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 {خامسةالمحضر اجتماع مجمس الكمية } الجمسة 

 ـ3/5/0256الموافؽ  األحدالمنعقدة يـو 
 تـ عقد اجتماع مجمس الكمية برئاسة  صباحاً عشر  الحاديةوفى تماـ الساعة  ـ3/5/0256الموافؽ  األحديوـ  فيانو 

 )عميد الكمية(   محمد عبد العظيـ البردينىالسيد األستاذ الدكتور/ 
 وعضوية كػػػػال مف السادة:     

 وكيػػػؿ الكميػػػة لشئوف التعميـ والطالب زيف الديف حمميأ.د/ صابر  5

 العميػػػػػػا والبحػػوثوكيػػػؿ الكميػػػة لمدراسػػػػات  رديػأ.د/ محمد فييػـ الك 0

 وكيػػػؿ الكميػػػة لشئػػوف خدمػة المجتمػػع وتنميػػة البيئة د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد2أ 3

 اتػقػائػـ بعمؿ رئيس مجػمس قسـ ىندسػة وعمـو الحاسبػ / أيمف السيد احمد السيػد2د 4

 رئيس مجػمس قسػـ الفيزيقػا والرياضيػػات اليندسيػػػػة   د/ مجػدي محمد كامػؿ2أ 5

 قػائػـ بعمؿ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بػينسى إبراىيـ/ أحمػد 2د 6

 قائـ بعمؿ رئيس قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكػـ / محمد أبو زيد البروانى 2د 7

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية اهلل أ.د/ كمػاؿ حسف عػػوض 8

 متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكػـالاألستػاذ  د/ محمد مبػروؾ زكريػا شرؼ2أ 9

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ السيد محمود الربيعى2أ 52

 متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسيػػػػػػةالاألستػاذ  محمػػػػد طػػػاىر داودد/ 2أ 55

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات إسماعيؿد/ نبيؿ عبد الواحد 2أ 50

 المساعديف) بالتناو ب( ةأقدـ االساتذ حسف محمد عبد الحافظ/2د 53

 }ف } بالتناوبػػػػػػػدـ المدرسيػػػػػػػػػػػػأق / صالح الديف شعباف عيسى2د 54

 المدير التنفيذي لوحدة توكيد الجودة بالكمية ) مدعو لحضور ىذه الجمسة( رد./ عبد المجيد عبد الحكيـ شر ش 55

 الحضور عدـ اعتذر عف 

 (مف الخارج ا) عضو رئيس مجمس إدارة شركة النخيمى إخواف    ـ/ عياد نصر اهلل إبراىيـ النخيمى 5

 (مف الخارج ا) عضو رئيػس مجػمس ومػركز مدينػة منػوؼ  العميد/ حاتـ عباس مرسى السبع 0

 تولى سكرتارية الجمسة

 أمانة المجالس والمجاف .   السيدة / نيى صالح زكى  5  
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 " االجتماع "             د/ رئيس المجمس2وبدأ السيد أ
 "" بسـ اهلل الرحمف الرحيـ بذكر 

متمنيا ليـ كؿ التوفيػؽ داعيػا اهلل سػبحانو وتعػالى أف  بالعاـ الجديد  ـوىنئي الحضورثـ رحب سيادتو بالسادة      
 2 صالح األعماؿ إلىيوفؽ الجميع 

  2بمناسبة عيد الميالد المجيدلألخوة المسيحييف تقدـ سيادتو بالتينئة 
 2أستاذ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسيػػػػػػة لدرجة لترقيياد/سناء محمود الربيعي 2تقدـ سيادتو بالتينئة لمسيدة أ 
 ىندسػةبقسػـ مساعد أستاذ  في وظيفةلتعيينو  -محمد أحمد /محمد عبد النبى2تقدـ سيادتو بالتينئة لمسيد د 

 2االلكترونيات واالتصاالت الكيربية
 -:شاطر سيادتوو 
  بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة المتفػػرغ األسػػتاذ -حسػػاـ الػػديف حسػػيف احمػػدد/ 2أالسػػيد- 

 2شقيقتوزوج لوفاة 

 2شقيقولوفاة  –رئيس الجامعة األسبؽ  - مغاورى شحاتة / 2د2أ السيد 

  2والدهوفاة ل -الجامعةد / رئيس 2مدير مكتب السيد أ – ؽأكـر حامد عبد الراز األستاذ/ السيد 

  جدوؿ األعماؿ: فيوشرع سيادتو النظر 
 

ً-:المصبدقبثًأولاً
ً

 0 ـ6/50/0255المنعقدة بتاريخ  لرابعة(ا) المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة

 القــــــــرار                                                       

 2 ـ6/05/5025( المنعقدة بتاريخ لرابعةا) المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة
:ًمىضىعبثًببلتفىيض: ً-ثبويبًا

/ 2إعارة السيد د تجديدد/ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بشأف الموافقة عمى 2الطمب المقدـ مف السيد أ -5
 المدرس بالقسـ لمعمؿ بالمؤسسة العامة لمصناعات الحربية بالمممكة العربية السعودية لمدة عاـ خامس  -طارؽ أحمد محمود محمد

 القــــــــرار
 2اعتماد الموافقة بالتفويض ويرفع للجامعةالمجلس على أوصى 

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى حضػور وفػد مػف السػادة أعضػاء ىيئػة 2المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -0
كنولوجيػا والنقػؿ البحػري بأسػواف الػذى التدريس بالكميػة لحضػور مػؤتمر عمػـ الراديػو الثالػث والثالثػوف باألكاديميػة العربيػة لمعمػـو والت

  -ـ وىـ كالتالي: 05/0/0256-00سيعقد فى الفترة مف 
 د/ معوض إبراىيـ معوض2د/ كماؿ حسف عوض اهلل                     * السيد أ2* السيد أ
 د/ سامي عبد المنعـ الضميؿ2د/ صابر حممي زيف الديف                     * السيد أ2* السيد أ

 الدسوقي إبراىيـ* السيد ـ/ جماؿ / وليد سعد فؤاد    2د ديد/ منى محمد صبري شقير                   * الس2السيد أ *
 القــــــــرار

 0ويرفع للجامعة بالتفويض الموافقةعلى اعتماد  أوصى المجلس
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:ًمىضىعبثًلإلحبطتً: ًً-ثبلثبًا
بشػػأف بعػػض الموضػػوعات التػػي عرضػػت عمػػى المجمػػس األعمػػى لمجامعػػات د/ رئػػيس الجامعػػة 2الكتػػاب الػػوارد مػػف السػػيد أ- 5

 ـ.57/52/0255بتاريخ  (638رقـ ) ـ,8/52/0255( المنعقدة بتاريخ 637بجمستو رقـ )
 القــــــــرار

 أحيط المجلس علمـــاً.

  -:مىضىعبثًعبمت:رابعباً
 

واالتصػػاالت الكيربيػػة بشػػأف احتسػػاب الفتػػرة مػػف د/ رئػػيس مجمػػس قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات 2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -5
المعيػػدة بالقسػـ نظػػرا  -ـ أجػػازة بػدوف مرتػػب لمميندسػة/ سػػمية عبػد العظػػيـ الفيشػاوي5/50/0255ـ حتػى 02/55/0255

 2لظروؼ الوضع بالسعودية وتعذر عودتيا إلى أرض الوطف
 القــــــــرار

 0ويرفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقة
 

لدعـ مشروع الفرقة الرابعة قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت اليدية بشأف الموافقة عمى قبوؿ  ITIDAالكتاب الوارد مف شركة  -0
 2( فقط مبمغ وقدره أربعة أالؼ جنييا الغير4222/ منى محمد صبري شقير وتـ تقديرىا بمبمغ )2الكيربية تحت إشراؼ د

 القــــــــرار
 0مع تقديم الشكر وترفع للجامعة اليديةعمى قبوؿ  بالموافقةأوصى المجلس 

 

  -د/ وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأف عرض الموضوعات التالية:2المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
* سػيتـ عمػػؿ نػػدوة لػذوى االحتياجػػات الخاصػػة بالكميػة ودعػػوة الطػػالب والعػامميف بمدرسػػة التربيػػة الفكريػة بمنػػوؼ والنػػدوة تحػػت 

 الخ222شيادات تكريـ عمييـعنواف "المجتمع وذوى االحتياجات" مع عمؿ حفمة ليؤالء الطالب الموىوبيف منيـ وتوزيع 
 القــــــــرار

 0أحيط المجلس علما

ً-شئىنًأعضبءًهيئتًالتدريس:خبمسب:ً
 -المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد/ مػػدير عػػاـ الكميػػة بشػػأف الموافقػػة عمػػى تعيػػيف السػػيد المينػػدس/ مختػػار أحمػػد عمػػى محمػػد -5

دكتػور بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بالكمية فػي وظيفػة مػدرس بػذات القسػـ نظػرا لحصػولو عمػى درجػة  مدرس المساعدال
قػد أوصػى مجمػس القسػـ  .ـ4/52/0255تػاريخ تخصػص ىندسػة وعمػـو الحاسػبات ب -االلكترونيػةالفمسفة فى اليندسػة 

بالموافقة عمى تعيينو فى وظيفة مدرس بالقسـ حيث أنو كاف ممتزما في عممو ومسمكو منذ تعيينػو مػدرس مسػاعد بالقسػـ 
 2ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾجباتو عمى أكمؿ وجو اومحسنا آدائو ويقـو بو 

 ــــــــرارالق
 0أوصى المجلس بالموافقة مع تقديم التهنئة ويرفع للجامعة

 
 
 
 
 

 -لمناقشة الموضوع التالي:واألساتذة المساعديف واجتمع المجمس مف السادة األساتذة 
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المػدرس بقسػـ  -المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السػيد د./ ياسػر عطيػة البػاجورى -5
ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكميػة فػى وظيفػة أسػتاذ مسػاعد بػذات القسػـ بنػاء عمػى تقريػر المجنػة العمميػة 

قػد أوصػى مجمػس القسػـ  2"55ندسة االلكترونيات والحاسبات والنظـ لجنة رقػـ "الدائمة لألساتذة واألساتذة المساعديف لي
بالموافقة عمى تعيينو فى وظيفة أستاذ مساعد بالقسـ حيث أنو كاف ممتزمػا فػي عممػو ومسػمكو منػذ تعيينػو مدرسػًا بالقسػـ 

 2ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾومحسنا آدائو ويقـو بواجباتو عمى أكمؿ وجو 
 ـــرارالقـــــ

 0أوصى المجلس بالموافقة مع تقديم التهنئة ويرفع للجامعة
 -:يالتالواجتمع المجمس مف السادة األساتذة لمناقشة الموضوع 

 

األسػتاذ  - فتحػي السػيد عبػد السػميعالمذكرة المقدمة مف السيد/ مػدير عػاـ الكميػة بشػأف الموافقػة عمػى تعيػيف السػيد د./  -5
بالكمية في وظيفة أستاذ بذات القسـ حيث أوصت المجنة العمميػة  واالتصاالت الكيربيةالمساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات 

بالموافقػػة عمػػى مػػنح  "55"الدائمػػة لميندسػػة االلكترونيػػة والحاسػػبات والػػنظـ لوظػػائؼ األسػػاتذة واألسػػاتذة المسػػاعديف رقػػـ 
 53/50/0255وأوصػػى مجمػػس القسػػـ بجمسػػتو المنعقػػدة بتػػاريخ  2أسػػتاذ بػػذات القسػػـسػػيادتو المقػػب العممػػي لوظيفػػة 

 أسػتاذ مسػاعدحيث أنػو كػاف ممتزمػا فػي عممػو ومسػمكو منػذ تعيينػو  بالموافقة عمى تعييف سيادتو فى وظيفة أستاذ بالقسـ
 2ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ أدائوبالقسـ ومحسنا 

 القــــــــرار                                                                                      
 0أوصى المجلس بالموافقة مع تقديم التهنئة ويرفع للجامعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ً-شئىنًالتعليم:سبدسب:ً
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عمػى الترخيػػص لمطػالب المتقػدميف  الموافقػةد/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -5ً
ً-: لمفرؽ المختمفة وىـاف ػػبدخػوؿ االمتح ـ0255/0256 الجامعيلعاـ ا اتلالمتحان

 فرصة التقدـ لالمتحاف عدد المواد  الفرقة اسـ الطالب ـ
 األخيرة 4 األولى أحمد جماؿ الصباحى محمد 5
 األخيرة 3 األولى أحمد محمد عز الديف جاويش 0
 األخيرة 6 األولى عبد اهلل موسى ابراىيـخالد  3
 األخيرة 4 األولى عمر خالد سيد محمد حميدة 4
 األخيرة 3 األولى مأموف نصر عبد اهلل نصر 5
 األخيرة 7 األولى محمد عبد الرازؽ كامؿ عمى 6
 األخيرة 6 األولى محمود عبد المنعـ عبد المجيد 7
 األخيرة 0 األولى وائؿ عنتر السيد عبد الواحد 8
 األولى 5 الثانية أحمد عبد العاطى عمى خميؿ 9
 األولى 8 الثانية أحمد منصور الدسوقى ربيع 52
 األولى 3 الثانية أحمد عاطؼ محمد ابراىيـ 55
 األولى 4 الثانية أحمد جماؿ جاد سيد أحمد 50
 األولى 0 الثانية رواف ياسر محمد برغوت 53
 الثانية 6 الثانية محمد عبد العاطى ابراىيـ الخولى  54
 األخيرة 5 الثانية ىناء فايز رياض الجناوى 55
 األخيرة 5 تحكـ -الثالثة  رضا محفوظ عبد الممؾ عشـ اهلل 56
 األخيرة 4 تحكـ -الثالثة  عماد عبد الرحيـ سيد أحمد 57
 الثالثة 53 تحكـ -الرابعة  ميشيؿ دوس ميالد نصيؼ 58
 األولى 5 تحكـ -الرابعة  خميس محمد السيد عبد القادر 59
 الثانية 5 تحكـ -الرابعة  محمد عالء محمد الخضرى 02
 الثانية 4 تحكـ -الرابعة  عمى شحاتة محمود األخرس 05
 الثانية 5 حاسبات -الرابعة  مينا ىانى فكرى لوقا 00
 الثالثة 0 حاسبات -الرابعة  أمير سعيد معوض شريؼ 03

 2ـ0255/0256حيث أوصت المجنة بالموافقة عمى الترخيص ليؤالء الطالب بدخوؿ االمتحانات لمعاـ الجامعي 
ًالقــــــــرار

 عمى توصية المجنة ويرفع لمجامعة.أوصى المجلس بالموافقة 
 

        اسػػػـ الطالػػػب / د/ وكيػػػؿ الكميػػػة لشػػػئوف التعمػػػيـ والطػػػالب بشػػػأف الموافقػػػة عمػػػى تصػػػحيح 2المػػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيد أ -0
ومرفػؽ األوراؽ ـ إلى أحمد رضػا طػو أحمػد عػتمـ 0255/0256المقيد بالفرقة األولى لمعاـ الجامعي  -أحمد رضا طو أحمد

   2الدالة عمى ذلؾ

ًالقــــــــرار
 .ويرفع للجامعة المجلس بالموافقةأوصى 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (3/5/0256الجمسة الخامسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(7) 

عمػى تأجيػؿ دخػوؿ االمتحػاف لمقػػرر  د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػػيـ والطػالب بشػأف الموافقػة2المػذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -3
 2ـ 0255/0256المقيػػد بالفرقػػة الثانيػػة لمعػػاـ الجػػامعي  -رضػػواف زكريػػا رضػػواف محمػػد /الكيميػػاء "مقػػرر تحميػػؿ" لمطالػػب

 2جنة بالموافقةحيث أوصت الم

ًالقــــــــرار
  2عمى توصية المجنةأوصى المجلس بالموافقة 

 

عمػى تأجيػؿ دخػوؿ االمتحػاف لمطػالبيف/  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف الموافقػة2المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
 0,5ـ  لمقرر "فيزيػاء 0255/0256تامر فتحي إبراىيـ البرلس بالفرقة الثانية لمعاـ الجامعي  -محمد فوزي محمود محمد

 2حيث أوصت المجنة بالموافقة2ميكانيكا"  –

ًالقــــــــرار
 عمى توصية المجنة.أوصى المجلس بالموافقة 

 

طػالب الفرقػة األولػى "مقاصػة تعمػيـ صػناعي"  د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف2السػيد أ المذكرة المقدمة مػف -5
( أوليػػـ الطالػػب/ 5ـ  وعػػددىـ )0255/0256الػػذيف يمتمسػػوف تأجيػػؿ دخػػوؿ امتحػػاف بعػػض مػػواد التحميػػؿ لمعػػاـ الجػػامعي 

حيػث أوصػت المجنػة بالموافقػة حيػث أف ىػذه 2وأخرىـ الطالب/ محمػد طػارؽ محمػد شػعالف -حسف عبد الرازؽ عبد اليادي
 2لفرقة االعدادىالمقررات خاصة با

ًالقــــــــرار
  2عمى توصية المجنةأوصى المجلس بالموافقة 

 

طػػالب الفرقػػة األولػػى المحػػوليف مػػف كميػػات  د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -6
( 52ـ وعػددىـ )0255/0256عي اليندسة المختمفة الذيف يمتمسوف تأجيؿ دخوؿ امتحاف بعض مواد التحميؿ لمعاـ الجام

 2أخرىـ الطالب/ الحسيني عمى عمى محمد -أوليـ الطالب/ محمد جابر أنور شحاتو

ًالقــــــــرار
  2عمى توصية المجنةأوصى المجلس بالموافقة 

 

سػارة أحمػد / ةد/ وكيؿ الكمية لشئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف الموافقػة عمػى إيقػاؼ قيػد الطالبػ2المذكرة المقدمة مف السيد أ -7
ـ "المحولػة مػف كميػة ىندسػة شػبرا 0255/0256لمػدة عػاـ أوؿ عػف العػاـ الجػامعي  المقيدة بالفرقة األولى -سيد إبراىيـ

   2قد أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة  2جامعة بنيا نظرا لمرافقة الزوج بالخارج
ًالقــــــــرار

 ة.عمى توصية المجنأوصى المجلس بالموافقة 
 

      قبػػػوؿ العػػػذر المرضػػػى األوؿ لمطالػػػب/  د/ وكيػػػؿ الكميػػػة لشػػػئوف التعمػػػيـ والطػػػالب بشػػػأف 2المػػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيد أ -8
ـ ""حالتػو منقػوؿ" حيػث 0255/0256المقيد بالفرقة الثالثة عف الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ  -حذيفة ناجى موسى عمراف

 2أوصت لجنة شئوف التعميـ بالموافقة
ًالقــــــــرار

 عمى توصية المجنة.أوصى المجلس بالموافقة 
 

         قبػػػػوؿ العػػػػػذر المرضػػػػى لمطالبػػػػػة/       د/ وكيػػػػؿ الكميػػػػػة لشػػػػئوف التعمػػػػػيـ والطػػػػالب بشػػػػػأف 2المػػػػذكرة المقدمػػػػػة مػػػػف السػػػػػيد أ -9
حيػث  2""حالتيا مستجدة" ـ0255/0256عف الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ  المقيدة بالفرقة االعدادى -راندا حممي أحمد شادا

 2أوصت لجنة شئوف التعميـ بالموافقة



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (3/5/0256الجمسة الخامسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(8) 

ًالقــــــــرار
 2عمى توصية المجنة أوصى المجلس بالموافقة 

 

تدريس مادة "أخالقيػات المينػة وجػودة المنػت "  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2المذكرة المقدمة مف السيد أ -52
لجنة شئوف التعميـ بالموافقة بعرض الموضوع عمى مجمس الكمية عمى أف يتـ تطبيػؽ مػا ينتيػي حيث أوصت  2لمفرقة الثالثة

 2ـ0256/0257إليو المجمس اعتبارا مف العاـ الجامعي القادـ 
ًالقــــــــرار

 0وترفع للجامعة من العام الجامعي القادم تولى مجلس الكلية  توزيع هذه المادةب أوصى المجلس
 

بعػض الضػوابط المقترحػة لمعمػؿ بيػا لتنظػيـ  د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف2المقدمة مػف السػيد أالمذكرة  -55
   -ـ لزيادة فاعميتو:0255/0256التدريب الصيفي الخارجي لطالب الفرقة الثالثة لمعاـ الجامعي 

ـ العمميػة بالكميػة مػع االسترشػاد باألمػاكف التػي * يتـ تحديد الشركات والمؤسسات التي يتـ تدريب الطالب بيا عف طريؽ األقسا
 الخ 222تـ التدريب الخارجي لطالب الفرقة الثانية مف إدارة شئوف التعميـ والطالب بالكمية

  2حيث أوصت المجنة بالموافقة  
ًالقــــــــرار

 عمى آليات خطة التدريب.أوصى المجلس بالموافقة 
الموافقػة عمػى االلتمػاس المقػدـ مػف الطالػب/  يؿ الكمية لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأفد/ وك2المذكرة المقدمة مف السيد أ -50

ـ وموقػػوؼ قيػػده 0255/0256المقيػػد بالفرقػػة الرابعػػة " حالتػػو بػػاؽ لمعػػادة لمعػػاـ الجػػامعي  –محمػػود إبػػراىيـ السػػيد  ىز نيػػا
حيث وافقت ىيئة التجنيػد عمػى دخػوؿ الطالػب المػذكور دخػوؿ امتحانػات  2تجنيديا لحيف االنتياء مف تأدية الخدمة العسكرية

وقػػد أوصػػت المجنػػة بالموافقػػة عمػػى دخػػوؿ  2ـ0255/0256الفصػػميف الدراسػػييف األوؿ والثػػاني والتخمفػػات لمعػػاـ الجػػامعي 
خطار الكنتروؿ المختص بذلؾ  2الطالب االمتحانات واحتساب درجات أعماؿ السنة التي حصؿ عمييا في العاـ الماضي وا 

ًالقــــــــرار
 عمى توصية المجنة ويرفع لمجامعة.أوصى المجلس بالموافقة 

 

الموافقػة عمػى االلتمػاس المقػدـ مػف الطالػب/  لشئوف التعميـ والطالب بشػأف د/ وكيؿ الكمية2المذكرة المقدمة مف السيد أ -53
ـ الموافقة عمى دخػوؿ امتحانػات الفصػؿ 0255/0256المقيد بالفرقة األولى لمعاـ الجامعي  -حساـ طو عبد السميع حبيش

الشػيادة حتػى تاريخػو لحفظيػا فػي كاف مجند بالقوات المسمحة وأدى الخدمة العسكرية ولـ يحضر اصؿ الدراسي األوؿ حيث 
ممفو إلنياء إجراءات إعادة قيده وبالنظر في صػورة شػيادة تأديػة الخدمػة العسػكرية المرفقػة بالطمػب تبػيف انػو أنيػى خدمتػو 

أوصػت لجنػة شػئوف التعمػيـ بعػدـ الموافقػة عمػى دخػوؿ امتحانػات الفصػؿ الدراسػي األوؿ  قد 5/50/0255 خالعسكرية بتاري
شػيادة تأديػة الخدمػة العسػكرية والتقػدـ  هإحضػار بعد  الثانيعمى أف يعاد قيده في الفصؿ الدراسي  0255/0256ليذا العاـ 

 2بطمب إلعادة قيدة
ًالقــــــــرار

 عمى توصية المجنة ويرفع لمجامعة.أوصى المجلس بالموافقة 
 

محمػد سػعيد قيد الطالب/  إرجاءد/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف الموافقة عمى 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -54
ـ وحالتػو مسػتجد فػي الفصػؿ الدراسػي األوؿ 0255/0256عف العاـ الجامعي  المقيد بالفرقة االعدادى -عبد المنعـ عمى

ث أف الطالب تـ تعديؿ ترشيحو نتيجة لزيػادة درجاتػو فػي الثانويػة العامػة نظرا لتأخر وصوؿ كشوؼ التنسيؽ إلى الكمية حي



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (3/5/0256الجمسة الخامسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(9) 

قد أوصػت لجنػة شػئوف التعمػيـ والطػالب بالموافقػة عمػى إرجػاء قيػد الطالػب المػذكور عػف الفصػؿ  2مف قبؿ مكتب التنسيؽ
 2إرجاء القيد ضمف مرات إيقاؼ القيد بعمى أف ال يحتس 0255/0256الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 

ًالقــــــــرار
 0توصية اللجنةعلى أوصى المجلس بالموافقة 

 

بشػاف األعػداد المقتػرح قبوليػا فػي العػاـ الجػامعي  د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب2المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -55
 -حيث تقترح األعداد التالية: 0256/0257
 العدد المقترح الفئػػػػػػة ـ
 طالب وطالبة5022 عمميثانوية عامة  5
 طالب وطالبة 52 سنوات( 5دبمـو المعاىد والمدارس الفنية والصناعية )نظاـ  0
 طالب وطالبة 52 سنوات(5فني صناعي أجيزة طبية )نظاـ  3
 طالب وطالبة 52 وافديف 4
 طالب وطالبة 52 ثانوية معادلة / أجنبية 5

 2عمى اإلعداد المقترحةحيث أوصت  لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة 
ًالقــــــــرار

 0توصية اللجنة وترفع للجامعةعلى أوصى المجلس بالموافقة 
 

الطالػب / بيػاء سػعيد عبػد  ةبشػأف تصػويب نتيجػ د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب2المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -56
السػػتنفاذ عػػدد مػػرات  0255الفرقػػة االعػػدادى مػػف مفصػػوؿ نيائيػػا إلػػى فرصػػة أخيػػرة فػػي دور مػػايو  -المقصػػود البنػػا

حيث أوصت المجنة بتصويب نتيجة الطالب بناء عمى قرار مجمس شئوف التعميـ مػف مفصػوؿ نيػائي فػى دور  2الرسوب
ارج في الفصؿ الدراسػي الثػاني )نػاجح بالفصػؿ الدراسػي األوؿ ولػيس لػو ـ إلى فرصة أخيرة مف الخ0254/0255مايو 

 2" بالفصؿ الدراسي األوؿ(5حؽ دخوؿ مادة "رياضة 
ًالقــــــــرار

 0توصية اللجنة وترفع للجامعةعلى أوصى المجلس بالموافقة 
ً

 .-:عالقبثًثقبفيتخبمسبا:ً
لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد المذكرة المقدمة مف السػيد أ.د/ وكيػؿ الكميػة  -5

األسػػتاذ المتفػػرغ بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ  -د/ كمػػاؿ حسػػف عػػوض اهلل2أ
ر شػراكة مػع الجامعػات الممكية الفكرية لمسادة البػاحثيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفي

 2األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية
 القــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة بسيادته.
 
المذكرة المقدمة مف السػيد أ.د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد  -0

األسػتاذ بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة  -زيػف الػديفد/ صابر حممػي 2أ
الفكرية لمسادة البػاحثيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػرى 

 2سواء مصرية أو عربية أو عالمية



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (3/5/0256الجمسة الخامسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(52) 

 القــــــــرار
 لموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة بسيادته.أوصى المجلس با

 

المذكرة المقدمة مف السػيد أ.د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد  -3
ة األسػػتاذ المتفػػرغ بقسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػية وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ الممكيػػ -د/ محمػػد أحمػػد طػػاىر داوود2أ

الفكرية لمسادة البػاحثيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػرى 
 2سواء مصرية أو عربية أو عالمية

 القــــــــرار
 أوصى المجلس بالموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة بسيادته.

 

  / 2لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لمسيد دد/ وكيؿ الكمية 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
 -: مجمة عالميةي ػوذلؾ لنشر بحث فىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بقسـ  المدرس -محمد حمدى محمد السيد 

  ISA Transactions,Vol.57(2015)85-92 
 -: والبحث بعنواف

Robust fuzzy output feedback controller for affine nonlinear 

 systems via T-S fuzzy bilinear model : CSTR benchmark 

 القــــــــرار
 .وترفع للجامعة األبحاث الخاصة بسيادته موافقة على صرف مكافأةأوصى المجلس بال

فقة عمى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالػدكتورة/ المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموا -5
المػدرس بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة  -ىند عبد العظيـ محمػد مميػط

الفكرية لمسادة البػاحثيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػرى 
 2أو عربية أو عالمية سواء مصرية

 القــــــــرار
 .اأوصى المجلس بالموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة بسيادته

 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تحديث القواعد والضوابط المنظمػة  -6
حيػػث أوصػػت لجنػػة العالقػػات الثقافيػػة  2االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـلمكافػػأة النشػػر العممػػي المتميػػز لقسػػـ ىندسػػة 

بالموافقة عمى تعديؿ قائمة الدوريات التي تستحؽ النشر العممي وتقترح المجنة أف يكوف النشر مف خالؿ قائمػة الػدوريات 
 2بدور النشر المختمفة

 القــــــــرار
 .للجامعةتوصية اللجنة وترفع أوصى المجلس بالموافقة على 

 
 
 
 4/52/0255المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف كيفيػػة احتسػػاب الفتػػرة مػػف  -7

المػدرس  -عمػاد الػديف محمػد عمػى حسػف ممينػدس/ل)تػاريخ تسػمـ العمػؿ (  54/50/0255( حتػى نياية العػاـ الخػامس)
 2األجازة الدراسية بالسويد لمحصػوؿ عمػى درجػة الػدكتوراهوعضو  ت الكيربيةىندسة االلكترونيات واالتصاالالمساعد بقسـ 

 2حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى احتساب الفترة أجازة خاصة بدوف مرتب
 القــــــــرار

 .توصية اللجنة وترفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة على 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (3/5/0256الجمسة الخامسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 
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    د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف مػػد اإلجػػازة الدراسػػية لمسػػيد المينػػدس/ 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -8
الصناعية والتحكـ وعضو األجازة الدراسية بمعيد جونجػو االلكترونيات المدرس المساعد بقسـ ىندسة  –حساـ محمد خميؿ

 59/0/0257حتػػى ـ 02/0/0256مػػف  ااعتبػػار  الخػػامس واألخيػػر لمعػػاـه بكوريػػا الجنوبيػػة لمحصػػوؿ عمػػى درجػػة الػػدكتورا
مػد األجػازة الدراسػية لممينػدس المػذكور لمػدة عػاـ رابػع اعتبػارا مػف  ىحيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقػة عمػ2ـ

 2 ـ59/0/0256حتى  ـ02/0/0255
 القــــــــرار

 2لمميندس المذكور وترفع لمجامعة مد األجازة الدراسيةأوصى المجلس بالموافقة على 
 

      د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف مػػد اإلجػػازة الدراسػػية لمسػػيد المينػػدس/ 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -9
وعضػو األجػازة الدراسػية لمحصػوؿ  وعمػوـ الحاسػباتالمػدرس المسػاعد بقسػـ ىندسػة  –عز الديف بػدوى جػاد الػرب محمػود

اعتبػػػارا مػػػف  الثػػػاني لمعػػػاـ( ICCR مػػػف إحػػػدى المػػػنح المقدمػػػة لمدولػػػة مػػػف الحكومػػػة الينديػػػة  ) عمػػػى درجػػػة الػػػدكتوراه
مػػػد األجػػػازة الدراسػػػية  ىحيػػػث أوصػػػت لجنػػػة العالقػػػات الثقافيػػػة بالموافقػػػة عمػػػ2 ـ35/52/0256حتػػػى  ـ5/55/0255

 2لمميندس المذكور 
 القــــــــرار

 2مد األجازة الدراسية لمميندس المذكور وترفع لمجامعةأوصى المجلس بالموافقة على 
 

اإلجػػازة الدراسػية لمسػيد المينػػدس/  إنيػاءد/ وكيػؿ الكميػػة لمدراسػات العميػا والبحػػوث بشػأف 2المػذكرة المقدمػة مػػف السػيد أ -52
وعضػو األجػازة الدراسػية  واالتصاالت الكيربيةااللكترونيات المدرس المساعد بقسـ ىندسة  –عماد الديف محمد عمى حسف

ـ )تػاريخ المناقشػة( ومػنح سػيادتو فتػرة تػدريب اعتبػارا مػف 4/6/0255اعتبارا مػف لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه  بالسويد
حيػث أوصػت لجنػة 2 ـ )نياية العاـ الخػامس واألخيػر بالخػارج(3/52/0255ـ )اليـو التالي لممناقشة( حتى 5/6/0255

 2ت الثقافية بالموافقة العالقا
 القــــــــرار

 .توصية اللجنة وترفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة على 
 

الموافقػة عمػى التقريػر المقػدـ مػف مجػالس  / وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأفد2أالمذكرة المقدمػة مػف السػيد  -55
قبػػرص  لمتعػػاوف فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ  ةاألقسػػاـ العمميػػة بخصػػوص مشػػروع مػػذكرة التفػػاىـ بػػيف الجػػانبيف المصػػري وجميوريػػ

 2وأوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة 2العالى
 القــــــــرار

 .توصية اللجنة وترفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة على 
 

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى التقريػر المقػدـ مػف مجػالس 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -50
 2األقساـ العممية بخصوص مشػروع مػذكرة التفػاىـ بػيف جامعػة المنوفيػة وجامعػة فيمنيػوس جيػديميناس بجميوريػة ليتوانيػا

 2وأوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة
 القــــــــرار

 .توصية اللجنة وترفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة على 
 

موافقػة مجمػس قسػـ ىندسػة االلكترونيػات د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف 2المذكرة المقدمة مف السػيد أ -53
حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية  2تعاوف مشترؾ بيف القسـ والمركز القومى لمبحوث إبراـ بروتوكوؿ عمى الصناعية والتحكـ

 2بالموافقة
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 ـ (3/5/0256الجمسة الخامسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 
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 القــــــــرار

 0ويرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
 -: دراسات عليا :سادسا  

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
بقسػـ  لدرجػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية المسجؿ  -عبد العزيز عمى عبد العزيز خاطررسالة الماجستير الخاصة بالميندس/ 

الػػتحكـ الميػػايىء باسػػتخداـ طػػرؽ التعمػػيـ بػػالتعزيز لموتػػور تيػػار )  -ى موضػػوع:ىندسػػة  اإللكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ فػػ
  -( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:مستمر ذو عمود دوراف مرف

 (خبرجيجبمعتًعيهًشمسً)ممتحهًً-أستبذًيقسمًهىدستًالحبسببثًوالىظم ًًمصطفىًمحمىدًمحمىدًجمعتد/0ًأ 1

ً(داخليأستبذًمتفرغًبقسمًهىدستًاللكتروويبثًالصىبعيتًوالتحكمً)ًممتحهًًد/ًمحمدًمبروكًشرف0أ2ً

ًأستبذًمتفرغًبقسمًهىدستًاللكتروويبثًالصىبعيتًوالتحكمً)عهًلجىتًاإلشراف(ًد/ًمحمدًعبدًالعظيمًالبرديىى0أ3ً

 القــــــــرار

 ةلمهندس الخاصة باأوصى المجلس بالموافقة على التشكيل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير 

 2للجامعة عويرف ةالمذكور
 

فحػص ومناقشػة ث بشأف الموافقة عمى تشػكيؿ لجنػة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحو 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -0
بقسػـ لدرجػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية المسػجؿ  -احمػد محمػد زكػى السػيد خضػررسالة الماجستير الخاصة بالمينػدس/ 

نظػاـ رصػد بيئػى السػمكي ذاتػى التغذيػة اعتمػادا عمػى الػتحكـ فػى )  -ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ فى موضػوع:
  -رح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:( واقتالطاقة الشمسية فى األماكف القاحمة

 
 جبمعتًعيهًشمسً)ممتحهًخبجى(ً-أستبذًيقسمًهىدستًالحبسببثًوالىظم د/ًمصطفىًمحمىدًمحمىدًجمعت0ًأ 1

ًأستبذًمتفرغًبقسمًهىدستًاللكتروويبثًالصىبعيتًوالتحكمً)ًممتحهًداخلي(ًد/ًوبيلتًمحمىدًالربيعى0أ2ً

ًأستبذًمتفرغًبهيئتًالمىادًالقطبميتًالقبهرة)عهًلجىتًاإلشراف(ًد/ًفؤادًعبدًالمىعمًسعد0أ3ً

 القــــــــرار

لمهن دس الخاص ة باأوصى المجلس بالموافقة على التشكيل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير 

 2للجامعة عويرف المذكور
 
 
 
 
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػى العمػػوـ اليندسػػية  ةالمسػػجم -والء محمػػد صػػبحي عبػػد العزيػػز/ طالبػػةالخاصػػة بال الػػدكتوراهرسػػالة 

( العػػاليتحميػػؿ وتصػػميـ ىوائيػات العدسػػات ذات الكسػػب )  -وع:ػػػػفػػى موض الكيربيػػةواالتصػاالت اإللكترونيػػات بقسػـ ىندسػػة 
  -واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:

 جامعة المنصورة )خارجى( –متفرغ بكمية اليندسة أستاذ    حمدى أحمد الميقاتىد/ 2أ 5

 (داخمى) االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة  د/ سعيد محمد الحمفاوى2أ 0
 (عف لجنة اإلشراؼ) االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة أستاذ  صابر حممى زيف الديفد/ 2أ 3
 القاىرة ) عف لجنة األشراؼ ( -أستاذ بمركز بحوث االلكترونيات د./ أحمد محمد عطية 4

 القــــــــرار
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 ـ (3/5/0256الجمسة الخامسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(53) 

 ةلمهندس الخاص ة با ل دكتوراهأوصى المجلس بالموافقة على التشكيل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة ا

 2للجامعة عويرف ةالمذكور
د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -4

بقسػػـ ىندسػة اإللكترونيػات العمػوـ اليندسػية ػيد لدرجة ماجستير قالم -محروس عبد الحميد عبد الستار ياسربالميندس/ 
اسػػتخداـ تقنيػػات التحسػػيف لمكشػػؼ عػػف الحػػدث فػػى شػػبكات االستشػػعار لمتسػػجيؿ  فػػى موضػػوع: )  واالتصػػاالت الكيربيػػة

  -( تحت أشراؼ كؿ مف:الالسمكية
 تفرغ يقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةمأستاذ    صميبعادؿ عبد المسح د/ 2أ 5

  االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة  د/ السيد محمود الربيعى2أ 0
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة مدرس  د./ وليد عيد عبد الرحمف الحنفى 3

 القــــــــرار
 .التسجيل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
واالتصػاالت بقسػػـ ىندسػة اإللكترونيػات العمػـو اليندسػية ػيد لدرجػة ماجسػتير قػالم -وليد عطيػة محمػد بػديوىبالميندس/ 

  -( تحت أشراؼ كؿ مف:تحسيف األداء فى الشبكات الالسمكية المدمجةلمتسجيؿ  فى موضوع: )  الكيربية
 مساعد يقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ  د./ منى محمد صبري شقير  5

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة مدرس  د./ وليد عيد عبد الرحمف الحنفي 0
 القــــــــرار

 .التسجيل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب
د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -6

واالتصاالت بقسػـ ىندسة اإللكترونيات العموـ اليندسية ػيد لدرجة ماجستير قالم -أحمد مسعد مبروؾ الشمقانىبالميندس/ 
  -( تحت أشراؼ كؿ مف:توليؼ األسطح المبنية عمى الجرافيف وتطبيقاتيالمتسجيؿ  فى موضوع: )  الكيربية

 متفرغ يقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ  د/ كماؿ حسف عوض اهلل 2أ 5

  االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ بقسـ ىندسة  زيف الديف حمميد/ صابر 2أ 0
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة مدرس  ىند عبد العظيـ مميطد./  3

 القــــــــرار
 .الموضوع للقسم لمزيد من الدراسة بإعادة أوصى المجلس 

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ موضوع البحػث الخاصػة بالميندسػة/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-7
المقػػيدة لدرجػة ماجسػتير العمػـو اليندسػػية بقسػػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػػة  -سػامية عبػد العزيػز منصػور عبػػد اهلل

  -( تحت أشراؼ كؿ مف:IEEE802.11"تحسيف جودة الخدمة فى بروتوكوؿ  لمتسجيؿ  فى موضوع: )
 مساعد يقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ  د./ منى محمد صبري شقير  5

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة مدرس  سعد فؤاد حمميد./ وليد  0
 القــــــــرار

 .التسجيل للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب
 

 ةد/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخاصػ2المذكرة المقدمة مف السيد أ -8
تصػاالت واال بقسػػـ ىندسػة اإللكترونيػات العمـو اليندسػية لدرجة ماجستير  ةػيدقالم -سمر عادؿ عبد المرضى سعد/ ةبالميندس
  -( تحت أشراؼ كؿ مف:تصميـ ىوائيات النطاؽ الترددى العريض جدا لمتطبيقات الالسمكيةلمتسجيؿ  فى موضوع: )  الكيربية
 متفرغ يقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ   عادؿ عبد المسيح صميبد/ 2أ 5
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  االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة متفرغ أستاذ  د/ سعيد محمد أميف الحمفاوى2أ 0
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة مدرس  أحمد سعد الكورانىد./  3

 القــــــــرار
 .التسجيل للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب

 

     / 2د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى رفػػع اسػػـ السػػيد د2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -9
مػف لجنػة األشػراؼ عمػى رسػالة  االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة  ساعداألستاذ الم -السيد عبد السميع فتحي

بقسػـ ىندسػة لدرجة الماجستير فى العموـ اليندسية  ةالمسجم -وسى شاىيفإيماف موسى م/ ةالخاصة بالميندس الماجستير
ًلتصبح لجنة األشراؼ كالتالي:لظروؼ خاصة بسيادتو وذلؾ  نظرا   واالتصاالت الكيربية تااللكترونيا

 متفرغ يقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ   طو السيد طود/ 2أ 5

  مساعد بجامعة ليفربوؿأستاذ  د./ وليد النعيمى 0
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة أستاذ مساعد  د./ أسامة فوزي زىراف 3

 القــــــــرار

عل ى رس الة الماجس تير الخاص ة م ن لجن ة اإلش راف  فتحي السػيد عبػد السػميع/ 0داسم السيد  رفعأوصى المجلس بالموافقة على 

 2للجامعة عويرف بالمهندسة المذكورة

 د/ 2د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػػة عمػػى إضػػافة اسػػـ  السػػيد أ2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -52
الػػى لجنػػة  بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة "أسػػتاذ مسػػاعد"المتفػػرغ سػػتاذ األ -الفيشػػاوى  عػػادؿ شػػاكر

لدرجػة ماجسػتير  مةالمسػج -أمػاني فػتح اهلل عبػد العزيػز الداعوشػى/ ةة بالميندسػػاألشػراؼ عمى رسالة الماجستير الخاص
    لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي: االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة فى اليندسة االلكترونية 

 ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية متفرغ يقسـأستاذ   معوض إبراىيـ معوضد/ 2أ 5

  متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات االتصاالت الكيربيةأستاذ  أ.د/ سامى عبد المنعـ الضميؿ 0
 متفرغ "أستاذ مساعد"بقسـ ىندسة االلكترونيات االتصاالت الكيربيةأستاذ  / عادؿ شاكر الفيشاوى2د 3

 القــــــــرار

عل ى رس الة الماجس تير الخاص ة إل ى لجن ة اإلش راف  عػادؿ شػاكر الفيشػاوي/ 0داسم الس يد  إضافةأوصى المجلس بالموافقة على 

 2للجامعة عويرف بالمهندسة المذكورة

تسػجيؿ المينػدس/   إلغػاء د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى2لمذكرة المقدمػة مػف السػيد أا  -55
بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات  العموـ اليندسيةفى  الماجستيرالمسجؿ لدرجة  -أحمد صالح الديف عبد الرحمف محمد شحاتة

 .  لعدـ انتظاـ الطالب فى الدراسة وسفره بالخارج منذ تسجيموواالتصاالت الكيربية نظرا 
 القــــــــرار

0ًكور ويرفع للجامعةإلغاء التسجيل للمهندس المذالموافقـة على أوصى المجلس ب
 / ةتسػجيؿ الميندسػ  إلغػاء د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى2لمػذكرة المقدمػة مػف السػيد أا -50

بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات  العمػػػوـ اليندسػػػيةفػػػى  الماجسػػػتيرلدرجػػػة  ةالمسػػػجم -مػػػروه صػػػبحي محمػػػد فػػػرج الشػػػعراوى
 2الستنفاذىا عدد مرات الرسوبنظرا ـ 0253دورة أكتوبر واالتصاالت الكيربية 

 القــــــــرار
0ًإلغاء التسجيل للمهندسة المذكورة ويرفع للجامعةالموافقـة على أوصى المجلس ب

/ ةتسػجيؿ الميندسػ  إلغػاء د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى2المػذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -53
بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت  العمػػوـ اليندسػػيةفػػى  الماجسػػتيرلدرجػػة  ةالمسػػجم -جمػػاؿ السػػيد أحمػػد شػػيماء

 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بناءا عمى تقرير السادة المشرفيف.0250دورة أكتوبر الكيربية 
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 القــــــــرار
0ًويرفع للجامعة إلغاء التسجيل للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب

    د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى إيقػػاؼ قيػػد الميندسػػة/ 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -54
قسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة دورة أكتػوبر بتمييػدي ماجسػتير المقيػدة  -فاطمة محمود عطيػة العباسػى

 .والدىا نظرا لظروؼ مرض ـ0255/0256 لمعاـ الجامعى )لمدة عاـ( ـ0254
 القــــــــرار

 0م ويرفع للجامعة4102/5102للعام الجامعي لمدة عام أول  ةالمذكور ةللمهندس لقيدأوصى المجلس بالموافقة على إيقاف ا
 

تعػديال  تعػديؿ عنػواف الرسػالة الموافقػة عمػىد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػأف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -55
تخصػػص ىندسػػة  –العمػػوـ اليندسػػية لدرجػػة ماجسػػتير  ةالمسػػجم - إيمػػاف أحمػػد محمػػود دنيػػا/ ةالخاصػػة بالميندسػػ جوىريػػا

تحسػػيف جػػودة الصػػور ة: ) ػواف الرسالػػػػػػليصػػبح عن ـ 0255وعمػػوـ الحاسػػبات دورة أكتػػوبر بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات 
: تحسػيف بػدال مػف  "Image Quality Enhancement using Adaptive Methods"( الطػرؽ التكيفيػةباستخداـ 

 Quality Improvement of Remote Sensing"جودة صور االستشعار عف بعد باسػتخداـ تقنيػات دمػ  البيانػات :

Images Using Data Fusion Techniques" ة والمكونػػة مػػف وذلػػؾ بنػػاء عمػػى طمػػب لجنػػة األشػػراؼ عمػػى الرسػػال
 السادة:

 متفرغ يقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ   السيد محمود الربيعىد/ 2أ 5

  مساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسباتأستاذ  د./ أسامة صالح فرج اهلل 0
 القــــــــرار

 2للجامعة عجوهريا للمهندسة المذكورة ويرف تعديل عنوان الرسالة تعديال أوصى المجلس بالموافقة على 

 
 
 
 
 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى قػػرار لجنػػة فحػػص ومناقشػػة رسػػالة 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -56
بقسـ ىندسة لدرجة الماجستير فى العمـو اليندسية المسجؿ  -محمود محمد نجيب فكرى عبد الحميدالماجستير الخاصة بالميندس/ 

دراسة التحسيف فى نظاـ التطور فى موضوع: ) ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة( 0255دورة أكتوبر اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 
درجػة الماجسػتير فػى  ( وأوصػت لجنػة الفحػص والمناقشػة بمػنح المينػدس المػذكور طويؿ المدى عف طريؽ شبكات الراديو االدراكيػو

 .ومرفؽ صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشةالكيربية االتصاالت االلكترونيات و تخصص ىندسة  العمـو اليندسية
 القــــــــرار

العل وم ف ي  رالماجستيدرجة  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الفحص والمناقشة بمنح المهندس

 2للجامعة عويرف الهندسية
 

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى قػرار لجنػة فحػص ومناقشػة 2المذكرة المقدمة مف السػيد أ -57
بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة  -صػقر عبػد الػرحيـ سػالماف حنفػىرسالة الدكتوراه الخاصة بالمينػدس/ 

التطبيقػػات الحديثػػة ألليػػاؼ ة فػػى موضػػوع: ) ياليندسػػالعمػػوـ والمسػػجؿ لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػى ـ 0229دورة أكتػػوبر 
ة ياليندسػالعمػوـ ( وأوصت لجنة الفحص والمناقشة بمنح الميندس المذكور درجة دكتور الفمسػفة فػى  البالستيؾ البصرية

 جنة الفحص والمناقشة.ومرفؽ صورة مف تقارير ل تخصص ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية
 القــــــــرار
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 ـ (3/5/0256الجمسة الخامسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 
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 عويرف   ال دكتوراه أوص ى المجل س بالموافق ة عل  ى م ا ج اء بتوص ية لجن  ة الفح ص والمناقش ة بم نح المهن  دس الم ذكور درج ة 

 2للجامعة
 

ومناقشػة د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى قػرار لجنػة فحػص 2المذكرة المقدمة مف السػيد أ -58
بقسػـ ة ياليندسػالعمػوـ المسػجؿ لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػي  -رامػي يػونس عثمػاف فريػد/ طالبرسالة الدكتوراه الخاصة بال

اسػػتراتيجيات الػػتحكـ ذو التغذيػػة الخمفيػػة فػػى موضػػوع: )  ـ0252دورة أكتػػوبر ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ 
ة ياليندسػالعمػوـ قشػة بمػنح المينػدس المػذكور درجػة دكتػور الفمسػفة فػى ( وأوصت لجنة الفحػص والمنا ألنظمة الشواش

 ومرفؽ صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة. تخصص ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ
 القــــــــرار

 عويرف   اهردكتوال  أوص  ى المجل  س بالموافق  ة عل  ى م  ا ج  اء بتوص  ية لجن  ة الفح  ص والمناقش  ة بم  نح المهن  دس الم  ذكور درج  ة 

 2للجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة االمتحػاف الشػامؿ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -59
بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات  سػػػجمة لدرجػػػة دكتػػػور الفمسػػػفة فػػػى العمػػػوـ اليندسػػػيةالم -رانيػػػا أحمػػػد سػػػالمة غػػػازى/ طالبػػػةلم

 واالتصاالت لمتسجيؿ وتتكوف المجنة مف السادة:
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)عف لجنة األشراؼ(  السيد محمود الربيعيد/ 2أ 5

  جامعة عيف شمس )خارجي( –بكمية اليندسة أستاذ  أ.د/ عبد الحميـ عبد النبي ذكرى 0
 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)خارجي( محمد فييـ الكردي أ.د/ 3
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)مف داخؿ القسـ( د./ عبد المجيد عبد الحكيـ شرشر 4
 القسـ(أستاذ مساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات )مف خارج  د./ ايمف السيد احمد عميره 5

 القــــــــرار

 2للجامعة عويرف المقدم من لجنة االمتحان الشامل التشكيلاعتماد أوصى المجلس بالموافقة على 
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة االمتحػاف الشػامؿ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -02
بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصػاالت  سجمة لدرجة دكتور الفمسفة فى العمـو اليندسيةالم -رانيا رفعت جماؿ قطب/ طالبةلم

 لمتسجيؿ وتتكوف المجنة مف السادة:
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)عف لجنة األشراؼ(  السيد محمود الربيعيد/ 2أ 5

  متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )مف خارج القسـ(أستاذ  أ.د/ سعيد عمى السيد الصيرفي 0
 الدقي )خارجي( –أستاذ بمعيد بحوث االلكترونيات  أ.د/ أحمد محمد عطية 3
 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)مف داخؿ القسـ( د./ عبد الناصر عبد الجواد محمد 4
 متفرغ "أستاذ مساعد" بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات )مف داخؿ القسـ( أستاذ د./ عبد العزيز طو شمبي 5

 القــــــــرار

 2للجامعة عويرف المقدم من لجنة االمتحان الشامل اعتماد التشكيلأوصى المجلس بالموافقة على 

 

تشكيؿ لجنػة االمتحػاف الشػامؿ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -05
بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات  سػػػجمة لدرجػػػة دكتػػػور الفمسػػػفة فػػػى العمػػػوـ اليندسػػػيةالم -مػػػي حممػػػي احمػػػد شػػػاىيف/ طالبػػػةلم

 واالتصاالت لمتسجيؿ وتتكوف المجنة مف السادة:
 الكيربية)عف لجنة األشراؼ(أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت   إبراىيـ محمد الدكانىد/ 2أ 5
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(57) 

  متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )مف خارج القسـ(اذ             أست أ.د/ مصطفى حسف محمد عيسى 0
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )مف داخؿ القسـ( أ.د/ سامى عبد المنعـ الضميؿ 3
 جامعة أسيوط )خارجي( –أستاذ بكمية اليندسة  زيد د./ محمد أبو زىاد أبو 4
 أستاذ متفرغ "أستاذ مساعد" بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)مف داخؿ القسـ( د./ أسامة عمى عرابي 5

 القــــــــرار

 2للجامعة عويرف المقدم من لجنة االمتحان الشاملالتشكيل اعتماد أوصى المجلس بالموافقة على 
 

تشػكيؿ لجنػة اعتمػاد إعػادة د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى 2المذكرة المقدمة مف السػيد أ -00
ة بقسػـ ىندسػة ياليندسػالعمػوـ لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػى  المسػجؿ -إيياب صالح الديف ىاشـاالمتحاف الشامؿ لمميندس/ 

                        كوف المجنة مف السادة:اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية وتت
 (مف داخؿ القسـأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)  معوض إبراىيـ معوضد/ 2أ 5

ىيئػة الطاقػة الذريػة -مركػز البحػوث النوويػة –أستاذ ورئيس قسـ اليندسة واألجيزة العمميػة  أ.د/ امبابى إسماعيؿ محمود 0
 )خارجي( 

 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )عف لجنة اإلشراؼ( محمد دعبد الجوا ر.د/ عبد الناصأ 3
 ف داخؿ القسـ(أستاذ متفرغ "أستاذ مساعد"بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )م د./ محمد محمد السعيد الحموانى 4

 أستاذ مساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )مف خارج القسـ( الشنوانى دد./ رمضاف عبد الحمي 5

 القــــــــرار

 2للجامعة عويرف المقدم من لجنة االمتحان الشامل التشكيلاعتماد أوصى المجلس بالموافقة على 

 
 
 

 / طالػػبالكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى مػػد فتػػرة الدراسػػة لمد/ وكيػػؿ 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -03
والمسػجؿ لدرجػة دكتػور الفمسػفة بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  المدرس المساعد -محمد يحي إبراىيـ حسيف
بعد انتياء الخمس سنوات حتى ينتيػي  بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة2 ثانيلمدة عاـ فى اليندسة االلكترونية 

 ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف.5/8/0256اـ إلى 0/8/0255اعتبارا مف مف أعداد الرسالة 
 القــــــــرار

 ويرفع للجامعة. ثانأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام 
 

وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى التقػػارير السػػنوية لطػػالب د/ 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -04
 االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـبقسػـ ىندسػة  لمسجميف لدرجة دكتػور الفمسػفة فػى اليندسػة االلكترونيػة, العمػوـ اليندسػيةا

 وىػػـ:  (0)وعددىـ ـ  0254/0255 الجامعيلمعاـ 
 إبراىيـ حسيف يحيـ/ محمد  -0العزيز                   ـ/ عصاـ نبيؿ أحمد عبد -5

ًالقــــــــرار
  0وترفع للجامعة االلكترونيات الصناعية والتحكمهندسة  أوصى المجلس بالموافقــة على التقارير السنوية لطالب درجة الدكتوراه بقسم

 

      / طالػػبإلغػػاء  قيػػد ال والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػىد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا 2لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أا -05
دورة  فػى العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات دكتػور الفمسػفةالمقيػد لدرجػة  -حاـز رمػزى أحمػد محمػد عبػد اهلل

 2ـ حيث أوصت المجنة بالموافقة نظرا لعدـ رغبتو في استكماؿ الدراسة0255أكتوبر 
 القــــــــرار

ً  0ويرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
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       / طالػػػبإلغػػاء  قيػػد ال د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػػة عمػػى2لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػػيد أا -06
االلكترونيػػات الصػػناعية بقسػػـ ىندسػػة  العمػػوـ اليندسػػية فػػيماجسػػتير  بتمييػػديالمقيػػد  -اليػػاديأحمػػد مصػػطفى محمػػد 

 2نظرا النتياء المدة القانونيةـ 0255دورة أكتوبر  والتحكـ
 القــــــــرار                                                                                      

ً  0ويرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
 

      / مينػػدسإلغػػاء  قيػػد ال العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػىد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات 2لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أا -07
ـ 0255دورة أكتػوبر  االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةقسـ ىندسة بتمييدي ماجستير المقيد  -وليد فؤاد جابر الشافعي

لحصولو عمى شيادة الماجستير مف الجامعة المصرية اليابانية وتطبيػؽ الحكػـ الصػادر لصػالحو بأحقيتػو فػى الدرجػة نظرا 
 ـ.0256إلتاحة الفرصة ليتمكف مف التقديـ فى دورة القيد فى شير يناير و العممية والشيادة الدالة عمى ذلؾ 

 القــــــــرار                                                                                      
ً  0ويرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 

 
 

        / طالبػػػةإلغػػاء  قيػػد ال د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى2لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أا -08
دورة  وعمػػوـ الحاسػػباتبقسػػـ ىندسػػة  العمػػوـ اليندسػػيةبتمييػػدي ماجسػػتير فػػى  ةالمقيػػد -مػػراـ عيػػد عبػػد العزيػػز منصػػور 

   2نظرا النتياء المدة القانونيةـ 0229أكتوبر 
 القــــــــرار

ً  0ويرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
        / طالػػػبإلغػػاء  قيػػد ال د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػػة عمػػى2لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػػيد أا -09

دورة  االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـبقسـ ىندسة  ماجستير العموـ اليندسية لمسجؿ لدرجةا -أحمد زكى فييـ نور الديف
   2ـ بناء عمى رأى المشرفيف0255أكتوبر 

 القــــــــرار
ً  0ويرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 

 

   / المينػػدسقيػػد   إيقػػاؼ لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػىد/ وكيػػؿ الكميػػة 2لمػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أا -32
ماجسػػتير  بتمييػػديااللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة والمقيػػد بقسػػـ ىندسػػة يػػد عالم -عبػػد السػػالـ عبػػد الحمػػيـ عبػػد السػػالـ

لحصػولو عمػى منحػة مػف حيػث أوصػت المجنػة بالموافقػة نظػرا 2لمػدة عػاـ أوؿ ـ 0255دورة أكتوبر  شعبة )اتصاالت عامة(
 الجامعة اليابانية.

 القــــــــرار

 0م ويرفع للجامعة4102/5102للعام الجامعي لمدة عام أول للمهندس المذكور  لقيدأوصى المجلس بالموافقة على إيقاف ا
 

الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ موضػػوع البحػػث  والبحػػوث بشػػأفد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -35
دكتػػور الفمسػػفة فػػى العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة لدرجػػة  ةالمقيػػد -فاطمػػة سػػامى سػػعيد عبػػد اهلل/ طالبػػةالخػػاص بال

تحميػػؿ وتصػػميـ ) ـ )بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة( فػػي موضػػوع:0253دورة أكتػػوبر  –االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة 
 -:راؼ صفية المتعددة الطبقات( تحت أشالمواد الو 

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  أ.د/ عادؿ عبد المسيح صميب 5

 أستاذ متفرغ "مدرس"بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ محمود جابر طو الخولى 0
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةمدرس بقسـ ىندسة  د./ احمد سعد الكورانى 3

 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (3/5/0256الجمسة الخامسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(59) 

  .التسجيل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمػى فػتح بػاب القيػد لمطػالب الجػدد 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -30
 55/5/0256الفتػرة مػف فػى  0256ينػايردورة دكتػوراه (  –ماجسػتير  -دبمػـو )واإلعالف عف قبوؿ القيػد بالدراسػات العميػا 

 ـ.35/5/0256الى
 القــــــــرار

 .المجلس علما ويرفع للجامعةأحيط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -33
اليندسػية لدرجػة الماجسػتير فػي العمػوـ  ةالمسػجم -بيداء مرتضػى زكػى أبػو الحسػف/ ةرسالة الماجستير الخاصة بالميندس

) تطبيػػؽ تقنيػػات المسػػح الطيفػػي الحػػديث فػػي األوسػػاط  -فػػي موضػػوع: بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة
 -واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة: المختمفة(

 (ممتحف خارجي) جامعة عيف شمس   -بكمية اليندسةأستاذ    عبد الحميـ عبد النبى ذكرىد/ 2أ 5

 (داخمى)  االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة  د/ معوض إبراىيـ معوض2أ 0
 (مشرؼ) االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة أستاذ متفرغ  د/ السيد محمود الربيعي2أ 3
 (مشرؼ) االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة أستاذ  د/ محمد فييـ الكردى2أ 4

 القــــــــرار

 ةلمهندس با ةلماجستير الخاصاأوصى المجلس بالموافقة على التشكيل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة 

 2للجامعة عويرف ةالمذكور
  -لجـــــــــــــبن:اً:باًسببع

ـ المنعقػد بتػاريخ 0255/0256محضر اجتمػاع مجمػس قسػـ ىندسػة وعمػـو الحاسػبات ) الجمسػة الرابعػة( لمعػاـ الجػامعي  -5
 ـ  0255/ 53/50

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 

ـ المنعقػػد 0255/0256محضػػر اجتمػػػاع مجمػػس قسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػية ) الجمسػػة الرابعػػة( لمعػػاـ الجػػامعي  -0
 ـ  0255/ 53/50بتاريخ 

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (3/5/0256الجمسة الخامسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(02) 

/ 02/50د بتػاريخ ـ المنعقػ0255/0256محضر اجتمػاع لجنة شئوف التعمػيـ والطػالب ) الجمسػة الرابعػة( لمعػاـ الجػامعي  -3
 ـ  0255

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 

 ـ  0255/ 02/50ـ المنعقد 0255/0256محضر اجتمػاع لجنة المكتبة ) الجمسة الثالثة( لمعاـ الجامعي  -4
 القــــــــرار

 أحيط المجلس علمـــاً.
 

/ 02/50ـ المنعقػد بتػاريخ0255/0256محضر اجتمػاع لجنة الدراسات العميا والبحوث ) الجمسػة الرابعػة( لمعػاـ الجػامعي  -5
 ـ  0255

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 

 
 ـ  0255/ 02/50ـ المنعقد بتاريخ     0255/0256محضر اجتمػاع لجنة الحاسبات ) الجمسة الثالثة( لمعاـ الجامعي  -6

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 

/ 02/50ـ المنعقػد بتػاريخ0255/0256محضر اجتمػاع لجنة العالقات الثقافية والعممية ) الجمسة الرابعة( لمعاـ الجامعي  -7
 ـ  0255

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 

ـ المنعقػػد 0255/0256محضػػر اجتمػػػاع لجنػػة شػػئوف خدمػػة المجتمػػع وتنميػػة البيئػػة ) الجمسػػة الرابعػػة( لمعػػاـ الجػػامعي  -8
 ـ  0255/ 07/50بتاريخ 

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 

ً-مبًيستجدًمهًأعمــــبل: با:ثبمى
واالتصػاالت الكيربيػة بشػأف الموافقػة عمػى تجديػد د/ رئػيس مجمػس قسػـ ىندسػة االلكترونيػات 2الكتاب المقدـ مػف السػيد أ -5

 2المعيدة بالقسـ -األجازة الخاصة لرعاية الطفؿ لمعاـ الثاني لمميندسة/ وفاء أحمد محمود سميماف
 القــــــــرار                                                                        

 .ةأوصى المجلس بالموافقة وترفع للجامع
 
 
 

/ 2الفيزيقا والرياضيات اليندسية بشأف الموافقة عمى ترشيح السيد د د/ رئيس مجمس قسـ2الكتاب المقدـ مف السيد أ -0
اتفاؽ التمويؿ المشترؾ مع صندوؽ العموـ  إطار فيالمدرس بالقسـ لممنحة المقدمة  -خالد محمود حسف عبد الرحيـ

" , لمرحمة ما بعد الدكتوراه لمدة IFEبمصر " الفرنسيالمعيد  -" وسفارة فرنسا بمصرSTDFوالتنمية التكنولوجية " 
  2فرنسا فيتسعة أشير 

 القــــــــرار                                                                       



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (3/5/0256الجمسة الخامسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(05) 

 .أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة
 

تشكيؿ لجاف المناقشة أف شرط  وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمىد/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
                                            0ـ0250اعتبارا مف دورة أكتوبر وذلؾ لمطالب المسجميف يكوف الطالب ناشرًا أحد البحوث بمجمة الكمية 

 القــــــــرار                                                                          
 .أوصى المجلس بالموافقة وترفع للجامعة

 

الدراسػة الذاتيػة لمكميػة اعتمػاد د/ المػدير التنفيػذي لوحػدة توكيػد الجػودة بشػأف الموافقػة عمػى 2المذكرة المقدمة مف السػيد أ -4
 2ستقدـ لمييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتمادـ التي 0255ديسمبر 

 القــــــــرار                                                                         
 .على االعتماد أوصى المجلس بالموافقة

 

ـ المنعقػػد بتػػػاريخ 0255/0256محضػػر اجتمػػػاع لجنػػة المختبػػرات واألجيػػزة العمميػػػة ) الجمسػػة الرابعػػة( لمعػػاـ الجػػامعي  -5
 ـ  0255/ 02/50

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

ـ 0255/0256محضر اجتمػاع مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيػة ) الجمسػة الرابعػة( لمعػاـ الجػامعي  -6
 ـ  0255/ 53/50المنعقد بتاريخ 

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

ـ 0255/0256محضػر اجتمػػػاع مجمػػس قسػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػناعية والػػتحكـ ) الجمسػػة الرابعػة( لمعػػاـ الجػػامعي  -7
 ـ  0255/ 53/50المنعقد بتاريخ 

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 

ـ المنعقػػػػد بتػػػػاريخ          0255/0256محضػػػػر اجتمػػػػػاع مجمػػػػس إدارة المجمػػػػة العمميػػػػة )النصػػػػؼ سػػػػنوية( لمعػػػػاـ الجػػػػامعي  -8
 ـ  0255/ 5/5

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 عصراً والنصؼ الرابعة انتيى االجتماع حيث كانت الساعة                           
 

 

ًأميهًالمجلسًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعميدًالكليتًًًً          

ً
ًمحمدًعبدًالعظيمًالبرديىىد/0ًأًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالربيعيمحمىدًًالسيدًد/0ًًأ

ً
ً

ًًوهى/

ً

ً



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (3/5/0256الجمسة الخامسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(00) 

ً

ً

 


