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 {لثةالثامحضر اجتماع مجمس الكمية } الجمسة 

 ـ5/55/0255الموافؽ  األحد المنعقدة يـو
 تـ عقد اجتماع مجمس الكمية برئاسة  صباحاً عشر  الحاديةوفى تماـ الساعة  ـ5/55/0255الموافؽ  األحديوـ  فيانو 

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

 ػػػؿ الكميػػػة لشئوف التعميـ والطالبوكي أ.د/ صابر حممى زيف الديف 5

 وكيػػػؿ الكميػػػة لمدراسػػػػات العميػػػػػػا والبحػػوث رديػأ.د/ محمد فييػـ الك 0

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

 اتػس مجػمس قسـ ىندسػة وعمـو الحاسبػقػائػـ بعمؿ رئي / 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

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

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

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

 تفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسيػػػػػػةاألستػاذ م د/ محمػػػػد طػػػاىر داود2أ 52

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات إسماعيؿد/ نبيؿ عبد الواحد 2أ 55

 أقدـ االساتذ المساعديف) بالتناو ب( حسف محمد عبد الحافظ/2د 50

 }ف } بالتناوبػػػػػػػدـ المدرسيػػػػػػػػػػػػأق / صالح الديف شعباف عيسى2د 53

 الحضور عدـ اعتذر عف 

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربية سةاألستاذ المتفرغ بقسـ ىند د/ السيد محمود الربيعى2أ 5

 (مف الخارج ا) عضو رئيس مجمس إدارة شركة النخيمى إخواف    ـ/ عياد نصر اهلل إبراىيـ النخيمى 0

 (مف الخارج ا) عضو ينػة منػوؼ رئيػس مجػمس ومػركز مد العميد/ حاتـ عباس مرسى السبع  3

 المدير التنفيذي لوحدة توكيد الجودة بالكمية ) مدعو لحضور ىذه الجمسة( رد./ عبد المجيد عبد الحكيـ شر ش 4

 تولى سكرتارية الجمسة

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

 إلػػىثػػـ رحػػب سػػيادتو بالسػػادة الحضػػور متمنيػػا ليػػـ كػػؿ التوفيػػؽ داعيػػا اهلل سػػبحانو وتعػػالى أف يوفػػؽ الجميػػع      
   2 صالح األعماؿ

 -:شاطر سيادتوثـ 
 2ة شقيقتولوفا -األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات - إسماعيؿعبد الواحد د/ نبيؿ 2السيد أ 

 2لوفاة والدتو -المدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية -/ أحمد سعد الكورانى2السيد د 
  جدوؿ األعماؿ: فيوشرع سيادتو النظر 

 

 -:أوالً المصبدقبت
 

 0 ـ4/52/0255( المنعقدة بتاريخ الثانية) المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة

 القــــــــرار                                                       

 2 ـ4/52/5025( المنعقدة بتاريخ الثانية) المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة
: ًً ًً  -مىضىعبت ببلتفىيض: ثبويبً

الموافقػػة عمػػى انتػػداب ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ بشػػ ف د/ رئػػيس مجمػػس قسػػـ 2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -5
}  افبواقػع يومػ الشػرقية -بمبػيس -المدرس بالقسـ لمتدريس بالمعيد العالي لميندسة -حسنى عبد العزيز شعمة/ 2دسيد ال

 2 ـ0256 /0255لعاـ الجامعي ا{ خالؿ  أسبوعيا
 القــــــــرار

 2اعتماد الموافقة بالتفويض ويرفع للجامعةأوصى المجلس على 
الموافقػػة عمػػى انتػػداب ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ بشػػ ف جمػػس قسػػـ د/ رئػػيس م2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -0

بواقػع يػػـو }  جامعػة مصػر لمعمػـو والتكنولوجيػا -المػدرس بالقسػـ لمتػدريس بكميػة اليندسػة -رأفػت السػيد شػمبي/ 2دالسػيد 
 2 ـ0256 /0255لعاـ الجامعي ا{ خالؿ  واحد أسبوعيا

 القــــــــرار
 2تماد الموافقة بالتفويض ويرفع للجامعةاعأوصى المجلس على 

 
الموافقػػة عمػػى انتػػداب ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ بشػػ ف د/ رئػػيس مجمػػس قسػػـ 2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -3

واحػػد بواقػػع يػػـو }  القريػػة الذكيػػة -المػػدرس بالقسػػـ لمتػػدريس بمعيػػد تكنولوجيػػا المعمومػػات -رأفػػت السػػيد شػػمبي/ 2دالسػػيد 
 2 ـ0256 /0255لعاـ الجامعي ا{ خالؿ  عياأسبو 

 القــــــــرار
 2اعتماد الموافقة بالتفويض ويرفع للجامعةأوصى المجلس على 
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الموافقػػة عمػػى انتػػداب ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ بشػػ ف د/ رئػػيس مجمػػس قسػػـ 2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -4
}            بواقع يوـ  شرقية -بمبيس -سـ لمتدريس بالمعيد العالي لميندسةالمدرس بالق -أحمد محمد النجار/ 2دالسيد 

 2 ـ0256 /0255لعاـ الجامعي ا{ خالؿ  واحد أسبوعيا
 القــــــــرار

 2اعتماد الموافقة بالتفويض ويرفع للجامعةأوصى المجلس على 
 

الموافقػة عمػى انتػداب االتصػاالت الكيربيػة بشػ ف ىندسػة االلكترونيػات و د/ رئيس مجمػس قسػـ 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -5
}  بواقػع يػوـ  قميوبيػة -المدرس بالقسـ لمتدريس بمعيد الصفوة العػالي لميندسػة -محمد عبد النبي محمد أحمد/ 2دالسيد 

 2 ـ0256 /0255لعاـ الجامعي ا{ خالؿ  واحد أسبوعيا
 القــــــــرار

 2ويرفع للجامعةاعتماد الموافقة بالتفويض أوصى المجلس على 
 

/ 2دالموافقػة عمػى انتػداب السػيد الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػية بشػ ف د/ رئػيس مجمػس قسػـ 2الكتاب المقدـ مف السػيد أ -6
بواقع يػـو }  المحمة الكبرى -المدرس بالقسـ لمتدريس بالمعيد العالي لميندسة وتكنولوجيا المنسوجات -خالد محمود حسف

 2 ـ0256 /0255عاـ الجامعي لا{ خالؿ  واحد أسبوعيا
 القــــــــرار

 2اعتماد الموافقة بالتفويض ويرفع للجامعةأوصى المجلس على 
 

الموافقػة عمػى انتػداب ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بشػ ف د/ رئػيس مجمػس قسػـ 2الكتاب المقدـ مػف السػيد أ-7
واحػد بواقػع يػـو } س بمعيػد الجيػزة العػالي لميندسػة والتكنولوجيػا المػدرس بالقسػـ لمتػدري -احمد نبيو ذكى راشد/ 2دالسيد 
 2 ـ0256 /0255لعاـ الجامعي ا{ خالؿ  أسبوعيا

 القــــــــرار
 2اعتماد الموافقة بالتفويض ويرفع للجامعةأوصى المجلس على 

 

الموافقػة عمػى انتػداب يػة بشػ ف ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربد/ رئيس مجمػس قسػـ 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -8
بواقع يـو } األستاذ بالقسـ لمتدريس بمعيد الجيزة العالي لميندسة والتكنولوجيا  -عبد الناصر عبد الجواد محمد د/2أالسيد 

 2 ـ0256 /0255لعاـ الجامعي ا{ خالؿ  واحد أسبوعيا
 القــــــــرار

 2امعةاعتماد الموافقة بالتفويض ويرفع للجأوصى المجلس على 
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طو  /2دالموافقة عمى انتداب السيد الفيزيقا والرياضيات اليندسية بش ف د/ رئيس مجمس قسـ 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -9
{ خػالؿ  واحػد أسػبوعيا}   بواقػع يػـوجامعػة مدينػة السػادات  -المػدرس بالقسػـ لمتػدريس بكميػة التربيػة -عبد المييمف طػو

 2 ـ0256 /0255جامعي معاـ الالفصؿ الدراسي األوؿ ل
 القــــــــرار

 2اعتماد الموافقة بالتفويض ويرفع للجامعةأوصى المجلس على 
 

 -رشػا حامػد عبػد المعطػى فػارس/ 2د ةمسػيدد/ رئيس مجمس قسـ ىندسة وعمـو الحاسػبات ل2السيد أالطمب المقدـ مف  -52
لمرافقػة الػزوج لمػدة عػاـ ثػاف الػذي يعمػؿ بالمممكػة  –المدرس بالقسـ بش ف الموافقة عمى منح سػيادتيا أجػازة بػدوف مرتػب

 2المتحدة
 القــــــــرار

 2اعتماد الموافقة بالتفويض ويرفع للجامعةأوصى المجلس على 
 

  -ثبلثبً : مىضىعبت لإلحبطة :
ات ـ بشػػ ف إعػػادة تشػػكيؿ مجمػػس قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػ7/52/0255( بتػػاريخ 53قػػرار السػػيد أ.د/عميػػد الكميػػة رقػػـ ) - 5

 ـ كما ىو مبيف بالقرار.0255/0256الصناعية والتحكـ  لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 أحيط المجلس علمـــاً.

 

ـ بشػػ ف إعػػادة تشػػكيؿ مجمػػس الكميػػة  لمعػػاـ الجػػامعي 50/52/0255( بتػػاريخ 58قػػرار السػػيد أ.د/عميػػد الكميػػة رقػػـ )  -0
 ـ كما ىو مبيف بالقرار.0255/0256

 القــــــــرار
 حيط المجلس علمـــاً.أ
 

( لعػػاـ 525د/ رئػػيس الجامعػػة بشػػ ف االحاطػػة بقػػرار السػػيد رئػػيس الجميوريػػة بالقػػانوف رقػػـ )2الكتػػاب الػػوارد مػػف السػػيد أ -3
 2فى مكافحة أعماؿ اإلخالؿ باالمتحانات 0255

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 

نحو حظر إجػرا  أي تجديػدات فػي مكاتػب أو أثػاث جميػع  ـاتخاذ ما يمز   فد/ رئيس الجامعة بش2الكتاب الوارد مف السيد أ -4
د/ وزير التعمػيـ العػالي والبحػث 2الخ وذلؾ بنا  عمى كتاب السيد أ222مستمزمات غير ضرورية  الوزارات والييئات أو شرا

  2العممي
 القــــــــرار 

 أحيط المجلس علمـــاً.

 
 

  -بً:مىضىعبت عبمة:ثبلث
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بشػ ف االحاطػة بػ ف اإلدارة تقػـو بعمػؿ المواصػفات والمقايسػات  لوارد مف اإلدارة العامة لمشئوف اليندسية بالجامعةالكتاب ا -5
  الخ222خؿ مدينة طمبة ىندسة منوؼ مف الجية الغربيةالتقديرية إلحالؿ وتجديد سور ومد

      القــــــــرار              
المكاا  وكاكل   فايالهندساية بالجامعاة ناارا لضايم المسااحة والمسااحار ال ضارا   اإلدارةبكتاا  على ما جاا  أوصى المجلس بعدم الموافقة 

أقسام علمية جديدة لجك  الطلبة للكلية وككل  لعدم كفاية المدرجار الحالية بالكلية والفكرة بإنشا  مدينة التوسعار المتوقعة باستحداث 
 0م  مدينة الطال  ويرفع للجامعة للطالبار بهكا المكا  غير مرح  به لقربه الشديد

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف إلغا  السيمنار المجمع بالكمية وذلؾ بنا  عمػى 2مف السيد أالمذكرة المقدمة  -0
 2األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ -د/ محمد أحمد فكيريف2الطمب المقدـ مف السيد أ

      القــــــــرار       
 .وتحديد السلبيار ومقترح لعالج هكه السلبيار أوصى المجلس بعرض الموضوع على األقسام العلمية للدراسة

 

بش ف موافقػة مجمػس القسػـ عمػى عػدـ تعػديؿ  د/ رئيس مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية2مف السيد أ المذكرة المقدمة -3
 2ـ 0254/0255ـ مف أوائؿ خريجي دفعتي 0255/0256الجامعي الخطة الخمسية لمعاـ 

      القــــــــرار      
 0أوصى المجلس بالموافقة على توصية مجلس القسم

 

  -د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الطمب المقدـ مف السادة : 2مف السيد أالمذكرة المقدمة  -4
 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية –الربيعي د و د/ السيد محم2السيد أ -5   
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية -/ فتحي السيد عبد السميع2السيد د -0   

 حيث أوصى  2بخصوص المقترحات والمتطمبات األساسية لعقد لجاف لمناقشة رسائؿ طالب الماجستير والدكتوراة     
 وأوصت المجنة بااللتزاـ بتوصية مجمس إدارة المجمة    2مجمس القسـ بالقبوؿ والتعميـ عمى أف يبدأ التنفيذ بعد التعميـ    
 2الذي وافؽ عميو مجمس الكمية عمى أف يكوف البحث مقبوؿ بمجمة الكمية طبقا لقرار مجمس المجمة    

 القــــــــرار
 0وع على األقسام العلمية للدراسة والمناقشة وكتابة المقترحارأوصى المجلس بعرض الموض

 

يػرادات ميزانيػة المجمػة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػ ف2لمذكرة المقدمة مف السيد أا -5 الموافقػة عمػى مصػروفات واا
 2حيث أوصى مجمس إدارة المجمة بالموافقة 2ـ0254/0255العممية لمكمية لمعاـ المالي 

 القــــــــرار
 0أحيط المجلس علما

 -مف السادة: ةالمكون تصميـ لوجو الكمية دد/ عميد الكمية بش ف موافقة المجنة عمى اعتما2ف السيد أالكتاب المقدـ م -6
  0د/ مصطفى حس  عيسى0د/ صابر حلمي زي  الدي       * السيد أ0د/ طه السيد طه         * السيد أ0* السيد أ 

 ــــرارالقــــ  
 0أوصى المجلس بالموافقة

 
 
 

 
 -د/ وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة بش ف عرض الموضوعات التالية:2الكتاب المقدـ مف السيد أ -7

* تقرير عف قياـ قطاع شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكمية بعمؿ قافمة لزيارة مؤسسة الفتيات بسرس المياف يـو 
  2"الكتشاؼ المواىب ورعايتيا" 7/52/0255



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/55/0255 الثالثةالجمسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(7) 

* تقرير عف قياـ قطاع شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكمية بعمؿ قافمة لزيارة مدرسة التربية الفكرية بمنوؼ يوـ 
 الخ  222بيدؼ"الكتشاؼ المواىب ورعايتيا" 8/52/0255

 القــــــــرار
 0أحيط المجلس علما

البػػرت منيػػر تػػادرس  /2مسػػيد دئػػيس مجمػػس قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة لد/ ر 2السػػيد ألطمػػب المقػػدـ مػػف ا -8
لمرافقة الزوجة لمدة عػاـ خػامس التػى تعمػؿ بدولػة  –المدرس بالقسـ بش ف الموافقة عمى منح سيادتو أجازة بدوف مرتب -واصؼ
                2كندا

 القــــــــرار

 0جامعةويرفع لل أوصى المجلس بالموافقة
 

  -: شئىن أعضبء هيئة التدريس : رابعبً 
 -إبػراىيـ عبػد الحميػد رمضػافالمذكرة المقدمة مف السيد/ مػدير عػاـ الكميػة بشػ ف الموافقػة عمػى تعيػيف السػيد المينػدس/  -5

عمػى  بالكمية في وظيفة مدرس بػذات القسػـ نظػرا لحصػولو ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ  المدرس المساعد
حيث أنو كاف ممتزما في عممػو ومسػمكو منػذ تعيينػو  .ـ6/9/0255بتاريخ  درجة دكتوراه الفمسفة في اليندسة االلكترونية

 2ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾمدرس مساعد بالقسـ ومحسنا آدائو 
 القــــــــرار

 0أوصى المجلس بالموافقة مع تقديم التهنئة ويرفع للجامعة
 

 -/ محمػد ريحػاف امػاـ المميجػىقدمة مف السػيد/ مػدير عػاـ الكميػة بشػ ف الموافقػة عمػى تعيػيف السػيد المينػدسالمذكرة الم -0
 بالكميػة فػي وظيفػة مػدرس بػذات القسػـ نظػرا لحصػولو ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةبقسػـ  المدرس المساعد

حيث أنو كاف ممتزما في عممو ومسػمكو  .ـ32/9/0255خ بتاري عمى درجة الدكتوراه في ىندسة االلكترونيات واالتصاالت
 2ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾمنذ تعيينو مدرس مساعد بالقسـ ومحسنا آدائو 

 
 القــــــــرار

 0أوصى المجلس بالموافقة مع تقديم التهنئة ويرفع للجامعة
 

 -/ أحمػد السػيد عبػد الحمػيـ فرغػؿيػيف السػيد المينػدسالمذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بش ف الموافقة عمى تع -3
 بالكميػة فػي وظيفػة مػدرس بػذات القسػـ نظػرا لحصػولو ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةبقسػـ  المدرس المساعد

حيث أنو كاف ممتزما في عممو ومسػمكو  .ـ32/9/0255بتاريخ  عمى درجة الدكتوراه في ىندسة االلكترونيات واالتصاالت
 2ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾمنذ تعيينو مدرس مساعد بالقسـ ومحسنا آدائو 

 القــــــــرار
 0أوصى المجلس بالموافقة مع تقديم التهنئة ويرفع للجامعة

 
 -/ أسػامة الشػاذلي حسػف حبيػبالمذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشػ ف الموافقػة عمػى تعيػيف السػيد المينػدس -4

عمػى  بالكمية في وظيفة مدرس بػذات القسػـ نظػرا لحصػولو ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ  المساعد المدرس
حيث أنو كاف ممتزما في عممو ومسػمكو منػذ  .ـ32/9/0255بتاريخ  درجة الدكتوراه في ىندسة الميكاترونيات والروبوتات

 2الدالة عمى ذلؾ ومرفؽ األوراؽتعيينو مدرس مساعد بالقسـ ومحسنا آدائو 
 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/55/0255 الثالثةالجمسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(8) 

 0أوصى المجلس بالموافقة مع تقديم التهنئة ويرفع للجامعة
 

/ أحمػػد عمػػى بػػدوى محػػروس المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد/ مػػدير عػػاـ الكميػػة بشػػ ف الموافقػػة عمػػى تعيػػيف السػػيد المينػػدس -5
بػػذات القسػػـ نظػػرا  مسػػاعد فػػي وظيفػػة مػػدرسبالكميػػة  ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػةبقسػػـ  المعيػػد -رصػػاص
بتػػػاريخ  تخصػػػص ىندسػػػة االلكترونيػػػات واالتصػػػاالت الكيربيػػػة -عمػػػى درجػػػة الماجسػػػتير فػػػي العمػػػوـ اليندسػػػية لحصػػػولو

ومرفؽ األوراؽ الدالة عمػى حيث أنو كاف ممتزما في عممو ومسمكو منذ تعيينو معيدا بالقسـ ومحسنا آدائو  .ـ6/9/0255
 2ذلؾ

 رارالقــــــــ
 0أوصى المجلس بالموافقة مع تقديم التهنئة ويرفع للجامعة

 

 -/ أحمػد عبػد العزيػز عبػد الػرحمفالمذكرة المقدمة مف السػيد/ مػدير عػاـ الكميػة بشػ ف الموافقػة عمػى تعيػيف السػيد المينػدس -6
عمػى  لقسػـ نظػرا لحصػولوبػذات ا مسػاعد بالكمية فػي وظيفػة مػدرس ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ  المعيد

حيػث  .ـ6/9/0255بتػاريخ  تخصػص ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة -درجة الماجستير فػي العمػـو اليندسػية
 2ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾأنو كاف ممتزما في عممو ومسمكو منذ تعيينو معيدا بالقسـ ومحسنا آدائو 

 القــــــــرار
 0مع تقديم التهنئة ويرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 

 

 المعيػدة -ة/ سػموى سػعيد حامػد مصػطفىالمذكرة المقدمة مػف السػيد/ مػدير عػاـ الكميػة بشػ ف الموافقػة عمػى تعيػيف الميندسػ -7
ا عمػى درجػة بػذات القسػـ نظػرا لحصػولي مسػاعد بالكمية في وظيفػة مػدرس ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ 

حيػػث أنيػػا  .ـ6/9/0255بتػػاريخ  تخصػػص ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة -فػػي العمػػوـ اليندسػػية الماجسػػتير
 2ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ اآدائي ا معيدا بالقسـ ومحسنةكانت ممتزمة في عمميا ومسمكيا منذ تعييني

 
 القــــــــرار

 0عةأوصى المجلس بالموافقة مع تقديم التهنئة ويرفع للجام
 
 
 
 
 
 

 

 -:يفالتالي يفلمناقشة الموضوعواألساتذة المساعديف واجتمع المجمس مف السادة األساتذة 
 -محمػد عبػد النبػى محمػد أحمػد/ مدير عاـ الكمية بش ف الموافقة عمى تعييف السيد الػدكتور/ 2أالمذكرة المقدمة مف السيد -2

بالكميػة فػي وظيفػة أسػتاذ مسػاعد بػذات القسػـ بنػا  عمػى تقريػر  المدرس بقسـ ىندسة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة
حيػػث  2( ليندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت55أ المجنػػة العمميػػة الدائمػػة لوظػػائؼ األسػػاتذة واألسػػاتذة المسػػاعديف رقػػـ )

حيػث أف  أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى ما ورد بالتقرير وعمى تعيػيف سػيادتو فػي وظيفػة أسػتاذ مسػاعد بػذات القسػـ
 2سيادتو كاف ممتزما في عممو ومسمكو منذ تعيينو مدرس بالقسـ ومحسنا آدائو

 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/55/0255 الثالثةالجمسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(9) 

 0أوصى المجلس بالموافقة مع تقديم التهنئة ويرفع للجامعة
 

 -سػػعيد محمػػد عبػػد العػػاطى/ مػػدير عػػاـ الكميػػة بشػػ ف الموافقػػة عمػػى تعيػػيف السػػيد الػػدكتور/ 2أالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد -1
بالكميػة فػي وظيفػة أسػتاذ مسػاعد بػذات القسػـ بنػا  عمػى تقريػر  المدرس بقسـ ىندسة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة

حيػػث  2 ليندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت (55أ المجنػػة العمميػػة الدائمػػة لوظػػائؼ األسػػاتذة واألسػػاتذة المسػػاعديف رقػػـ )
ير وعمى تعيػيف سػيادتو فػي وظيفػة أسػتاذ مسػاعد بػذات القسػـ حيػث أف أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى ما ورد بالتقر 

 2سيادتو كاف ممتزما في عممو ومسمكو منذ تعيينو مدرس بالقسـ ومحسنا آدائو
 القــــــــرار

 0أوصى المجلس بالموافقة مع تقديم التهنئة ويرفع للجامعة
  -شئىن التعليم والطالة:: بً رابع

عمػػى الترخيػػػص لمطػػالب المتقػػدميف  الموافقػػةد/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػ ف 2أالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد 
 -: لمفرؽ المختمفة وىـاف ػػبدخػوؿ االمتح ـ0255/0256 الجامعيلعاـ ا اتلالمتحان

 فرصة التقدـ لالمتحاف عدد المواد  الفرقة اسـ الطالب ـ
 األخيرة 5 األولى عزت محى الديف عزت شبؿ 5
 األخيرة 7 األولى مصطفى شاىيف زكى رمضاف 0
 األولى 4 الثانية أحمد سعيد عبد التواب مرسى 3
 الثانية 3 الثانية أحمد رمضاف كماؿ زعزع 4
 األولى 6 الثانية عبد الوارث جماؿ عبد الوارث 5
 األولى 5 الثانية محمد شبؿ سيؼ سيؼ 6
 األولى 5 الثانية محمد عبد المرضى عبد المنعـ حماد 7
 األخيرة 3 الثانية شريؼ سعد السيد خميؿ 8
 األولى 0 الثانية حاتـ أبو النجا محمد دعبس 9

 الثانية 55 الرابعة "حاسبات" أحمد صبحى رزؽ 52
 الثالثة 0 الرابعة "حاسبات" محمود محمد محمد محمد صقر 55
حيػث أوصػت المجنػة بالموافقػة عمػى التػرخيص لمطػالب  2رسػـو المقػررةال وااالمتحػاف وسػدد لدخوؿبطمب  واتقدم ىؤال  الطالب  ب ف عمما

  2المذكوريف عف دخوؿ االمتحانات مف الخارج
 القــــــــرار

 عمى توصية المجنة ويرفع لمجامعة.أوصى المجلس بالموافقة 
ب/ مينػػا مفتػػاح عيػػاد عبػػد إيقػػاؼ قيػػد الطالػػد/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػ ف 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -0

وقد أوصت المجنػة بخخطػار الطالػب  2نظرا لظروؼ عممو بالخارج ـ0255/0256الفرقة الرابعة عف العاـ الجامعي  -الممؾ
ـ 0255/0256بخنيا  مشكمتو التجنيدية أوال وبعدىا يمكف النظر في جواز قبوؿ أو عدـ قبوؿ إيقاؼ قيده لمعػاـ الجػامعي 

 2استكماؿ المستندات بسبب سفره لمخارج بعد
 القــــــــرار

 0توصية اللجنةعلى أوصى المجلس بالموافقة 
التحػويالت الػواردة لمكميػة )الفرقػة د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطػالب بشػ ف الموافقػة عمػى 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -3

 -ـ مف كميات اليندسة وىـ كالتالي:0255/0256األولى( لمعاـ الجامعي 
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 & مذكرة )أ(  

وأخػرىـ الطالػب/ محمػود  -" طالب محولوف مف كمية اليندسة بشبيف الكـو أوليـ الطالب/ إبػراىيـ شػكري فريػد محمػد5* عدد " 
 2محمد محمد فرج اهلل

محمد نبيػؿ خيػري عبػد الطالب/  -" طالب محولوف مف كمية اليندسة جامعة المنيا وىـ الطالب/ مخمص سامي بطرس0* عدد "
 2الغنى

الطالػب/ محمػود  -أحمػد عاصػـ عبػد الحميػد عمػى " طالب محولوف مف كمية ىندسػة بشػبرا جامعػة بنيػا وىػـ الطالػب/0* عدد "
   2عبد الرحمف محمد حسف

 2" طالب محوؿ مف كمية ىندسة جامعة الزقازيؽ/ أحمد ممدوح كماؿ الديف الشربينى5* عدد "
 2ى سويؼ/ محمود عمى بيباوى محمد" طالب محوؿ مف كمية اليندسة جامعة بن5* عدد "
 2" طالب محوؿ مف كمية اليندسة جامعة اإلسكندرية/ محمد جابر أنور شحاتو5* عدد "

 & مذكرة )ب(
           الطالػػب/ آخػػرىـ  -" طالػػب محولػػوف مػػف كميػػة اليندسػػة بشػػبيف الكػػـو أوليػػـ الطالػػب/ أحمػػد نػػاجى أحمػػد عػػز الػػديف7عػػدد "* 

 2عبد اهلل سعد النبوى

 2الطالب/ كريـ عاشور جمعةآخرىـ  -طالب محولوف مف كمية اليندسة جامعة المنيا وىـ الطالب/ وليد شمردف أبو زيد "3عدد "* 

 2حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة   
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.وفقا لممذكرة المرفقة عمى توصية المجنة أوصى المجلس بالموافقة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المقاصات العمميػة لمطػالب المحػوليف مػف كميػات  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بش ف2المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
   -ـ وىـ كالتالي:0255/0256اليندسة المختمفة الى الكمية لمعاـ الجامعي 

 & مذكرة )أ(
وأخػرىـ الطالػب/ محمػود  -ب/ إبػراىيـ شػكري فريػد محمػد" طالب محولوف مف كمية اليندسة بشبيف الكػـو أوليػـ الطالػ5* عدد "

 2محمد محمد فرج اهلل
محمد نبيػؿ خيػري عبػد الطالب/  -" طالب محولوف مف كمية اليندسة جامعة المنيا وىـ الطالب/ مخمص سامي بطرس0* عدد "
 2الغنى

محمػود     الطالب/  -عبد الحميد عمى" طالب محولوف مف كمية ىندسة بشبرا جامعة بنيا وىـ الطالب/ أحمد عاصـ 0* عدد "
   2عبد الرحمف محمد حسف

 2" طالب محوؿ مف كمية ىندسة جامعة الزقازيؽ/ أحمد ممدوح كماؿ الديف الشربينى5* عدد "
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 2" طالب محوؿ مف كمية اليندسة جامعة بنى سويؼ/ محمود عمى بيباوى محمد5* عدد "
 2اإلسكندرية/ محمد جابر أنور شحاتو" طالب محوؿ مف كمية اليندسة جامعة 5* عدد "

 & مذكرة )ب(  
آخرىـ الطالػب/     عبػد  -" طالب محولوف مف كمية اليندسة بشبيف الكـو أوليـ الطالب/ أحمد ناجى أحمد عز الديف7* عدد "

 2اهلل سعد النبوى

 2الطالب/ كريـ عاشور جمعةآخرىـ  -د" طالب محولوف مف كمية اليندسة جامعة المنيا وىـ الطالب/ وليد شمردف أبو زي3عدد "* 

 2حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة  
 القــــــــرار

 عمى توصية المجنة وفقا لممذكرة المرفقة ويرفع لمجامعة.أوصى المجلس بالموافقة 
 

نصػؼ الفصػؿ الدراسػي األوؿ  جػدوؿ امتحػاف د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػ ف2المذكرة المقدمة مف السػيد أ -5
حيػػث أوصػػت لجنػػة  2 55/0255/ 06إلػػى  05/55/0255ـ الػػذي سػػيبدأ فػػي الفتػػرة مػػف 0255/0256لمعػػاـ الجػػامعي 

   2شئوف التعميـ والطالب بالموافقة
 القــــــــرار

 0أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة
تصػويب نتيجػة الطالػب/ ناصػر حػافظ شػفيؽ عمػيـ والطػالب بشػ ف د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف الت2المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -6

 -الفرقة االعدادى فى مادة الكيميا  اليندسية وذلؾ عمى النحو التالي: -الطامى
نتيجة الطالب قبؿ  االسػػػػـ ـ

 التصويب
نتيجة الطالب بعد 

 التصويب
 مالحظات

ألف الطالػػب تقػػدـ بعػػذر  غكيميا  ىندسية  كيميا  ىندسية ض جػ ناصر حافظ شفيؽ الطامى  5
مقبوؿ عػف التػـر األوؿ 

  كامال

    2حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ بالموافقة
 القــــــــرار

 0ويرفع للجامعةعلى توصية اللجنة أوصى المجلس بالموافقة 
 

ألولػػى دور مػػايو التماسػػات طػػالب الفرقػػة اد/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػ ف 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -7
بالدرجػة المعمنػة  ـ وتـ فحػص جميػع االلتماسػات .. وتبػيف مػف الفحػص مطابقػة الدرجػة التػي حصػؿ عمييػا الطالػب0255

  -بالنتيجة ماعدا الحاالت اآلتية :
 النتيجة النيائية لمطالب نتيجة الطالب بعد التصويب نتيجة الطالب قبؿ التصويب االسػػػػـ ـ
% 65ر0ناجح بنسبة   محمد بيومي نصر بدر 5

 "جيد"
تػػـ تصػػويب درجػػة مػػػادة 

مػػػف  3فيزيػػػا  ىندسػػػية 
 جيد 527ؿ الى 80

" تغيػػرت نسػػبة تقػػدير 
الطالػػػػػػػػػػػػػػػب إلػػػػػػػػػػػػػػػى 

   %"66ر90
تػػـ تصػػويب درجػػة مػػػادة  مواد"6باقية لإلعادة " رشا محمود أحمد مصطفى    0

مػػػف  3فيزيػػػا  ىندسػػػية 
 ؿ83ض الى 73

 5باقيػػػػػػػػة لإلعػػػػػػػػادة "
 مواد"
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  2ئوف التعميـ بالموافقةحيث أوصت لجنة ش

 القــــــــرار
 0ويرفع للجامعة على توصية اللجنة أوصى المجلس بالموافقة

 

تصػويب نتيجػػة الطالبػػة/ كريمػة عمػػى محمػػد د/ وكيػػؿ الكميػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػالب بشػػ ف 2المػذكرة المقدمػػة مػف السػػيد أ -8
 -ـ وذلؾ عمى النحو التالي:0255االت الكيربية دور مايو قسـ ىندسة االلكترونيات واالتص -الفرقة الثالثة -البربري

 النتيجة النيائية لمطالب نتيجة الطالب بعد التصويب نتيجة الطالب قبؿ التصويب االسػػػػـ ـ
منقوؿ بمادتيف ىما  كريمة عمى محمد البربري  5

نظرية االتصاالت وىندسة 
 الموجات المتناىية القصر

تصػػػػويب درجػػػػة الطالبػػػػة فػػػػي 
ة نظريػػػة االتصػػػاالت مػػػف مػػػاد
ونظريػػػػػػػػػػػػػػة  52إلػػػػػػػػػػػػػػى  48

الموجػػػػػات الكيرومغناطيسػػػػػية 
 إلى غياب

منقػػػػػػػوؿ بمػػػػػػػادتيف ىمػػػػػػػا 
نظريػػػػػػػػػػػػػػػػة الموجػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الكيرومغناطيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
وىندسػػػػػػػػػػػػػة الموجػػػػػػػػػػػػػات 

 المتناىية القصر 
 0حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ بالموافقة

 القــــــــرار
 0ةويرفع للجامععلى توصية اللجنة أوصى المجلس بالموافقة 

 

 الموافقػة عمػى االلتمػاس المقػدـ مػف الطالبػة/ د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػ ف2المذكرة المقدمة مف السيد أ -9
قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيػة بخصػوص اسػتثناؤىا عػف  -الفرقة الرابعة -منى السيد عبد الجواد الشناوي

جتمػػػػاعي الثػػػػاني لرعايػػػػة طفمتيػػػػا عػػػػف الفصػػػػؿ الدراسػػػػي األوؿ لمعػػػػاـ الجػػػػامعي موعػػػػد تقػػػػديـ العػػػػذر وقبػػػػوؿ عػػػػذرىا اال
عػف موعػػد تقػػديـ العػذر وقبػػوؿ عػػذرىا االجتمػػاعي حيػث أوصػػت المجنػػة بالموافقػة عمػػى اسػػتثنا  الطالبػػة  2ـ0253/0254

صػػؿ الدراسػػي ـ وتصػػويب نتيجتيػػا فػػي الف0253/0254الثػػاني لرعايػػة طفمتيػػا عػػف الفصػػؿ الدراسػػي األوؿ لمعػػاـ الجػػامعي 
" مقررات إلى فرصة أخيرة فػي ىػذه المقػررات وليػا حػؽ 4مف مفصولة نيائيا في " 0254/0255األوؿ في العاـ الجامعي 

 2ـ 0255/0256الدخوؿ في امتحانات ىذه المقررات في الفصؿ الدراسي األوؿ في ىذا العاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 0ويرفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقة على توصية اللجنة
 

 .-:عالقبت ثقبفيةخبمسبً: 
المذكرة المقدمة مف السػيد أ.د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػ ف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد  -5

الفكريػة األستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية وذلؾ لمحفاظ عمػى حػؽ الممكيػة  -د/ محمد احمد طاىر داود2أ
لمسػػادة البػػاحثيف مػػف أعضػػا  ىيئػػة التػػدريس وتنميػػة ورعايػػة المبػػدعيف مػػنيـ وتػػوفير شػػراكة مػػع الجامعػػات األخػػرى سػػوا  

 2مصرية أو عربية أو عالمية

 القــــــــرار
 أوصى المجلس بالموافقة على تسجيل األبحاث ال اصة بسيادته.

 

دراسػات العميػا والبحػوث بشػ ف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد المذكرة المقدمة مف السػيد أ.د/ وكيػؿ الكميػة لم -0
المػػدرس بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ  -/ وليػػد عيػػد عبػػد الػػرحمف الحنفػػى2د

راكة مػع الجامعػات الممكية الفكرية لمسػادة البػاحثيف مػف أعضػا  ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػ
 2األخرى سوا  مصرية أو عربية أو عالمية
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 القــــــــرار
 أوصى المجلس بالموافقة على تسجيل األبحاث ال اصة بسيادته.

عػال     د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف التقرير الدراسػي الخػاص بالمينػدس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
-E         المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصػناعية والػتحكـ والممتحػؽ ببرنػام  -محمد عبد المعطى خميفة

JUST  لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه عمى المنحة المقدمة لسيادتو مف الجامعػة اليابانيػة لمعمػـو والتكنولوجيػا بمدينػة بػرج
 2لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى ما جا  بالتقرير الدراسى حيث أوصت 2العرب الجديدة باإلسكندرية

 القــــــــرار
 2ويرفع لمجامعة ما جا  بالتقرير الدراسيأوصى المجلس بالموافقة على 

 

د أحمػ   د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف التقريػر الدراسػي الخػاص بالمينػدس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
-E           المػػدرس المسػػاعد بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ والممتحػػؽ ببرنػػام  -محمػػد السػػيد خميفػػة

JUST  لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه عمى المنحة المقدمة لسيادتو مف الجامعة اليابانيػة لمعمػـو والتكنولوجيػا بمدينػة بػرج
 2العالقات الثقافية بالموافقة عمى ما جا  بالتقرير الدراسىحيث أوصت لجنة  2العرب الجديدة باإلسكندرية

 القــــــــرار
 2ويرفع لمجامعة ما جا  بالتقرير الدراسيأوصى المجلس بالموافقة على 

 

أسػامة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػ ف التقريػر الدراسػي الخػاص بالمينػدس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
 E-JUST       المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ والممتحؽ ببرنام  -لي حسف حبيبالشاذ

لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه عمى المنحػة المقدمػة لسػيادتو مػف الجامعػة اليابانيػة لمعمػـو والتكنولوجيػا بمدينػة بػرج العػرب 
 2ثقافية بالموافقة عمى ما جا  بالتقرير الدراسىحيث أوصت لجنة العالقات ال 2الجديدة باإلسكندرية

 القــــــــرار
 2ويرفع لمجامعة ما جا  بالتقرير الدراسيأوصى المجلس بالموافقة على 

 

محمد     د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف التقرير الدراسي الخاص بالميندس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -6
-E        المػػدرس المسػػاعد بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات االتصػػاالت الكيربيػػة والممتحػػؽ ببرنػػام  -دالسػػيد محمػػد محمػػ

JUST  لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه عمى المنحة المقدمة لسيادتو مف الجامعة اليابانيػة لمعمػـو والتكنولوجيػا بمدينػة بػرج
 2بالموافقة عمى ما جا  بالتقرير الدراسىحيث أوصت لجنة العالقات الثقافية  2العرب الجديدة باإلسكندرية

 القــــــــرار
 2ويرفع لمجامعة ما جا  بالتقرير الدراسيأوصى المجلس بالموافقة على 

 

أمجػد  / وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػ ف مػد اإلجػازة الدراسػية لمسػيد المينػدس/ د2أالمذكرة المقدمة مف السيد  -7
وعضػو األجػازة الدراسػية عمػى المنحػة المدرس المساعد بقسػـ اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـ  – سيد عبد المجيد محمود

حتػػػػى  ـ57/9/0255اعتبػػػػارا مػػػػف  الثػػػػانيلمحصػػػػوؿ عمػػػػى درجػػػػة الػػػػدكتوراه لممػػػػد لمعػػػػاـ  المقدمػػػػة لسػػػػيادتو مػػػػف الينػػػػد
   2افقةبالموافقة وأوصت لجنة العالقات الثقافية بالمو وقد أوصى مجمس القسـ 2 ـ56/9/0256

 القــــــــرار
 2مد األجازة الدراسية لمميندس المذكور وترفع لمجامعةأوصى المجلس بالموافقة على 

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/55/0255 الثالثةالجمسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(54) 

الموافقة عمى التقريػر المقػدـ مػف مجمػس قسػـ  / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش فد2أالمذكرة المقدمة مف السيد  -8
مشروع البرنام  التنفيذي لمتعاوف الثقافي بيف حكومتي جميوريػة مصػر ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بخصوص 

   2وأوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة 2 0255/0256العربية وجميورية كوريا الديمقراطية الشعبية لألعواـ 
 القــــــــرار

 2توصية المجنة ويرفع لمجامعةأوصى المجلس بالموافقة على 

 -د/ عبػد الحمػيـ عبػد النبػي ذكػرى2كيػة أز ت / وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػ فد2أف السػيد المذكرة المقدمػة مػ -9
لمتقػدـ لنيػؿ جػائزة الدولػة التقديريػة ليػذا العػاـ فػي  -جامعػة عػيف شػمس -أستاذ االلكترونيات واالتصػاالت بكميػة اليندسػة

 -د/ السػػيد محمػػود الربيعػػي2الطمػػب المقػػدـ مػػف السػػيد أمجػػاؿ "بحػػوث االلكترونيػػات والطاقػػة الشمسػػية" وذلػػؾ بنػػا  عمػػى 
   2األستاذ المتفرغ بالكمية وأوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة

 القــــــــرار
 2توصية المجنة ويرفع لمجامعةأوصى المجلس بالموافقة على 

/ وليػد 2دالسػيد  مػفدـ ػلمقػالعممي ار ػ ف التقريػػوالبحوث بش اػػالعمي/ وكيؿ الكمية لمدراسات أ.دالمذكرة المقدمة مف السيد  -52
 IEEE VTCعػف حضػور سػيادتو مػؤتمر  واالتصػاالت الكيربيػةبقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات  المػدرس –سعد فؤاد حممػي

ومرفػػؽ  ـ9/9/0255إلػػى ـ  6/9/0255الفتػػرة مػػف  فػػى بواليػػة بوسػػطف بالواليػػات المتحػػدة األمريكيػػةوالػػذي عقػػد  2015
 2وأوصت لجنة العالقات الثقافية بعدـ الموافقة لحيف عمؿ السيمنار ويؤجؿ لمجنة القادمة ير.صورة مف التقر 

 القــــــــرار
 2ويرفع لمجامعة العمميما جا  بالتقرير المجلس بالموافقة على أوصى 

 
 -دراسبت عليب : :سبدسبً 

       ة/  إلغػػا   قيػػد الميندسػػ شػػ ف الموافقػػة عمػػىد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث ب2لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أا -5
دورة أكتػوبر  وعمػوـ الحاسػبات بقسػـ ىندسػة  المقيدة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية -نبيمة فرج زكى الحمفاوى

  2حيث أوصت المجنة بالموافقة نظرا لعدـ رغبتيا في االستمرار في التخصص الحالي والمسجمة عميو 2ـ  0254

 القــــــــرار                                                                             
   0ويرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 

 

سػامية   ة/  إلغػا   قيػد الميندسػ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى2لمذكرة المقدمة مف السيد أا -0
ـ  0254دورة أكتػوبر  االلكترونيات واالتصاالت الكيربيػةبقسـ ىندسة  المقيدة لدرجة الماجستير -العابديف تاج الديف زيف

   2حيث أوصت المجنة بالموافقة 2
 القــــــــرار                                                                             

   0ويرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
 

عمػر     إلغا   قيػد المينػدس/   د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى2لمذكرة المقدمة مف السيد أا -3
حيػث  2ـ  0254دورة أكتػوبر  االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةبقسػـ ىندسػة  المقيػدة لدرجػة الماجسػتير -محمد جمعة

 2أوصت المجنة بالموافقة 
 القــــــــرار                                                                             

   0ويرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/55/0255 الثالثةالجمسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(55) 

الموافقة عمى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف2المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات اليندسػػية ماجسػػتير العمػػوـ المقيػػد لدرجػػة  -يػػز أحمػػد الطػػوخىمحمػػد عبػػد العز بالمينػػدس/ 

تحسػػػيف اإلشػػػارات لنظػػػاـ فػػػي موضػػػوع: ) ـ )بنظػػػاـ السػػػاعات المعتمػػػدة ( 0253دورة أكتػػػوبر  –واالتصػػػاالت الكيربيػػػة
 -:تحت أشراؼ  الحامالت المتعامدة متعدد الدخؿ والخرج(

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة   سامي عبد المنعـ الضميؿد/ 2أ 5

 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية / محمد عبد النبى محمد أحمد2د 0
 القــــــــرار                                                                             

  0ى التسجيل للمهندس المككورعلأوصى المجلس بالموافقة 
 

الموافقة عمى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف2المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات  دكتػػور الفمسػػفة فػػى العمػػوـ اليندسػػيةالمقيػػد لدرجػػة  -محمػػد سػػعيد محمػػد شػػمبىبالمينػػدس/ 

قياس المجػاؿ الكيرومغناطيسػى في موضوع: ) ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة ( 0254دورة أكتوبر  –ربيةواالتصاالت الكي
 -:تحت أشراؼ  باستخداـ شبكات المستشعرات الالسمكية المدمجة(

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة   ناجػى وديػع مسيحػةد/ 2أ 5

 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ر/ منى محمد صبػرى شقيػ2د 0
 القــــــــرار                                                                             

  0على التسجيل للمهندس المككورأوصى المجلس بالموافقة 
 
الموافقة عمى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص  ت العميا والبحوث بش فد/ وكيؿ الكمية لمدراسا2المذكرة المقدمة مف السيد أ -6

بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات  دكتػػور الفمسػػفة فػػى العمػػوـ اليندسػػيةالمقيػػد لدرجػػة  -باسػػـ محمػػد عمػػى الػػدويؾبالمينػػدس/ 
ؿ لمجيػػؿ محاكػػاة قنػػاة االتصػػافػػي موضػػوع: ) ـ )بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة ( 0254دورة أكتػػوبر  –واالتصػػاالت الكيربيػػة

 -:تحت أشراؼ  الخامس مف اتصاالت شبكات المحموؿ(
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة   السيػد محمود الربيعىد/ 2أ 5

 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية / فتحى السيد عبد السميع2د 0
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة  مدرس / سعيد محمد عبد العاطى2د 3

 القــــــــرار                                                                             
   0بإعادة الموضوع للقسم لمزيد م  الدراسةأوصى المجلس 

 

الموافقة عمى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص  بحوث بش فد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا وال2المذكرة المقدمة مف السيد أ -7
بقسػـ الفيزيقػا والرياضػيات  دكتور الفمسفة فػى العمػوـ اليندسػيةالمقيد لدرجة  -عمى محمد لطفى عمى قنديؿبالميندس/ 
التحميػػؿ والػػتحكـ فػى األنظمػػة اليندسػػية فػػي موضػوع: ) ـ )بنظػػاـ السػاعات المعتمػػدة ( 0254دورة أكتػػوبر  –اليندسػية 
 -:تحت أشراؼ  االىتزازية(

 أستاذ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  مجدي محمد كػامؿد/ 2أ 5

 أستاذ مساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية / وداد عمى عبد المنعـ الجنايني2د 0
 مدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية / ياسر صالح حامد حسانيف2د 3
 مدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية عطية الجوىري/ ىاني أحمد 2د 4

 القــــــــرار                                                                             
  0بإعادة الموضوع للقسم لمزيد م  الدراسةأوصى المجلس 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/55/0255 الثالثةالجمسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(56) 

 
الموافقة عمى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص  يا والبحوث بش فد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العم2المذكرة المقدمة مف السيد أ -8

بقسػـ  دكتػور الفمسػفة فػى العمػوـ األساسػية اليندسػيةالمقيػد لدرجػة  -ناصر عبد الفضيؿ عبػد الحميػد سػعيدبالميندس/ 
كـ فػى التحميػؿ والػتحفػي موضػوع: ) ـ )بنظاـ السػاعات المعتمػدة ( 0254دورة أكتوبر  –الفيزيقا والرياضيات اليندسية 

 -:تحت أشراؼ  النظـ الديناميكية المثالية والغير مثالية الميتزة(
 أستاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  مصطفى حسف محمد عيسىد/ 2أ 5

 أستاذ مساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية / وداد عمى عبد المنعـ الجنايني2د 0
 ذ مساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسيةأستا / محمد سيد عبد القادر2د 3
 مدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية / ىاني أحمد عطية الجوىري2د 4

 القــــــــرار                                                                             
 0بإعادة الموضوع للقسم لمزيد م  الدراسةأوصى المجلس 

 
 
 

 درجػة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػ ف الموافقػة عمػى التقػارير السػنوية لطػالب2المذكرة المقدمة مف السيد أ -9
وعػددىـ  ـ0254/0255لمعاـ الجامعي  االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة فى العمـو اليندسية الماجستير 

  2أحمد حسف صادؽ ىوانووأخرىـ ـ/  -بد الحميد عبد النبيىياـ عبد المرضى عطالب أوليـ ـ/  63
 القــــــــرار

 االلكترونياار واالتصااالر الكهربياةهندساة  بقسامالماجساتير درجاة الموافقــة علاى التقاارير السانوية لطاال  أوصى المجلس ب
  0وترفع للجامعة

 

 درجػة والبحوث بش ف الموافقة عمى التقارير السػنوية لطػالب د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا2المذكرة المقدمة مف السيد أ -52
لمعػاـ الجػامعي  االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةبقسػـ ىندسػة دكتور الفمسفة فى اليندسة االلكترونية، العموـ اليندسػية 

   2فراوىوأخرىـ ـ/ أمير صالح حافظ الص -ـ/ عمى أحمد عبد الفتاح أحمد طالب أوليـ 58وعددىـ  ـ0254/0255
 القــــــــرار

   0وترفع للجامعة االلكترونيار واالتصاالر الكهربيةهندسة  بقسم الدكتوراهأوصى المجلس بالموافقــة على التقارير السنوية لطال  درجة 
 

 درجػة طػالبد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى التقارير السػنوية ل2المذكرة المقدمة مف السيد أ -55
 طالب أوليػـ 5وعددىـ  ـ0254/0255لمعاـ الجامعي  وعمـو الحاسباتبقسـ ىندسة في العمـو اليندسية  دكتور الفمسفة

 2وأخرىـ ـ/ عبد اهلل حسف حسف حسف -ـ/ صبري سعيد أحمد محمود
 القــــــــرار

  0وترفع للجامعة وعلوم الحاسبار هندسة  أوصى المجلس بالموافقــة على التقارير السنوية لطال  درجة الدكتوراه بقسم
 

 درجػة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى التقارير السػنوية لطػالب2المذكرة المقدمة مف السيد أ -50
الجػػامعي  لمعػػاـ االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـبقسػػـ ىندسػػة فػػي العمػػوـ اليندسػػية، اليندسػػة االلكترونيػػة  دكتػػور الفمسػػفة

 2وأخرىـ ـ/ وليد محمد مصطفى سعده -ـ/ عصاـ عبد العميـ جمعو العربي طالب أوليـ 7وعددىـ  ـ0254/0255
 القــــــــرار

وترفاع  االلكترونيار الصاناعية والاتحكمهندسة  بقسم درجة الدكتوراهالموافقــة على التقارير السنوية لطال  أوصى المجلس ب
   0للجامعة

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/55/0255 الثالثةالجمسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(57) 

تعػديال د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػ ف الموافقػة عمػى تعػديؿ عنػواف الرسػالة 2لمقدمة مف السيد أالمذكرة ا -53
بقسػػػـ ىندسػػػة  العمػػػوـ اليندسػػػية ماجسػػػتيرالمسػػػجؿ لدرجػػػة  -مينػػػد خميػػػؿ رجػػػب الحوشػػػىالخاصػػػة بالمينػػػدس/ جوىريػػػا 

( بػدال مػف  ذكية لنظاـ المنطؽ الغيمى مػف النػوع الثػاني تطبيقاتليصبح عنواف الرسالة: )  الصناعية والتحكـاإللكترونيات 
وذلػؾ بنػا  عمػى طمػب لجنػة األشػراؼ عمػى  ) التخطيط والتحكـ فى تتبع المسار إلنساف آلي يعمػؿ فػى بيئػة غيػر منتظمػة(

 الرسالة والمكونة مف السادة:
 والتحكـااللكترونيات الصناعية أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة   بالؿ أحمد أبو ظالـد/ 2أ 5

 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ / إبراىيـ عبد الفتاح عبد الحميد2د 0
 القــــــــرار

   0وترفع للجامعة تعديل عنوا  رسالة الماجستير تعديال جوهريا للمهندس المككورالموافقــة على أوصى المجلس ب
 

/ عػادؿ 2دلمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقػة عمػى إضػافة اسػـ السػيد د/ وكيؿ الكمية 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -54
الى لجنة األشػراؼ عمػى  األستاذ المتفرغ "أستاذ مساعد" بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية -شاكر الفيشاوى

لتصػبح العمػوـ اليندسػية المسػجؿ لدرجػة ماجسػتير  -محمد محمود عطيػة العباسػيالخاصة بالميندس/ الماجستير رسالة 
 لجنة األشراؼ كالتالي:

 ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ  متفرغأستاذ   د/ معوض إبراىيـ معوض2أ 5

 أستاذ متفرغ "أستاذ مساعد" بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية / عادؿ شاكر الفيشاوي2د 0
 القــــــــرار

علاى رساالة الماجساتير ال اصاة إلاى لجناة اإلشاراف  الفيشػاويعػادؿ شػاكر / 0داسم السايد  إضافةفقة على أوصى المجلس بالموا

 2للجامعة عويرف بالمهندس المككور
 

د/ 2أد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػ ف الموافقػػة عمػػى إضػػافة اسػػـ السػػيد 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -55
الػى لجنػة األشػراؼ عمػى رسػالة  ألستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيػةا -عاطؼ السيد أبو العـز

لتصػبح  المسػجؿ لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػى العمػوـ اليندسػية -حسػاـ محمػد ىمػاـ عبػد اهللالخاصة بالمينػدس/ الدكتوراه 
 لجنة األشراؼ كالتالي:

 ندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةىبقسـ  متفرغأستاذ   د/ معوض إبراىيـ معوض2أ 5

 ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ  متفرغأستاذ  د/ عاطؼ السيد أبو العـز2أ 0
 أستاذ متفرغ "أستاذ مساعد" بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية / محمد محمد السعيد الحموانى2د 
 تاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأس / فتحي السيد عبد السميع2د 3

 القــــــــرار

علاى رساالة الادكتوراه ال اصاة د/ عاطف السيد أبو العزم إلى لجنة اإلشراف 0أاسم السيد  إضافةأوصى المجلس بالموافقة على 

 2للجامعة عويرف بالمهندس المككور
 

/ ةكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندسد/ وكيؿ ال2المذكرة المقدمة مف السيد أ -56
 الفيزيقا والرياضيات اليندسيةبقسـ الماجستير في العمـو األساسية اليندسية لدرجة  ةالمسجم -نورا يحيى زكريا الشيخ

ـ بنا  عمى رأى السادة 0255/0256ثاف لمعاـ الجامعي بنا  عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 
 2(المشرفيف

 القــــــــرار
 ويرفع للجامعة. ثا لمدة عام  ةالمككور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/55/0255 الثالثةالجمسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(58) 

 

/ ةتسػجيؿ الميندسػػ د/ وكيػػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػا والبحػػوث بشػ ف الموافقػػة عمػى إيقػػاؼ2المػذكرة المقدمػة مػػف السػيد أ -57
لدرجػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية  ةالمسػجمـ 0255/0256لمدة عاـ ثاف لمعاـ الجػامعي  -ؿ مصطفى عميوةنياؿ جما
 .لرعاية طفميانظرا  االلكترونيات الصناعية والتحكـىندسة بقسـ 

 القــــــــرار

ويرفااع م  5102/2102للعااام الجااامعي لماادة عااام ثااا   ةالمااككور ةأوصااى المجلااس بالموافقااة علااى إيقاااف التسااجيل للمهندساا
 0للجامعة

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -58
لدرجػة الماجسػتير فػى العمػوـ اليندسػية بقسػـ  ةالمسػجم -سارة عادؿ حسف الطحػاف/ ةرسالة الماجستير الخاصة بالميندس

واقترح مجمػس  تصميـ أنظمة االتصاالت البصرية عالية االدا ()  -في موضوع: ت واالتصاالت الكيربيةىندسة االلكترونيا
 -القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:

 (ممتحف خارجي)  ىيئة الطاقة الذرية  -بمركز البحوث النوويةأستاذ   امبابى إسماعيؿ محمودد/ 2أ 5

 (عف لجنة اإلشراؼ)  االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة  الدكانى د/ إبراىيـ محمد2أ 0
 (داخمي) االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة أستاذ  د/ محمد فييـ الكردي2أ 3
 (شرؼم) االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة أستاذ  د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد2أ 4

 القــــــــرار

 ةلمهندساال اصة باأوصى المجلس بالموافقة على التشكيل المقترح م  مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير 

 2للجامعة عويرف ةالمككور
 

اف القبػوؿ تشػكيؿ لجػاف امتحػ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػ ف الموافقػة عمػى2المذكرة المقدمة مف السيد أ -59
حيػػث أ وصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا  2 ـ0255/0256 الجػػامعيلمعػػاـ  ـ0255لمطػػالب المتقػػدميف لمقيػػد بػػدورة أكتػػوبر 
 2والبحوث عمى ما ورد مف األقساـ العممية

 القــــــــرار

 2للجامعة عويرف توصية اللجنة أوصى المجلس بالموافقة على
 

قيػد الطػالب الجػدد المتقػدميف  ؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػ ف الموافقػة عمػىد/ وكي2المذكرة المقدمة مف السيد أ -02
حيػث أوصػت  2ـ 0255/0256 الجػامعيلمعػاـ  ـ0255دكتوراه( بدورة أكتوبر  -ماجستير -لمقيد بالدراسات العميا )دبمـو

 2لجنة الدراسات العميا والبحوث عمى ما ورد مف األقساـ العممية
 القــــــــرار

 2للجامعة عويرف توصية اللجنة أوصى المجلس بالموافقة على
 

الػب/ الطكػؿ مػف د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػ ف الموافقػة عمػى قبػوؿ قيػد 2المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -05
ت الصػػناعية قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػا) بػػدبموـ الدراسػػات العميػػا -صػػالح خميػػؿ جمعػػة، الطالػػب/ محمػػد سػػعد بيػػومي عمػػى

   2حيث أوصت المجنة بالموافقة 2والتحكـ(
 القــــــــرار

 2للجامعة عويرف توصية اللجنة أوصى المجلس بالموافقة على
 -لجـــــــــــــبن:ا :بً سببع



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/55/0255 الثالثةالجمسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(59) 

ـ 0255/0256محضػػر اجتمػػػاع مجمػػس قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ ) الجمسػػة الثانيػػة( لمعػػاـ الجػػامعي  -5
 ـ  0255/ 55/52قد بتاريخ المنع

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 

ـ المنعقػد بتػاريخ 0255/0256محضر اجتمػاع مجمػس قسػـ ىندسػة وعمػـو الحاسػبات ) الجمسػة الثانيػة( لمعػاـ الجػامعي  -0
 ـ  0255/ 55/52

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 

ـ 0255/0256ترونيات واالتصػاالت الكيربيػة ) الجمسػة الثانيػة( لمعػاـ الجػامعي محضر اجتمػاع مجمس قسـ ىندسة االلك -3
 ـ  0255/ 55/52المنعقد بتاريخ 

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 

ـ المنعقػػد 0255/0256محضػػر اجتمػػػاع مجمػػس قسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػية ) الجمسػػة الثانيػػة( لمعػػاـ الجػػامعي  -4
 ـ  0255/ 55/52بتاريخ 

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 

 ـ  0255/ 58/52 خـ المنعقد بتاري0255/0256محضر اجتمػاع لجنة المكتبة ) الجمسة الثانية( لمعاـ الجامعي  -5
 القــــــــرار

 أحيط المجلس علمـــاً.
 

ـ المنعقػػػد بتػػػاريخ           0255/0256الجػػػامعي  محضػػػر اجتمػػػػاع لجنػػػة الدراسػػػات العميػػػا والبحػػػوث ) الجمسػػػة الثانيػػػة( لمعػػػاـ -6
 ـ  0255/ 58/52

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 

ـ المنعقػػػد بتػػػاريخ 0255/0256محضػػػر اجتمػػػػاع لجنػػػة العالقػػػات الثقافيػػػة والعمميػػػة ) الجمسػػػة الثانيػػػة( لمعػػػاـ الجػػػامعي  -7
 ـ  0255/ 58/52

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 
/ 58/52  ـ المنعقػد بتػاريخ0255/0256محضر اجتمػاع لجنة شئوف التعميـ والطالب ) الجمسة الثانيػة( لمعػاـ الجػامعي  -8

  ـ  0255
 القــــــــرار

 أحيط المجلس علمـــاً.
 
 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/55/0255 الثالثةالجمسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(02) 

بتػػػاريخ  ـ المنعقػػػد0255/0256محضػػر اجتمػػػػاع لجنػػػة المختبػػػرات واألجيػػزة العمميػػػة ) الجمسػػػة الثانيػػػة( لمعػػاـ الجػػػامعي  -9
 ـ  0255/ 58/52

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 

/ 05/52ـ المنعقػد بتػاريخ 0255/0256محضر اجتمػاع مجمس إدارة المجمة العممية ) النصؼ سنوية( لمعاـ الجػامعي  -52
 ـ  0255

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 

 -مب يستجد مه أعمــــبل: بً:ثبمى
بشػ ف اعتمػاد برنػام  الالئحػة  الصػناعية والػتحكـ/ رئيس مجمس قسـ ىندسػة االلكترونيػات 2لمقدمة مف السيد دالمذكرة ا -5

 -الداخمية لمرحمة البكالوريوس نظاـ الساعات المعتمدة تحت مسمى:
Industrial Automation Engineering                                                                                          

 ىندسة التحكـ الصناعي
 القــــــــرار

 .أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة
 

الموافقػة عمػى انتػداب ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بشػ ف د/ رئيس مجمػس قسػـ 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -0
بواقػع العػريش  -القسـ لمتدريس بالمعيد العالي لميندسة والتكنولوجيػااألستاذ ب -عبد الناصر عبد الجواد محمد د/2أالسيد 
 2 ـ0256 /0255معاـ الجامعي األوؿ ل الدراسيالفصؿ { خالؿ  واحد أسبوعيايـو } 

 القــــــــرار
 2الموافقة ويرفع للجامعةأوصى المجلس ب

 
 
الموافقػة عمػى انتػداب تصػاالت الكيربيػة بشػ ف ىندسػة االلكترونيػات واال د/ رئػيس مجمػس قسػـ 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -3

}      بواقػع يػـوالعػريش  -األستاذ بالقسـ لمتدريس بالمعيد العالي لميندسػة والتكنولوجيػا -الكرديمحمد فييـ  د/2أالسيد 
 2 ـ0256 /0255معاـ الجامعي الفصؿ الدراسي األوؿ ل{ خالؿ  واحد أسبوعيا

 القــــــــرار
 2قة ويرفع للجامعةالموافأوصى المجلس ب

 
 
 
الموافقػة عمػى انتػداب ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بشػ ف د/ رئػيس مجمػس قسػـ 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -4

العػريش  -األستاذ المساعد بالقسػـ لمتػدريس بالمعيػد العػالي لميندسػة والتكنولوجيػا -/ حمدى عبد الخالؽ شرشر2دالسيد 
 2 ـ0256 /0255معاـ الجامعي الفصؿ الدراسي األوؿ ل{ خالؿ  ياواحد أسبوعبواقع يـو } 

 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/55/0255 الثالثةالجمسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(05) 

 2الموافقة ويرفع للجامعةأوصى المجلس ب
 

المػػدرس  -/ محمػػد أحمػػد الرشػػيدى2مسػػيد دد/ رئػػيس مجمػػس قسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات ل2السػػيد أالطمػػب المقػػدـ مػػف  -5
لمعمػؿ بجامعػة جػازاف بالمممكػة العربيػة السػعودية لمػدة عػاـ  –مرتػببالقسـ بش ف الموافقػة عمػى مػنح سػيادتو أجػازة بػدوف 

 2أوؿ
 القــــــــرار

 2الموافقة ويرفع للجامعةأوصى المجلس ب
 

 مكميػةل إسػتراتيجيةكيػد الجػودة بشػ ف وضػع لوحدة تو  التنفيذي/ المدير 2د/ عميد الكمية لمسيد د2الكتاب المقدـ مف السيد أ -6
 -صوصية عمى أف تعتمد عمى المحاور التالية:معالجة ظاىرة الدروس الخ في

 "2السماح بعقد ندوات لتنمية قدرات الطالب فى المواد المتعسريف فييا "بنا ا عمى موافقة الجامعة  

 الخ222السماح لمطالب وتشجيعيـ عمى التعميـ الذاتى 

 القــــــــرار 
  0الموافقة أوصى المجلس ب

 

 بشػ فوالمحولة الى لجنػة المختبػرات واألجيػزة العمميػة ؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب د/ وكي2المذكرة المقدمة مف السيد أ -7
حيػث أوصػت المجنػة 2( حاسػب32حاسػب آلػى وعػددىـ ) صالة تدريب خاصة بااللكترونيات الدقيقػة ومجيػزة بػ جيزة إنشا 

 2بالموافقة

 القــــــــرار                                                                       
 0على توصية اللجنة الموافقةأوصى المجلس ب

 

والمحولػة إلػى لجنػة المختبػرات  / رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ2المقدمة مف السيد دالطمب   -8
لبرنػام  اليندسػة الطبيػة  الحيويػة وذلػؾ لمحاجػة الماسػة ةاليندسة الطبيػبش ف توفير مكاف بالقسـ لمعمؿ  واألجيزة العممية

طبيػػة الفرقػػة الرابعػػة "الئحػػة االلكترونيػػات الطبيػػة لمفرقػػة الثالثػػة واألجيػػزة ال مقػػرريالحيويػػة والتكنولوجيػػا وكػػذلؾ لمعامػػؿ 
الطلاا  وعلااى ت صاايص عاادد  ىبالموافقااة علااحيػػث أوصػػت المجنػػة 2" جيػػاز حاسػػب لممعمػػؿ02" وكػػذا تػػوفير عػػدد "0250

 0لم يتوافر بالكلية يتم ت صيص ميزانية لشرا  هكه األجهزة " جهاز حاس  للمعمل وا 10"

 القــــــــرار                                                                   
  0بالموافقة على توصية اللجنة أوصى المجلس

 
 
 

بش ف  ميف عاـ المجمس األعمى لمجامعاتد/ أ2رئيس الجامعة وذلؾ بنا  عمى كتاب السيد أد/ 2مف السيد أ الواردةالمذكرة  -9
 -عمى أف يكوف كالتالي: 0255/0256الخريطة الزمنية لمعاـ الجامعي مقترح  الموافقة عمى

  2 7/5/0256وتنتيي في  08/9/0255بداية الدراسة بالفصؿ الدراسي األوؿ في 
 بعػػد  08/5/0256ـ الخمػػيس وتنتيػػي يػػو  9/5/0256يػػـو السػػبت الموافػػؽ األوؿ  الدراسػػيالفصػػؿ متحانػػات تبػػدأ ا

 2استبعاد أياـ األجازات الرسمية

  2 0/6/0256وتنتيي فى  53/0/0256بداية الدراسة بالفصؿ الدراسي الثاني فى 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/55/0255 الثالثةالجمسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(00) 

  بعػػد  32/6/0256وتنتيػػي يػػوـ الخمػػيس  4/6/0256تبػػدأ امتحانػػات الفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني يػػوـ السػػبت الموافػػؽ
 2استبعاد أياـ األجازات الرسمية

 القــــــــرار                                                                   
 0أحيط المجلس علما

 
  -ة:ػػالعممي بصفتػو اليػتراح التػتقديـ االقد/ نبيؿ عبد الواحد إسماعيؿ بش ف 2الكتػاب المقػدـ مف السيد أ -52
  2" 49ألف ذلؾ يتعارض مع قانوف رقـ " اليجوز اإلشراؼ العممي لعضو ىيئة التدريس وىو ب جازة خاصة    

 القــــــــرار                                                                   
 0بشرط عدم تطبيقه على المشرفي  الكي  يقومو  باألجازة أثنا  إشرافهم على الرسائل العلمية أوصى المجلس بالموافقة

 

 ـ  0255/ 58/52ـ المنعقد بتاريخ 0255/0256الجمسة األولى( لمعاـ الجامعي  محضر اجتمػاع لجنة الحاسبات ) -55
 القــــــــرار

 أحيط المجلس علمـــاً.
 

ـ المنعقػػد 0255/0256محضػػر اجتمػػػاع لجنػػة شػػئوف خدمػػة المجتمػػع وتنميػػة البيئػػة ) الجمسػػة الثانيػػة( لمعػػاـ الجػػامعي  -50
 ـ  0255/ 05/52بتاريخ 

 القــــــــرار
 لس علمـــاً.أحيط المج

 

 الرابعة عصراً انتيى االجتماع حيث كانت الساعة                       
 

 أميه المجلس                               عميد الكلية              

 
 محمد عبد العظيم البرديىىد/ 0أ                     الربيعيالسيد محمىد د/  0أ

 
 

  وهى/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/55/0255 الثالثةالجمسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ألنااه لاايس فااي الصااالد لقاار  مدينااة الطالبااار ماا  الطلبااة ونااارا لضاايم المساااحة والمساااحار ال ضاارا  فااي الكليااة وكااكا التوسااعار المتوقعااة 

  0باستحداث أقسام علمية جديدة لجك  الطلبة للكلية،  وأ  عدد مدرجار الكلية الحالية غير كافية ويرفع للجامعة

 


