلتمػػاس المقػػدـ مػػفوالطػػالب بشػػسف الموافقػػة عمػػى  التعمػػيـد/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف .المقدمػػة مػػف السػػيد أ المػػذكرة -3

والتػي تمػتمس  لتيػا منقولػةوحا االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـقسػـ ىندسػة الرابعػة بالفرقػة  -أماني طمبة مصطفى عمػى/
الموافقػػة عمػػى إعػػادة قيػػدىا فػػي الفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني والسػػماح ليػػا بػػدخوؿ امتحانػػات الفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني واحتسػػاب 

حيػػث أوصػػت المجنػػة بالموافقػػة عمػػى قبػػوؿ إعػػادة قيػػد الطالبػػة .إيقػػاؼ القيػػد السػػابؽ عػػذر عػػف الفصػػؿ الدراسػػي األوؿ فقػػط
واحتسػػػاب إيقػػػاؼ القيػػػد السػػػابؽ عػػػذر عػػػف الفصػػػؿ الدراسػػػي األوؿ  2.13/2.14ي الثػػػاني المػػػذكورة فػػػي الفصػػػؿ الدراسػػػ

2.13/2.14 . 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 1/6/2.14الجمسة العاشرة  2.13/2.14) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(6) 

 القــــــــرار
 .توصٌة اللجنة بالموافقة على  أوصى المجلس

 / الطالػب االلتمػاس المقػدـ مػفوالطػالب بشػسف الموافقػة عمػى  التعمػيـد/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف .المقدمة مف السيد أ المذكرة -4
المقيػد بالفرقػة األولػى وحالتػو بػاؽ ل عػادة والػذي يمػتمس تسجيػؿ دخػوؿ امتحػاف بعػض مػواد  -واف زكريا رضػواف محمػدرض

   -وبعض مواد الفرقة االعدادى عمى النحو التالي: 2.13/2.14التحميؿ في الفصؿ الدراسي الثاني 
 فرقة األولى وأرغب في عدـ دخوليامواد التحميؿ بال مواد التحميؿ بالفرقة االعدادى وأرغب في عدـ دخوليا

 قوى كيربية ميكانيكا )اعدادى(                 
 تنظيـ الحاسبات كيميال )اعدادى(                  

 .حيث أوصت المجنة بالموافقة
 القــــــــرار

 .توصٌة اللجنة بالموافقة على  أوصى المجلس
 الصػيفياقتراح زيادة مدة التػدريب  والطالب بشسف الموافقة عمى التعميـة لشئوف د/ وكيؿ الكمي.المقدمة مف السيد أ المذكرة -5

  -المقدمة مف السادة : لمذكرةوذلؾ بنال عمى ا (6) إلى( أسابيع 4لطالب الفرقة االعدادى والفرقة األولى مف )
فرقػة التحكـ "والمشػرؼ عمػى تػدريب الاألستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية و  -/ سمير محمد بدوىد.أالسيد  *

  .األولى"
 .المدرس بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات "والمشرؼ عمى تدريب الفرقة االعدادى" -/ جماؿ محروس عطية.* السيد د

 .حيث أوصت المجنة بالموافقة   
 القــــــــرار

 .توصٌة اللجنة بالموافقة على  أوصى المجلس
ً-با:ًالعالقبتًالثقبفية:سببع

د/              محمػد .ترشيح أ المذكرة المقدمة مف السيد األستاذ الدكتور / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشسف -1
والتػي  2.14األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ عمى جائزة الكويت لعػاـ  -مبروؾ شرؼ

حيػث  .مجػاؿ الثػاني مػف مجػاالت الجػائزة وىػو مجػاؿ العمػـو اليندسػيةتنظميا مؤسسة الكويت لمتقدـ العممي في ال
ً.أوصت المجنة بالموافقة عمى ترشيح سيادتو عمى الجائزة

 القــــــــرار
ً.توصٌة اللجنةالموافقة على بأوصى المجلس 

ً
سػحر  ة/ ي الخػاص بالميندسػ/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػسف التقريػر الدراسػد.أالمذكرة المقدمة مف السػيد  -2

لمحصػػوؿ عمػػى درجػػة   E-JUSTوالممتحػػؽ ببرنػػام   وعمػػوـ الحاسػػباتالمػػدرس المسػػاعد بقسػػـ ىندسػػة  -رجػػب القػػزاز
الػػدكتوراه عمػػى المنحػػة المقدمػػة لسػػيادتيا مػػف الجامعػػة المصػػرية اليابانيػػة لمعمػػـو والتكنولوجيػػا بمدينػػة بػػرج العػػرب الجديػػدة 

 التقرير الدراسي لمميندس المذكور. ومرفؽ صورة مف  باإلسكندرية
 القــــــــرار

 .ةالمذكور ةالموافقة على التقرٌر الدراسً للمهندسبأوصى المجلس 
أسػامة  / / وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػسف التقريػر الدراسػي الخػاص بالمينػدسد.أالمذكرة المقدمة مف السيد  -3

  E-JUST      والممتحػؽ ببرنػام  الصناعية والػتحكـبقسـ ىندسة اإللكترونيات المدرس المساعد  -الشاذلي حسف حبيب



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 1/6/2.14الجمسة العاشرة  2.13/2.14) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 
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لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه عمى المنحة المقدمة لسيادتو مف الجامعة المصرية اليابانية لمعمـو والتكنولوجيػا بمدينػة بػرج 
   ومرفؽ صورة مف التقرير الدراسي لمميندس المذكور. العرب الجديدة باإلسكندرية

 القــــــــرار
ًالموافقة على التقرٌر الدراسً للمهندس المذكور.بأوصى المجلس 

المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد األسػػتاذ الػػدكتور/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػسف مػػد اإلجػػازة الدراسػػية لمسػػيد  -4
وعضػو األجػازة الدراسػية عمػى  عية والػتحكـالصناالمدرس المساعد بقسـ اإللكترونيات  –حساـ محمد عمى خميؿالميندس/ 

لمحصػوؿ عمػى درجػة الػدكتوراه بدولػة كوريػا الجنوبيػة  GISTالمنحة الشخصية بمعيد جونجو البحثي لمعمـو والتكنولوجيػا 
حيػػث أوصػػت المجنػػة بالموافقػػة عمػػى مػػد األجػػازة الدراسػػية  . 19/2/2.15حتػػى  2/2.14/.2اعتبػػارا مػػف  الثالػػثلممػػد لمعػػاـ 
 .المذكور لمميندس

 القــــــــرار
 .وٌرفع للجامعة للمهندس المذكور مد األجازة الدراسٌةالموافقة على بأوصى المجلس 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػػا والبحوث بشػػسف التقريػر العممي المقػػدـ مػف السػيد أ. د/ نػاجى  -5
ـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة عػػف حضػػور سػػيادتو المػػؤتمر العممػػي األسػػتاذ المتفػػرغ بقسػػ –وديػػع مسػػيحة 

ICIIN 2.14-  حيػث أوصػت لجنػة العالقػات   2.14/ 14/2إلػى  13/2/2.14والذي عقػد بدولػة الصػيف خػالؿ الفتػرة مػف
 ..بالتقرير العممي المقدـ مف سيادتو ومرفؽ صورة مف التقرير  لالثقافية بالموافقة عمى ما جا

 القــــــــرار
 .وٌرفع للجامعة العلمً المقدم من سٌادتهالموافقة على التقرٌر بأوصى المجلس 

ىنػد عبػد   /               .دالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػػػا والبحػوث بشػػػسف حضػور السػيد  -6
 URS               صػػاالت الكيربيػػة المػػؤتمر العممػػي    المػػدرس بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالت –العظػػيـ مميػػط 

GASSS 2.14  بحػث  احيػث أف لسػيادتي  2.14/ 23/8  إلػى 17/8/2.14والذي سػيعقد بدولػة الصػيف خػالؿ الفتػرة مػف
حيػػث أوصػػت لجنػػة  .( دوالر أمريكػػى785مقبػػوؿ بػػالمؤتمر مػػع تحمػػؿ الجامعػػة رسػػـ االشػػتراؾ وحضػػور المػػؤتمر وقػػدره )

 .الثقافية بالموافقة عمى حضور سيادتيا المؤتمر مع تحمؿ الجامعة نفقات السفر وسداد رسـ االشتراؾالعالقات 
 القــــــــرار

 .توصٌة اللجنة وٌرفع للجامعةالموافقة على بأوصى المجلس 
قواعد والضػوابط المنظمػة تعديؿ ال د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشسف الموافقة عمى.المذكرة المقدمة مف السيد أ -7

لمكافسة النشر العممي المتميز بحد أقصى عشرة مجالت داخؿ كؿ تخصص عمى أف يتـ التحديث سنويا وتعتمػد مػف مجمػس 
ً.عمى القوائـ الواردة  حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة .الكمية

 القــــــــرار
 .لمزٌد من الدراسة  سام العلمٌةلألقإعادة الموضوع الموافقة على بأوصى المجلس 

/ .المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشسف الموافقة عمى تسجيؿ أبحاث خاصػة بالسػيد د -8
المػػدرس بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ الممكيػػة الفكريػػة  -محمػػد إسػػماعيؿ كػػرار

لبػػاحثيف مػػف أعضػػال ىيئػػة التػػدريس وتنميػػة ورعايػػة المبػػدعيف مػػنيـ وتػػوفير شػػراكة مػػع الجامعػػات األخػػرى سػػوال لمسػػادة ا
ً.مصرية أو عربية أو عالمية

 القــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقة على تسجٌل األبحاث الخاصة بسٌادته.
  د/ .الموافقة عمى صرؼ مكافسة لمسيد أ حوث بشسفد/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والب.المذكرة المقدمة مف السيد أ -9
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 بحث في مجمة  هوذلؾ لنشر  واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة اإللكترونيات  المتفرغ األستاذ -كماؿ حسف عوض اهلل      

The Applied Computational Electromagnetics Society (ACES)Journal Vol.26,No.1., 2.11  
ً  .Perforated Dielectric Resonator Antenna Refiectarrayبعنواف     

 القــــــــرار

 األبحاث الخاصة بسٌادته.صرف مكافأة أوصى المجلس بالموافقة على  
صػابر د/ .الموافقػة عمػى صػرؼ مكافػسة لمسػيد أ د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػسف.المذكرة المقدمة مف السيد أ -.1

 The         :بحػػث فػػي مجمػػة هوذلػػؾ لنشػػر  واالتصػػاالت الكيربيػػة بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات  األسػػتاذ -فحممػػي زيػػف الػػدي

Applied Computational Electromagnetics Society (ACES)Journal Vol.26,No. 6, 2.12             
 Planar Circular Monopole Antenna With Perforated Dilectric Resonator For Notchedبعنػواف 

Uira- Wide Band Applications                                                                                         
 القــــــــرار                                                                        

 األبحاث الخاصة بسٌادته. صرف مكافأةأوصى المجلس بالموافقة على 
ىنػد / .دالموافقػة عمػى صػرؼ مكافػسة لمسػيد  د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػسف.المذكرة المقدمة مف السيد أ -11

 The  :بحػث فػي مجمػة  هوذلػؾ لنشػر  واالتصػاالت الكيربيػة بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات  المػدرس -عبػد العظػيـ مميػط

Applied Computational Electromagnetics Society (ACES)JournalVol.27,No.1 2.12       
 8x8 Near-Field Focused Circularly Polarized Cylindrical DRA Array for RFIDبعنػواف 

Applications.                                                                                                                              

 القــــــــرار

 .ااألبحاث الخاصة بسٌادته صرف مكافأةأوصى المجلس بالموافقة على 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ً.-دراسبتًعليبً:ً:ثبمىباً
تاييػرا  الرسػالة فد/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػسف الموافقػة عمػى تاييػر عنػوا.المذكرة المقدمة مف السيد أ - -1

بقسػـ  دكتػور الفمسػفة فػي اليندسػة االلكترونيػةالمسجؿ لدرجة  -مختار أحمد عمى محمدالخاصة بالميندس/  غير جوىريا
تطػػوير بيئػػة محاكػػاة عمميػػة لشػػبكات المجسػػات والمشػػاالت الميكانيكيػػة  "ليصػػبح عنػػواف الرسػػالة وعمػػوـ الحاسػػباتىندسػػة 

"محاكػػاة تطبيػػؽ مػػف الحيػػاة اليوميػػة بػػدال مػػف  " ذكال التراكمػػيالمعتمػػدة عمػػى توصػػيالت "يػػو اس بػػى" باسػػتخداـ مفيػػوـ الػػ
عمػى طمػب لجنػة األشػراؼ عمػى الرسػالة والمكونػة  حيث أوصى مجمػس القسػـ بالموافقػة .باستخداـ نظاـ الوكالل المتعددة "

 مف السادة:
 جامعة األزىر  -بكمية اليندسةأستاذ   د/ ىاني محمد محي الديف حرب.أ 1

 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  / أحمد مصطفى عبد الحميد المحالوى.د 2
 القــــــــرار                                                                        

 وٌرفع للجامعة.توصٌة مجلس القسم أوصى المجلس بالموافقة على 
تاييػرا غيػر  الرسػالة فة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػسف الموافقػة عمػى تاييػر عنػواد/ وكيػؿ الكميػ.المذكرة المقدمة مف السيد أ -2

بقسػـ ىندسػة  دكتور الفمسفة في العمػوـ اليندسػيةالمسجؿ لدرجة  -صبرى سعيد أحمد محمودالخاصة بالميندس/  جوىريا
نوويػػة المنقولػػة عبػػر الشػػبكات تقنيػػات األمػػاف متعػػددة المسػػتويات لمبيانػػات ال "ليصػػبح عنػػواف الرسػػالة وعمػػوـ الحاسػػبات
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حيػػث أوصػػى مجمػػس القسػػـ  .تحسػػيف أمػػاف شػػبكات المستشػػعرات الالسػػمكية فػػي المواقػػع النوويػػة "  " بػػدال مػػف " الالسػػمكية
 عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة والمكونة مف السادة:بالموافقة 

 يئة الطاقة الذرية متفرغ بقسـ المفاعالت بيأستاذ   د/ نبيؿ محمد عبد الفتاح عياد.أ 1

 بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات" أستاذ مساعد" أستاذ متفرغ   / حمدي محمد قالش.د 2
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية / فتحي السيد عبد السميع.د 3
 بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات أستاذ مساعد / أسامة صالح فرج اهلل.د 4

 القــــــــرار                                                                        

 وٌرفع للجامعة. توصٌة مجلس القسمأوصى المجلس بالموافقة على 
 تاييػرا جوىريػا الرسػالة فد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشسف الموافقة عمى تاييػر عنػوا.المذكرة المقدمة مف السيد أ -3

بقسػـ العمػوـ اليندسػية  فػيلدرجػة الماجسػتير  ةالمسػجم -ىيػاـ عبػد المرضػى عبػد الحميػد عبػد النبػي/ ةالخاصة بالميندس
إرسػػاؿ الصػػور عمػػى قنػػوات االتصػػاؿ مػػع التحقػػؽ مػػف  "ليصػػبح عنػػواف الرسػػالة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػةىندسػػة 
عمػى طمػب حيػث أوصػى مجمػس القسػـ بالموافقػة  .اونيػة الالسػمكية" بدال مف "تحميػؿ وتحسػيف أدال األنظمػة التع " محتواىا

 لجنة األشراؼ عمى الرسالة والمكونة مف السادة:
 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ   د/ سامي عبد المنعـ الضميؿ.أ 1

2 Lonnis Krikidis   أستاذ مساعد بجامعة قبرص 
 رس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةمد / عماد سعيد محمد حسف.د 3

 القــــــــرار                                                                        

 وٌرفع للجامعة.توصٌة مجلس القسم أوصى المجلس بالموافقة على 
 
 
 
والبحػوث بشػسف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة  د/ وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا.المذكرة المقدمة مف السيد أ -4

لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػي اليندسػػة  المسػػجؿ  –سػػمير عبػػد الافػػار عبػػد الػػدايـ الخاصػػة بالمينػػدس/  الػػدكتوراهرسػػالة 
 ميػة()تقميػؿ التػداخؿ فػى خطػوط المشػتركيف الرق -في موضوع:بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  االلكترونية

 -واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:
 مف داخؿ القسـ() متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ   د/ إبراىيـ محمد الدكانى.أ 1

 جامعة المنيا )خارجي( -بكمية اليندسةأستاذ   د/ ىشاـ أحمد عمى.أ 2

 أستاذ متفرغ "أستاذ مساعد" بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ( مود دياب/ صالح الديف مح.د 3

 القــــــــرار

 للمهنصدس المصذكور الصدكتورا لموافقة على التشكٌل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص  ومناقشصة رسصالة أوصى المجلس با
 .وٌرفع للجامعة

وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشسف الموافقة عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة د/ .المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
المسػػجؿ لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ األساسػػية  –أحمػػد إبػػراىيـ عبػػد القػػادر المسػػديالخاصػػة بالمينػػدس/  الماجسػػتيررسػػالة 

غطيػػػة المزدوجػػػة المتعامػػػدة الضػػػروب الكارتيزيػػػو لأ) -فػػػي موضػػػوع: اليندسػػػية بقسػػػـ الفيزيقػػػا والرياضػػػيات اليندسػػػية
 -واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة: لأشكاؿ(

 خارجي() جامعة اإلسكندرية -متفرغ بكمية العموـأستاذ   د/ حسف عطية حسيف.أ 1

 بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية)عف لجنة اإلشراؼ(أستاذ   د/ إميؿ صبحي شكر اهلل.أ 2

 أستاذ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )داخمي( مجدي محمد كامؿ يوسؼد/ .أ 3
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 أستاذ مساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )عف لجنة اإلشراؼ( / رمضاف عبد الحميد الشنوانى .د 4
 القــــــــرار

 للمهنصدس المصذكور الماجسصتٌرومناقشة رسالة لموافقة على التشكٌل المقترح من مجلس القسم للجنة فح  أوصى المجلس با
 .وٌرفع للجامعة

د/وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػسف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص .المذكرة المقدمة مف السيد أ -6
سػػة االلكترونيػػات المقيػػدة لدرجػػة ماجسػػتير العمػوـ اليندسػػية فػػي ىند -بالميندسػة/ نورىػػاف أحمػػد إييػػاب محمػػد فػؤاد الجنػػدي

 -واالتصاالت الكيربية في موضوع: ) تحسيف توزيع الموارد فى شبكات الراديو االدراكى( تحت أشراؼ كؿ مف:
 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ   د/ سامي عبد المنعـ الضميؿ.أ 1

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

 .تسجٌل موضوع البحث للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب
د/وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػسف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص .المذكرة المقدمة مف السيد أ -7

المقيػد لدرجػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية فػي ىندسػة االلكترونيػات  -طربالميندس/ عبد العزيز عمى عبد العزيز عبد ربو خا
الصناعية والتحكـ فػي موضػوع: ) المػتحكـ الميػايىل باسػتخداـ طػرؽ الػتعمـ بػالتعزيز لموتػور تيػار مسػتمر ذو عمػود دوراف 

     مرف( تحت أشراؼ كؿ مف:
 يات الصناعية والتحكـ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونأستاذ    د/ نبيمة محمود الربيعي.أ 1

 الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة االلكترونيات  أستاذ مساعد محمد عبد العظيـ البردينى/ .د 2
 القــــــــرار

 .تسجٌل موضوع البحث للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب

سف الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشػة رسػالة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش.لمذكرة المقدمة مف السيد أا -8
بقسـ ىندسػة العموـ اليندسية  في الماجستيرلدرجة  ةالمسجم -ىديؿ عادؿ محمد عطية/ ةالخاصة بالميندس الماجستير

( حيػث أوصػت لجنػة الفحػص  ضاط إشارات القمػبفي موضوع: ) ـ 9..2االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
االلكترونيػات واالتصػاالت ىندسػة  العمػـو اليندسػية تخصػصفػي  الماجسػتير درجػة  ةالمػذكور  ةشة بمنح الميندسوالمناق

  .ومرفؽ صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة الكيربية 
 القــــــــرار

ماجسصصتٌر فصصً درجصصة ال ةالمصصذكور ةالموافقصصة علصصى مصصا جصصاء بتوصصصٌة لجنصصة الفحصص  والمناقشصصة بمصصنح المهندسصصأوصصصى المجلصصس ب
 وٌرفع للجامعة. االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةلهندسة االلكترونٌة تخص  هندسة 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشسف الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشػة رسػالة .لمذكرة المقدمة مف السيد أا -9
دكتػور الفمسػفة فػي اليندسػة االلكترونيػة بقسػـ لدرجػة  ةسجمالم -مروة عباس محمد رداد/ ةالخاصة بالميندس لدكتوراها

( حيػث أوصػت  اسػتخداـ نظػـ الحاسػب الموزعػة فػي مجػاؿ المعموماتيػة الحيويػةفي موضوع: ) ىندسة وعمـو الحاسبات 
وعمػوـ ىندسػة  دكتور الفمسفة في اليندسة االلكترونية تخصصدرجة  ةالمذكور  ةلجنة الفحص والمناقشة بمنح الميندس

   .ومرفؽ صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة لحاسبات ا
 القــــــــرار

فصصً  الصصدكتورا درجصصة  ةالمصصذكور ةالموافقصصة علصصى مصصا جصصاء بتوصصصٌة لجنصصة الفحصص  والمناقشصصة بمصصنح المهندسصصأوصصصى المجلصصس ب
 وٌرفع للجامعة. وعلوم الحاسباتالهندسة االلكترونٌة تخص  هندسة 

أريػؾ   د/.أد/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػسف الموافقػة عمػى رفػع اسػـ السػيد  .سػيد أالمذكرة المقدمػة مػف ال -.1
رانيػا عمػى     ة/ الخاصػة بالميندسػ الماجسػتيرمف لجنػة األشػراؼ عمػى رسػالة  -أستاذ بجامعة طولوف بفرنسا -موريو

وذلػؾ   واالتصػاالت الكيربيػةااللكترونيػات  ىندسػة فػى ة لدرجػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػيةالمسجم -أبو طالب أبو ضيال
 -لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي: نظرا النشاالو الشديد وعدـ وجود وقت كافي لمتابعة الميندسة المذكورة
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 واالتصاالت الكيربيةأستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات    محمد فييـ الكردي د/ .أ 1

 واالتصاالت الكيربيةىندسة االلكترونيات بقسـ مساعد أستاذ  فتحي السيد عبد السميعد/  2
 واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة االلكترونيات  أستاذ مساعد / أسامة فوزي زىراف .د 3

 القــــــــرار
ع وٌرف من لجنة اإلشراف على الرسالة وإبقاء باقً أعضاء اللجنة كما هم أرٌك مورٌود/ .أوصى المجلس بالموافقة على رفع اسم السٌد أ

ً .للجامعة
د/  .أ   د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػسف الموافقػػة عمػى إضػافة اسػـ  السػيد.لمذكرة المقدمة مف السيد أا -11

عمى رسػالة الماجسػتير  إلى لجنة األشػراؼ األستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية -محمد فييـ الكردي
المسػػجمة لدرجػػة ماجسػػتير اليندسػػة االلكترونيػػة تخصػػص  -عبػػد الحميػػد محمػػد عبػػد النبػػيىبػػو / ةالخاصػػة بالميندسػػ
ً لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي: ونظرا لحاجة موضوع البحث إلى مجيودا ت ىندسة االتصاالت

 واالتصاالت الكيربيةأستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات    محمد فييـ الكردي د/ .أ 1

 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  لجواد محمدد/ عبد الناصر عبد ا.أ 2
 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية / أحمد نبيو زكى راشد.د 3

 القــــــــرار
ً .معةوترفع للجالجنة اإلشراف على الرسالة  الى الكرديمحمد فهٌم د/ .اسم السٌد أ إضافةأوصى المجلس بالموافقة على 

المينػدس/  محمػد إلاػال  قيػد  د/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػسف الموافقػة عمػى.لمذكرة المقدمة مف السيد أا -12
المقيػػد بتمييػػدي ماجسػػتير بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية وذلػػؾ لعػػدـ رغبتػػو فػػي اسػػتكماؿ  -الحسػػيف المميجػػى

 .الدراسة
 القــــــــرار

 .قٌد المهندس المذكورإلغاء على  الموافقةأوصى المجلس ب
 

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

 11/5/2.14بتاريخ المنعقد 
 القــــــــرار

 .أحٌـط المجـلس علمـا

بتػػػاريخ المنعقػػػدة  2.13/2.14لمعػػػاـ الجػػػامعي  التاسػػػعة( ) الجمسػػػةعالقػػػات الثقافيػػػة والعمميػػػةلجنػػػة المحضػػػر اجتمػػػػاع  -2
2./5/2.14 

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا

 18/5/2.14بتاريخ المنعقدة  2.13/2.14لمعاـ الجامعي  التاسعة( ) الجمسةلجنة شئوف التعميـ والطالب محضر اجتمػاع  -3
 القــــــــرار

 .ـط المجـلس علمـاأحٌ

بتػاريخ المنعقػدة  2.13/2.14لمعػاـ الجػامعي  الثامنة( ) الجمسةلجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة محضر اجتمػاع  -4
21/5/2.14 

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا

ً-مبًيسحجدًمهًأعمــــبل: :عبشراًا
ترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بشػسف الموافقػة عمػى تجديػد األجػازة د/ رئػيس مجمػس قسػـ ىندسػة االلك.أالطمب المقدـ مػف  -1
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لمعمػؿ  رابػععػاـ لمػدة المػدرس بقسػـ االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة  -عػالل الػديف محمػد عبػاس /.دمسيد لمنوحة مال
 .عقد العمؿومرفؽ  جامعة الطائؼ بالمممكة العربية السعودية -بكمية اليندسة

 القــــــــرار
 .المجلس بالموافقة على تجدٌد األجازة لسٌادته وترفع للجامعة أوصى

د/ رئػػيس مجمػػس قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ بشػػسف الموافقػػة عمػػى تجديػػد األجػػازة .أالطمػػب المقػػدـ مػػف  -2
 ثػامفعػاـ دة لمػ الصػناعية والػتحكـبقسػـ االلكترونيػات  األسػتاذ المسػاعد -حمدي عمػى أحمػد عػوض /.دمسيد منوحة لمال

 .عقد العمؿبالمممكة العربية السعودية ومرفؽ  شقراللمعمؿ جامعة 
 القــــــــرار

 .أوصى المجلس بالموافقة على تجدٌد األجازة لسٌادته وترفع للجامعة
 

بحػوث لطػالب تعػديؿ قيمػة دعػـ ال د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشسف الموافقة عمى.لمذكرة المقدمة مف السيد أا -3
 الجػامعيحيث أوصت لجنة الدراسات العميػا بزيػادة قيمػة دعػـ البحػوث لمعػاـ  .دكتوراه( -ماجستير -الدراسات العميا )دبمـو

 -:كالتاليبمبمغ )مائة جنيو( ليصبح  2.14/2.15
 دكتوراه         ماجستير      دبمـو      القيمة/ الدرجة     
 ج187ر25     ج187ر25 ج187ر25 الرسوـ الدراسية   
 ج..2ر.. ج..1ر.. ج..1ر.. مقابؿ الخدمة    
 ج912ر75 ج812ر75 ج712ر75 دعـ البحوث    

 ج..13ر.. ..11ر.. ج...1ر.. اجمالى       
 القــــــــرار

 .أوصى المجلس بالموافقة على توصٌة اللجنة وترفع للجامعة

المشػػروع الخػػاص بالخطػػة  مدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػسف الموافقػػة عمػػىد/ وكيػػؿ الكميػػة ل.لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أا -4
حيث أوصػت لجنػة الدراسػات العميػا بتشػكيؿ لجنػة مػف  .الدراسية لمحصوؿ عمى الماجستير والمتخصص في ىندسة المدائف

   -السادة:
 يفد/ محمد أحمد فكير .السيد أ -2د/ طو السيد طو                             .السيد أ -1
 / جالؿ عبد المجيد عتمـ.السيد د -4د/ معوض إبراىيـ معوض                  .السيد أ -3
 .عمى أف ترى المجنة االستعانة بمف تراه  

 القــــــــرار
 .أوصى المجلس بالموافقة على توصٌة اللجنة

تعديؿ مسمى مػنح الدرجػة العمميػة  وافقة عمىوالطالب بشسف الم التعميـد/ وكيؿ الكمية لشئوف .المقدمة مف السيد أ المذكرة -5
 :التاليوذلؾ عمى النحو  بمنوؼ لخريجي كمية اليندسة االلكترونية

 حصؿ الطالب عمى درجة بكالوريوس اليندسة االلكترونية                  
 --------------تخصص :                                

 القــــــــرار
 .قة وترفع للجامعةأوصى المجلس بالمواف

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػسف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة .المذكرة المقدمة مف السيد أً-6
المسػػجؿ لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ األساسػػية  –عمػػى محمػػد لطفػػي عمػػى قنػػديؿالخاصػػة بالمينػػدس/  الماجسػػتيررسػػالة 
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الػػنظـ الديناميكيػػة الايػػر  فػػيتحميػػؿ وخفػػض االىتػػزازات ) -فػػي موضػػوع: ت اليندسػػيةاليندسػػية بقسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيا
 -واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة: (خطية

 خارجي() المنوفيةجامعة  -متفرغ بكمية العموـأستاذ   محمد محمود الشيخد/ .أ 1

 (داخمي) بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسيةتفرغ مأستاذ   الصيرفيسعيد عمى السيد د/ .أ 2

 )عف لجنة اإلشراؼ( بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسيةمتفرغ أستاذ  مصطفى حسف محمد عيسىد/ .أ 3

 القــــــــرار

 ذكورللمهنصدس المص الماجسصتٌرلموافقة على التشكٌل المقترح من مجلس القسم للجنة فح  ومناقشة رسالة أوصى المجلس با
 .وٌرفع للجامعة

األسػتاذ المتفػرغ  -عػوض اهللحسػف د/ كماؿ .د/ عميد الكمية بشسف الموافقة عمى ضـ السيد أ.المذكرة المقدمة مف السيد أ -8
  .بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية لعضوية مجمس الكمية لمدة عاـ
 القــــــــرار

 .وٌرفع للجامعةلموافقة أوصى المجلس با
محمػود     رئيس كنتروؿ الفرقة األولى بشسف الموافقة عمى االلتماس المقدـ مػف الطالػب/  د/.المقدمة مف السيد أ المذكرة -9

عػػادة رصػػد الػػدرجات فػػى مػػادة ) دلفحػػص  2.13/2.14بالفرقػػة الثانيػػة منقػػوؿ ىػػذا العػػاـ  -عػػادؿ مصػػطفى المػػزيف رجػػات واا
حيث  .المذكورتـ فحص كراسات اإلجابة الخاصة بالطالب  . 2.12/2.13ألولى تخمؼ( في نتيجة الفرقة ا -رياضيات اعدادى

 ب المذكور والطالب/ محمود عادؿ محمد يونسو األسمال بيف الطالبسبب تشابتبيف وجود خطس مادي في الرصد 
بتقػدير ضػعيؼ ( 75/325مػف )بػدال ( درجػة بتقػدير مقبػوؿ 175/325) -فى ىػذه المػادة ىػي: لمطالب الدرجة الصحيحةوأف   

لػـ تتايػر  -والطالب/ محمػود عػادؿ محمػد يػونس .مف مادتيف دالبجدا لتصبح النتيجة بعد التصويب منقوؿ بمادة واحدة فقط 
مقبػوؿ، والدرجػة فػى  211/325و وأف الدرجة فى مادة الرياضػيات اعػدادى قبػؿ التصػويب ىكما  ل عادة باقيحالتو ويصبح 

 .مقبوؿ 163/325المادة بعد التصويب ىى 
 القــــــــرار

 .للجامعة وترفعللطالب المذكور تصوٌب النتٌجة لموافقة أوصى المجلس با
 2.13/2.14لمعػاـ الجػامعي  التاسػعة( ) الجمسػة مجمس قسـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةمحضر اجتمػاع  -.1

 11/5/2.14بتاريخ المنعقد 
 القــــــــرار

 .أحٌـط المجـلس علمـا

بتػاريخ المنعقػد  2.13/2.14لمعػاـ الجػامعي  التاسػعة( ) الجمسػة مجمػس قسػـ ىندسػة وعمػـو الحاسػباتمحضر اجتمػػاع  -11
11/5/2.14 

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا

المنعقػػد  2.13/2.14لمعػػاـ الجػػامعي  التاسػػعة( ) الجمسػػة مجمػػس قسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػيةمحضػػر اجتمػػػاع  -12
 11/5/2.14تاريخ ب

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا

بتػػػاريخ المنعقػػػدة  2.13/2.14لمعػػػاـ الجػػػامعي  التاسػػػعة( ) الجمسػػػةلجنػػػة الدراسػػػات العميػػػا والبحػػػوث محضػػػر اجتمػػػػاع  -13
18/5/2.14 

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا
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بتػػػاريخ المنعقػػػدة  2.13/2.14لمعػػػاـ الجػػػامعي  عػػػف شػػػير )مػػػايو( مجمػػػس إدارة وحػػػدة توكيػػػد الجػػػودةمحضػػػر اجتمػػػػاع  -14
22/5/2.14ً

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا

 واجتمع المجمس مف السادة األساتذة واألساتذة المساعديف لمناقشة الموضوع التالي:

األسػتاذ  -عمػى أحمػد عػوض حمديدكتور/ المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشسف الموافقة عمى تعييف السيد ال -35
بالكميػة فػي وظيفػة أسػتاذ بػذات القسػـ بنػال عمػى تقريػر المجنػة العمميػة  االلكترونيات الصناعية والػتحكـبقسـ ىندسة  المساعد

ر حيث أوصى مجمػس القسػـ بالموافقػة عمػى مػا ورد بػالتقري .ب(55)  الدائمة لوظائؼ األساتذة واألساتذة المساعديف لجنة رقـ
 أسػتاذ مسػاعدوعمى تعييف سيادتو في وظيفة أستاذ بػذات القسػـ حيػث أف سػيادتو كػاف ممتزمػا فػي عممػو ومسػمكو منػذ تعيينػو 

 .بالقسـ 
 القــــــــرار

 .مع تقدٌم التهنئة وٌرفع للجامعة على توصٌة مجلس القسم أوصى المجلس بالموافقة
المعيػد  -صػقر سػعوديإيقػاؼ السػيد المينػدس/ صػقر  سف الموافقػة عمػىالمذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشػ -16

حيػث أنػو مطالػب  .بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات وعضو البعثة الخارجيػة بالواليػات المتحػدة األمريكيػة عػف العمػؿ بالكميػة
ثالثػة  إرسػاؿتػـ وقػد  4/2.14/.1أف الشػيادة السػابقة انتيػت فػى و بتقديـ شيادة خدمة عسكرية تحدد موقفو مف التجنيػد 

    .حتى تاريخو إفادة إليناولـ يرد  العامة لمبعثات اإلدارةعف طريؽ  إنذاراتبالداخؿ وثالثة  ولسيادتو عمى عنوان إنذارات
 القــــــــرار

  مصصن قصصانون 22لمصصدة سصصتون ٌومصا طبقصصا للمصصادة  بالكلٌصصة علصصى إٌقصاف المهنصصدس المصصذكور عصصن العمصل  أوصصى المجلصصس بالموافقصصة

 .وٌرفع للجامعةمة العسكرٌة الخد
 

 
ًالثبويةًظهراًااوحهًًالجحمبعًحيثًكبوثًالسبعةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 

ًأميهًالمجلسًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعميدًالكليةًًًً          

ً
ًسعيدًمحمدًالحلفبويد/ً.أًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًحسىًًعبدًالعزيزًشعلةد./ًًً

ً
ً
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ً
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