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 {رابعةالة محضر اجتماع مجمس الكمية } الجمس

 ـ4/50/0253الموافؽ  األحدالمنعقدة يـو 
 تـ عقد اجتماع مجمس الكمية برئاسة  صباحا  عشر  الحاديةوفى تماـ الساعة  ـ4/50/0253الموافؽ  األحديوـ  فيانو 

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

 وكيػػػؿ الكميػػػة لشئوف التعميـ والطالب زيف الديف حمميصابر أ.د/  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 1

 اتػقػائػـ بعمؿ رئيس مجػمس قسـ ىندسػة وعمـو الحاسبػ السيػد / أيمف السيد احمد2د 2

 رئيس مجػمس قسػـ الفيزيقػا والرياضيػػات اليندسيػػػػة   د/ مجػدي محمد كامػؿ2أ 3

 قػائػـ بعمؿ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بػينسى إبراىيـ/ أحمػد 2د 4

 قائـ بعمؿ رئيس قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكػـ انى / محمد أبو زيد البرو 2د 5

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ كمػاؿ حسف عػػوض اهلل 6

 متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكػـالاألستػاذ  د/ محمد مبػروؾ زكريػا شرؼ2أ 7

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية حمود الربيعىد/ السيد م2أ 52

 متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسيػػػػػػةالاألستػاذ  د/ محمػػػػد طػػػاىر داود2أ 55

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

 المساعديف) بالتناو ب( ةأقدـ االساتذ الحافظحسف محمد عبد /2د 51

 }ف } بالتناوبػػػػػػػدـ المدرسيػػػػػػػػػػػػأق / صالح الديف شعباف عيسى2د 52

 المدير التنفيذي لوحدة توكيد الجودة بالكمية ) مدعو لحضور ىذه الجمسة( رد./ عبد المجيد عبد الحكيـ شر ش 53

 الحضور عدـ اعتذر عف 

 (مف الخارج ا) عضو رئيس مجمس إدارة شركة النخيمى إخواف    صر اهلل إبراىيـ النخيمىـ/ عياد ن 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 "             ئيس المجمسد/ ر 2وبدأ 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

  ألوؿ عمػى مسػتوا الجميوريػة بالتينئة لقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بالكمية الجتيػازىـ المركػز اتقدـ سيادتو
 2(EMC)اعداد الطالب الحاصميف عمى شيادة معتمدة مف شركة  في

األسػتاذ  -الصػيرفيد/ سػعيد السػيد 2*  توجو سيادتو والسػادة أعضػاا المجمػس بالػدعاا بالشػفاا العاجػؿ لمسػيد أ
 2المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية

  -ثـ نعى سيادتو:
 2المتفرغ بكمية اليندسة بشبيف الكـواألستاذ  -زكريا مرسى يـإبراىد/ 2السيد أ
  2عميد كمية التربية النوعية بأشموف –مجدي الدسوقي  د/2أ دالسي
 -:شاطر سيادتوو 
  عػػـ لوفػاة  -بقسػػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة األسػتاذ -صػابر حممػي زيػف الػديفد/ 2أالسػيد

 2زوجتو

 األسػػتاذ بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة  -ر عػػد الجػػواد محمػػد / عبػػد الناصػػ2د2أ السػػيد- 
 2لوفاة شقيؽ زوجتو

 هلوفاة والد -المدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية -/ أحمد سعد الكورانى2السيد د 

 هوالد لوفاة -المدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  -/ محمد حسف شمس2د السيد  

  جدوؿ األعماؿ: فيوشرع سيادتو النظر 
 

 -:أوالً المصبدقبث
 

 0 ـ5/55/0253( المنعقدة بتاريخ لثةالثا) المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة

 القــــــــرار                                                       

 2 ـ5/55/3025بتاريخ  ( المنعقدةلثةالثا) المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة
ًً : مىضىعبث ببلتفىيض: ًً  -ثبويبً

الموافقػػة عمػػى انتػػداب ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ بشػػأف د/ رئػػيس مجمػػس قسػػـ 2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -5
 كنولوجيػاجامعة مصر لمعمػـو والت -األستاذ المساعد بالقسـ لمتدريس بكمية اليندسة -حمدي محمد السيد محمد /2دالسيد 

 2 ـ0254 /0253لعاـ الجامعي ا{ خالؿ  األربعاا}  واحد أسبوعيا بواقع يـو
 القــــــــرار

 2اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةأوصى المجلس على 
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 /أ.دالموافقػة عمػى انتػداب السػيد الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػة بشػأف د/ رئػيس مجمػس قسػـ 2الكتاب المقدـ مف السػيد أ -0
 واحػد أسػبوعيا بواقػع يػـو سو جامعػة فػار  -األسػتاذ المتفػرغ بالقسػـ لمتػدريس بكميػة اليندسػة -سعيد عمػى السػيد الصػيرفي

 2 ـ0254 /0253معاـ الجامعي الفصؿ الدراسي األوؿ لخالؿ 
 القــــــــرار

 2اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةأوصى المجلس على 
الموافقػة عمػى انتػداب ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بشػأف د/ رئيس مجمس قسـ 2أ الكتاب المقدـ مف السيد -1

واحػػد  بواقػع يػـوجامعػػة طنطػا  -األسػتاذ المسػاعد بالقسػػـ لمتػدريس بكميػة اليندسػة -فتحػي السػيد عبػػد السػميع /2دالسػيد 
 2 ـ0254 /0253لعاـ الجامعي اخالؿ  أسبوعيا

 القــــــــرار
 2اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةعلى  أوصى المجلس

الموافقػة عمػى انتػداب ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بشػأف د/ رئيس مجمس قسـ 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -2
واحػػد  بواقػػع يػػـوالمػػدرس بالقسػػـ لمتػػدريس بمدينػػة زويػػؿ لمعمػػـو والتكنولوجيػػا  -أحمػػد السػػيد عبػػد الحمػػيـ فر ػػؿ /2دالسػػيد 
 2 ـ0254 /0253معاـ الجامعي الفصؿ الدراسي األوؿ لخالؿ  أسبوعيا

 القــــــــرار
 2اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةأوصى المجلس على 

لمػدة عػاـ مػنح أجػازة دراسػية / وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى  د2أالمذكرة المقدمة مف السيد  -3
المعيػػد بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات  -كيػػرلس فػػؤاد لبيػػب يوسػػؼالمينػػدس/  لمسػػيد محصػػوؿ عمػػى درجػػة  الماجسػػتيرأوؿ ل

 لمسفر لمواليات المتحدة األمريكية حيث تـ قبولو عمى أحدا المنح المقدمة مفواالتصاالت الكيربية 
Virginia International University (Viu)                                                                                 

  القــــــــرار

 2ويرفع لمجامعة اعتماد الموافقة بالتفويض أوصى المجلس بالموافقـة على
  -ثبلثبً : مىضىعبث لإلحبطت :

الرياضػػيات ـ بشػػأف إعػػادة تشػػكيؿ مجمػػس قسػػـ الفيزيقػػا و 5/55/0253( بتػػاريخ 05قػػرار السػػيد أ.د/عميػػد الكميػػة رقػػـ ) - 5
 ـ كما ىو مبيف بالقرار.0253/0254اليندسية  لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار
 أحٌط المجلس علمـــاً.

د/ رئػػيس الجامعػػة بشػػأف بعػػض الموضػػوعات التػػي عرضػػت عمػػى المجمػػس األعمػػى لمجامعػػات 2الكتػػاب الػػوارد مػػف السػػيد أ -0
 2ـ50/7/0253( المنعقدة بتاريخ 414بجمستو رقـ )

 

 ــــرارالقــــ
 أحٌط المجلس علمـــاً.

 

 

  -بً:مىضىعبث عبمت:ثبلث
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المقػدـ مػف السػيد  الكتابىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بشأف د/ رئيس مجمس قسـ 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -5
كمية فى مجاالت د/ محمد إبراىيـ محمود بمقترح القسـ عمؿ مبادرة عممية فى صورة مسابقة يشترؾ فييا جميع طالب ال2أ

  2االلكترونية المتقدمة 
 القــــــــرار

 0أوصى المجلس بالموافقة
 

ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ بشػأف الخصػـ الػذي تػـ برواتػب د/ رئيس مجمس قسـ 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -0
حيػػث يوصػػى مجمػػس القسػػـ 2والثالثػػة أعضػػاا ىيئػػة التػػدريس والييئػػة المعاونػػة لشػػير أكتػػوبر بتطبيػػؽ المرحمػػة الثانيػػة 

   2 بالموافقة
 القــــــــرار

 0من الدراسة لمزٌدللجلسة القادمة بتأجٌل الموضوع  أوصى المجلس
 

بشػأف قػانوف التعمػيـ العػالي  ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةد/ رئػيس مجمػس قسػـ 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -1
 2الجديد

 القــــــــرار
 0بمزٌد من الدراسةبتأجٌل الموضوع للجلسة القادمة ى المجلس أوص

 

ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات بشػػأف إلمػػاا السػػيمنار المجمػػع بالكميػػة نظػػرا د/ رئػػيس مجمػػس قسػػـ 2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -2
القواعد المتفؽ عمييػا حيث أوصى مجمس القسـ بإلماا السيمنار النيائي فى حالة عدـ التفعيؿ وااللتزاـ الدقيؽ ب 2لسمبياتو

  2لتحقيؽ ىدفو 
 القــــــــرار

 0السادة رؤساء األقسام العلمٌة مع لجنة السٌمنارأوصى المجلس بتأجٌل القرار الخاص بالموضوع لحٌن اجتماع 
 

جمػع ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ بشػأف إلمػاا السػيمنار المد/ رئيس مجمػس قسػـ 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -3
لجنة السيمنار المجمع تطبيقا لمقانوف الذا ينص عمى احتراـ التخصػص عمػى  بإلمااحيث أوصى مجمس القسـ  2بالكمية 

  -أف يتـ عمؿ السيمنار النيائي بالقسـ طبقا لآلليات اآلتية:
 الخ222* تشكيؿ لجنة لمسيمنار مف األساتذة واألساتذة المساعديف مف القسـ

 القــــــــرار
 0لجنة السٌمنار مع السادة رؤساء األقسام العلمٌة لمجلس بتأجٌل القرار الخاص بالموضوع لحٌن اجتماعأوصى ا

 

 2الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػية بشػأف إلمػاا السػيمنار المجمػع بالكميػة د/ رئيس مجمس قسـ 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -4
 -السادة:حيث أوصى مجمس القسـ بتشكيؿ لجنة لدراسة الموضوع مف 

 د/ محمد طاىر داود2د/ مصطفى حسف محمد عيسى                   * أ2* أ
 / ىاني أحمد عطية الجوىري2/ أحمد محمد عبد الفتاح أبو عرايس             * د2* د

 القــــــــرار
 0نة السٌمنارلج السادة رؤساء األقسام العلمٌة مع أوصى المجلس بتأجٌل القرار الخاص بالموضوع لحٌن اجتماع

 
 

وكيػػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػا والبحػوث بشػػأف دراسػة سػػمبيات السػيمنار النيػػائي طبقػا لقػػرار د/ 2الكتػاب المقػدـ مػػف السػيد أ -5
  2حيث أوصت لجنة الدراسات العميا باالحاطة عمما 2مجمس الكمية

 القــــــــرار
 0لجنة السٌمنار لسادة رؤساء األقسام العلمٌة معا أوصى المجلس بتأجٌل القرار الخاص بالموضوع لحٌن اجتماع
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د/ نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا والبحوث بشأف موافقة مجمس الجامعة عمػى توحيػد اسػـ 2الكتاب الوارد مف السيد أ -6
 الجامعة بالممة اإلنجميزية عمى جميع المحررات الرسمية لمجامعة كالتالي: 

Menoufia University.                                                                                                    
 القــــــــرار

 0أحٌط المجلس علما
 

د/ رئيس مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية بشأف اعتػذار مجمػس القسػـ عػف الترشػيح 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -7
التى تشمؿ جوائز النيؿ وجوائز الدولة التقديرية وجوائز الدولة لمتفوؽ وجوائز الدولػة التشػجيعية لعػاـ  والتقدـ لجوائز الدولة

   2ـ0253
 القــــــــرار

 0أحٌط المجلس علما
 

المقترحػة الموحػدة  لالئحػةوكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف المسػودة النيائيػة د/ 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -52
بداا الراا. لمد  راسات العميا بنظاـ الساعات المعتمدة حيث أوصت المجنة بالعرض عمى األقساـ العممية لمدراسة وا 

 القــــــــرار
 0أوصى المجلس بالموافقة على عرض المقترحات على األقسام العلمٌة

 

 تبالدراسػػابعػػض الحػػاالت المتعثػػرة   وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف وجػػودد/ 2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -55
حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بعرض رأا لجنة الحاالت المتعثػرة بمػذكرة تفصػيمية بالحالػة عمػى لجنػة الدراسػات  2العميا

 -العميا أوال تمييدا لعرضيا عمى مجمس الكمية لدراستيا حيث تشكؿ لجنة لدراسة الموضوعات المتعثرة مف السادة:
 د/ أيمف السيد أحمد2معوض      أ إبراىيـد/ معوض 2* أ        الربيعيلسيد محمود د/ ا2* أ  
 )إداري(  / صالح محمد يونس2* أ          البرانى/ محمد أبو زيد 2* د  

 2االعتبار دراسة كؿ حالة عمى حده فيمع األخذ     
 القــــــــرار

 0كامل( الى اللجنةمجدي محمد د/ 0السٌد أ -فهٌم الكردي محمد د/ 0أ)أوصى المجلس بالموافقة مع إضافة السٌد 
 

بشأف تكميؼ معيديف مف أوائؿ  ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةد/ رئيس مجمس قسـ 2كتاب المقدـ مف السيد أال-50
صػص ـ حيث أوصى مجمس القسـ بتكميؼ الميندس/ أحمػد إبػراىيـ عبػد الشػكور محمػد "تخ0252،0253خريجي دفعتي 

 2ـ0253نظـ االتصاالت المقدمة ) ممتاز( دفعتي "
 القــــــــرار

  0وٌرفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقة
 
ىندسة وعموـ الحاسبات بشأف تكميؼ معيديف مف أوائؿ خريجي دفعتي د/ رئيس مجمس قسـ 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -51 

عبد الرازؽ مرسى " تقدير مادة التخصص  فأمؿ عماد الدي ـ حيث أوصى مجمس القسـ بتكميؼ الميندسة/0252،0253
 2امتياز" 

 القــــــــرار
 0وٌرفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقة

 

الفيزيقػا والرياضػػيات اليندسػػية بشػػأف تكميػؼ األعػػداد الػػواردة بالخطػػة د/ رئػػيس مجمػػس قسػػـ 2الكتػاب المقػػدـ مػػف السػيد أ -52
ـ حيػث أوصػى مجمػس القسػـ عمػى عػدـ 0252،0253مف أوائػؿ خريجػي دفعتػي  0253/0254الخمسية لمعاـ الجامعي 

   2تعديؿ الخطة
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 القــــــــرار
 0وصى المجلس على ما ورد من القسمأ

ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  بشأف تكميؼ معيديف مف أوائػؿ د/ رئيس مجمس قسـ 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -53
يث أوصى مجمس القسـ بتكميؼ الميندسة/ إسراا مصطفى محمد  ريب عيسى "بدرجػة ـ ح0252،0253خريجي دفعتي 

   2مادة التخصص" فيامتياز 
 القــــــــرار

 2وٌرفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقة
 الفيزيقا والرياضيات اليندسية بشأف موافقة مجمس القسـ عمػى القواعػدد/ رئيس مجمس قسـ 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -54

العامة لتقييـ السادة أعضاا ىيئة التدريس أثناا فترة اإلعارة أو األجازات الخاصة أو الميمػات العمميػة واعتػراض المجمػس 
عمػػى موضػػوع السػػيمنار التيػػائى لعػػدـ وجػػود المتخصػػص فػػى األقسػػاـ العمميػػة فػػى مجػػاؿ الرياضػػيات اليندسػػية والفيزيػػاا 

 2اليندسية وكذلؾ الكيمياا
 القــــــــرار

 0ٌط المجلس علماأح
 2د/ عميد الكمية بشأف تشكيؿ لجنة تحديث الئحة الدراسات العميا بالكمية2المذكرة المقدمة مف السيد أ -55

 القــــــــرار
 -:الكرديمحمد فهٌم د/ 0برئاسة السٌد أ التشكٌل التالً ىأوصى المجلس بالموافقة عل

               د/ سممممعٌد محمممممد الحلفمممماو    0د/ طممممس السممممٌد طممممس    *السممممٌد أ0السممممٌد أ * -قسممممم هندسممممة االكترونٌممممات وااتصمممماات الكهربٌممممة:& 

 0/ أحمد نبٌس زكى راشد0* السٌد د  معوض  إبراهٌمد/ معوض 0* السٌد أ الربٌعًد/ السٌد محمود 0*السٌد أ
 

 لد الواحد اسما عٌد/ نبٌل عب0د/ نوال أحمد الفٌشاوي  * السٌد أ0* السٌدة أ -& قسم هندسة وعلوم الحاسبات:
 0 / أحمد المحالو 0/ جمال محروس      * السٌد د0* السٌد د   / أٌمن السٌد أحمد0* السٌد د

 

            د/ بممالل محمممد أبممو  ممالم0د/ محمممد ابممراهٌم محمممود           * السممٌد أ0* السممٌد أ -& قسممم هندسممة االكترونٌممات الصممناعٌة والممتحكم:
 0/ سمٌر محمد بدو 0/ محمد أبوزٌد البروانى      * السٌد د0*السٌد د  الستار قطبد/ مجد  عبد 0* السٌد أ

 

          د/ مصممممممممطفى حسممممممممن                             0* السممممممممٌد أ     د/ مجممممممممدي محمممممممممد كامممممممممل0* السممممممممٌد أ-الفٌزٌقمممممممما والرٌاضممممممممٌات الهندسممممممممٌة:& قسممممممممم 
 د الرحٌمخالد حسن عب /0السٌد د* / أحمد أبو عراٌس0* السٌد د

  2عمى أف تشكؿ لجنة داخؿ كؿ قسـ تعاوف ىذه المجنة   
 
 
 

 2د/ عميد الكمية بشأف تشكيؿ لجنة تحديث الئحة البكالوريوس بالكمية2المذكرة المقدمة مف السيد أ -56
 القــــــــرار

 -:د/ صابر حلمى زٌن الدٌن0برئاسة السٌد أ التشكٌل التالً ىأوصى المجلس بالموافقة عل
*   د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد0السٌد أ*   كمال حسن عوض هللا د/0* السٌد أ -قسم هندسة االكترونٌات وااتصاات الكهربٌة:& 

 0/ أحمد إبراهٌم بهنسى0د/ سامً عبد المنعم الضلٌل  * السٌد د0السٌد أ
 

 / محمد أبوزٌد البروانى0د درف   * السٌد/ محمد مبروك ش0*السٌد أ -& قسم هندسة االكترونٌات الصناعٌة والتحكم:
   0/ طارق خضر0* السٌد د   كرار ل/ محمد اسما ع0ٌ/ إبراهٌم عبد الحمٌد   * السٌد د0* السٌد د

 

 محمد بدو  محمد/ 0/ جمال محروس    * السٌد د0/ أٌمن السٌد أحمد  * السٌد د0السٌد د -& قسم هندسة وعلوم الحاسبات:
   0لدٌن شعبان عٌسى/ صالح ا0* السٌد د

 

 د/ مصطفى حسن عٌسى0د/ مجدي محمد كامل  * السٌد أ0* السٌد أ -& قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة:
  0/ طس عبد المهٌمن طس حمٌدة0/ خالد حسن عبد الرحٌم   * السٌد د0* السٌد د

  2عمى أف تشكؿ لجنة داخؿ كؿ قسـ تعاوف ىذه المجنة   
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  -د/ وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأف عرض الموضوعات التالية:2ة مف السيد أالمذكرة المقدم -57
* شارع الكمية والمستشفى بو أعمدة إنارة مستيمكة ومطموب تمييرىا خوفا لوقوعيا عمى الطالب أثناا مرورىـ مف ىذا الشػارع 

  2الكيرباا بالكمية حيث أنيا تممؽ شبكة التيوية لممولدإلى مدخؿ الكمية مع طمب إزالة األكشاؾ التي أماـ مولد 
*سيتـ إرساؿ بيانات المرتب واإلضػافات أو االسػتقطاعات لكػؿ العػامميف بالجامعػة وكمياتيػا وذلػؾ عبػر التميفػوف الخػاص بسػيادتو 

مػوظفي  -ميندسػي الكميػة -الييئة المعاونػة -والمطموب أخذ كؿ أرقاـ التميفونات لكؿ العامميف بالكمية )عضو ىيئة التدريس
   2عماؿ الكمية( بر بتيـ -الكمية

 الخ222/ أميف عاـ الجامعة بشأف المظمة المقامة بالكمية2* بخصوص خطاب السيد أ
 القــــــــرار

 0ٌسمح بالحركة ها ٌسمح بإزالة جزء منبالمواضٌع الواردة بالمذكرة وبخصوص ما ورد بم لة الكلٌة  أحٌط المجلس علما
 

 -:مىضىعبث الجىدة: خبمسبً 
د/ المدير التنفيذي لوحدة توكيد الجودة بشأف تعػديؿ محتػوا مقػرر نظػـ االتصػاالت المتقدمػة 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -5

ـ لعػػدـ تكػرار بعػػض الموضػوعات بػيف المقػػررات فػي مقػػررات الفرقػة الرابعػة قسػػـ ىندسػة االلكترونيػػات 0221فػي الئحػة 
 واالتصاالت الكيربية.

 ــــرارالقــــ
  2عمى التعديؿ ويرفع لمجامعة أوصى المجلس بالموافقة

 
 
 
 
 
 
 
 

  -شئىن التعليم:سبدسب: 
عمػى الترخيػػص لمطػالب المتقػدميف  الموافقػةد/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف 2المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -5

 -: فرؽ المختمفة وىـلماف ػػبدخػوؿ االمتح ـ0253/0254 الجامعيلعاـ ا اتلالمتحان
 فرصة التقدـ لالمتحاف عدد المواد  الفرقة اسـ الطالب ـ
 األخيرة 1 األولى إبراىيـ أحمد أبو الفتوح إبراىيـ 5
 األخيرة 5 األولى أسامة عزت عبد المعطى بردة 0
 األخيرة 3 األولى أحمد إبراىيـ أحمد حجاج 1
 األخيرة 1 األولى أحمد عبد الجميؿ عمى محمد عتمـ 2
 األخيرة 2 األولى إسالـ سمير عمى السييتى 3
 األخيرة 0 األولى حسف سالـ أحمد محمود 4
 األخيرة 0 األولى محمود جمعة حسيف العدوا 5
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 األخيرة 1 األولى محمود عبد الرازؽ جودة حسانيف 6
 األولى 1 الثانية أحمد إبراىيـ عبد العزيز عبد السالـ 7
 األولى 1 الثانية عبد العزيز محمد سرور محمد 52
 األولى 1 الثانية محمد عبد العزيز محمد أبو شريؼ 55
 األولى 0 الثانية محمد عالـ عبد العظيـ عالـ 50
 الثالثة 1 حاسبات -الثالثة إيماف حسف عمى عبد اهلل 51
 الثانية 1 حاسبات -الثالثة محمد مجدا عبد العزيز دراز 52
 الثالثة 0 اتصاالت -الثالثة مدمحمد حامد عمى حا 53
 الثالثة 7 تحكـ -الثالثة جورج صموئيؿ عطية 54
حيػث أوصػت المجنػة بالموافقػة عمػى التػرخيص  الرسػوـ المقػررة وااالمتحاف وسػدد لدخوؿبطمب  واتقدم ىؤالا الطالب  بأف عمما

  2لمطالب المذكوريف عف دخوؿ االمتحانات مف الخارج
 القــــــــرار

 عمى توصية المجنة ويرفع لمجامعة.مجلس بالموافقة أوصى ال
 

محمود    اسـ الطالب / د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف الموافقة عمى تصحيح 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -0
ألوراؽ ومرفػؽ اـ إلى محمود جماؿ أحمد البرعى 0253/0254المقيد بالفرقة االعدادا لمعاـ الجامعي  -جماؿ أحمد عمى
   2الدالة عمى ذلؾ

  القــــــــرار 
 وٌرفع للجامعة . المذكور أوصى المجلس بالموافقة على تصحٌح اسم الطالب

 
 
 
 
 

االلتمػاس المقػدـ مػف الطالػب/ بيػاا سػعد عبػد د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشػأف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -1
ـ السػتنفاذ عػدد مػرات الرسػوب أف يعامػؿ معاممػة طػالب 0253رقػة االعػدادا فػي دور مػايو فصػال نيائيػا بالف -المقصػود البنػا

ـ( لظروفػو المرضػية )عمميػة زراعػة قرنيػة فػي 0251/0252الفرؽ النيائية في تقديـ عذره عف أعػواـ سػابقة )الفصػؿ الثػاني 
الػػخ حيػػث أوصػػت لجنػػة شػػئوف التعمػػيـ 222والعػػيف اليسػػرا تعػػانى مػػف ميػػاه بيضػػاا( -العػػيف اليمنػػى وتػػـ رفػػض العػػيف لمعمميػػة

 2والطالب بعدـ الموافقة
 القــــــــرار

 0اللجنة على توصٌةأوصى المجلس بالموافقة 
 

عػدـ سػداد الرسػوـ الدراسػية لمطػالب المقبػوليف  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشػأف2المذكرة المقدمة مف السيد أ -2
 -الصناعي حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب:بالكمية مف خريجي كميات التعميـ 

برفع اآلمر لمجمس الكمية لرفعو لمجامعػة لمنظػر فػى إمكانيػة عػدـ السػماح لػدخوؿ ىػؤالا الطػالب امتحانػات نيايػة الفصػؿ *
 2الدراسي إال بعد سداد الرسوـ الدراسية

 وـ الدراسػية وربػط الخػدمات الطالبيػة ليػـ حجب نتيجة ىؤالا الطالب فى الفصميف الدراسييف لحيف قيػاميـ بسػداد الرسػ
 2بسداد الرسوـ الدراسية

 القــــــــرار
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 0على رفع األمر للجامعة ابداء الرأ  أوصى المجلس بالموافقة
 

تعديؿ توزيع السػاعات الدراسػية لمقػرر "الػدوائر  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
د/ رئػػيس مجمػػس قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات 2ترونيػػة" لمفرقػػة الثانيػػة وذلػػؾ بنػػاا عمػػى المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أااللك

حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب التمسؾ بالتوصية السابقة بجمسة شػئوف التعمػيـ والطػالب  2واالتصاالت الكيربية
  2ـ(0250ة الداخمية لمكمية )ـ وىى "يراعى ذلؾ عند تعديؿ الالئح05/7/0253بتاريخ 

 القــــــــرار
 0على توصٌة اللجنة أوصى المجلس بالموافقة

 

تصويب نتيجة الطالب/ أحمد مػاىر عبػد الحمػيـ د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
 -ـ وذلؾ عمى النحو التالي:0253/0254جامعي المنقوؿ مف الفرقة األولى إلى الفرقة الثانية لمعاـ ال -رمضاف

 النتيجة النيائية لمطالب نتيجة الطالب بعد التصويب نتيجة الطالب قبؿ التصويب االسػػػػـ ـ
 " ؿ1رياضة ىندسية " أحمد ماىر عبد الحميـ رمضاف  5

 " ض2رياضة ىندسية "
 " ض1رياضة ىندسية "
 " ض2رياضة ىندسية "

مػادة منقوؿ بمػادتيف بػدال مػف 
فػػػػػى النتيجػػػػػة المفظيػػػػػة فقػػػػػط 

 "كشوؼ التقديرات" 
 القــــــــرار

 0أوصى المجلس بالموافقة وترفع للجامعة
 

" 7مقرر التدريب الصيفي إعمػاال بػنص المػادة " د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
 -صت لجنة شئوف التعميـ والطالب باآلتي:حيث أو  2ـ0250مف الالئحة الداخمية الجديدة "

 2ة( داخؿ الكمية لمدة أربعة أسابيع عمى األقؿالثاني -األولى -* التدريب الصيفي لمفرؽ )االعدادا
 2* التدريب الصيفي لمفرقة الثالثة خارج الكمية لمدة أربعة أسابيع عمى األقؿ

 القــــــــرار
 0أوصى المجلس بالموافقة على توصٌة اللجنة

مقتػرح جػدوؿ امتحػاف الفصػؿ الدراسػي األوؿ  د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف2المذكرة المقدمة مف السػيد أ -6
  2ـ06/5/0254ـ إلى 0/5/0254ـ عمى أف يبدأ مف 0253/0254لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار
 2وٌرفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقة

عمػر حسػاف د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف الموافقة عمػى إيقػاؼ قيػد الطالػب/ 2يد أالمذكرة المقدمة مف الس -7
وحالتػو بػاؽ فػي الفصػؿ الدراسػي  ـ0253/0254لمدة عػاـ ثالػث عػف العػاـ الجػامعي  المقيد بالفرقة الثانية -أحمد نعينع

قػػد أوصػت لجنػػة شػئوف التعمػػيـ والطػػالب  2األوؿ ومسػتجد فػػي الفصػؿ الدراسػػي الثػاني نظػػرا ألنػو يعػػانى مػف مػػرض نفسػى
   2ـ05/6/0250( جنيو طبقا لقرار مجمس الجامعة بتاريخ 222بالموافقة عمى أف يسدد الطالب مبمغ )

 القــــــــرار
 2وٌرفع للجامعة على توصٌة اللجنة أوصى المجلس بالموافقة

اسـ الطالبة /      مى لطالب بشأف الموافقة عمى تصحيح د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ وا2المذكرة المقدمة مف السيد أ -52
ـ إلى مى عاطؼ محمػد عبػد المعػز الحبشػى 0253/0254المقيدة بالفرقة الرابعة لمعاـ الجامعي  -عاطؼ محمد عبد المعز

  2ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ

  القــــــــرار 
 وٌرفع للجامعة . أوصى المجلس بالموافقة على تصحٌح اسم الطالبة المذكورة
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 .-:عالقبث ثقبفيتخبمسبً: 
المذكرة المقدمة مف السػيد أ.د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد  -5

 األسػػتاذ المتفػػرغ بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ -د/ سػػعيد محمػػد الحمفػػاوا2أ
الممكية الفكرية لمسادة البػاحثيف مػف أعضػاا ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات 

 2األخرا سواا مصرية أو عربية أو عالمية
 القــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقة على تسجٌل األبحاث الخاصة بسٌادتس.
لكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد المذكرة المقدمة مف السػيد أ.د/ وكيػؿ ا -0

األسػػتاذ بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ  -د/ عبػػد الناصػػر عبػػد الجػػواد محمػػد2أ
ـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات الممكية الفكرية لمسادة البػاحثيف مػف أعضػاا ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػني

 2األخرا سواا مصرية أو عربية أو عالمية
 القــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقة على تسجٌل األبحاث الخاصة بسٌادتس.
 

المذكرة المقدمة مف السػيد أ.د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد  -1
األسػػتاذ المتفػػرغ بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ  -اىيـ محمػػد الػػدكانىد/ إبػػر 2أ

الممكية الفكرية لمسادة البػاحثيف مػف أعضػاا ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات 
 2األخرا سواا مصرية أو عربية أو عالمية

 رالقــــــــرا
 أوصى المجلس بالموافقة على تسجٌل األبحاث الخاصة بسٌادتس.

 
 

المذكرة المقدمة مف السػيد أ.د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد  -2
بيػة وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصػاالت الكير  -د/ سامي عبد المنعـ الضميؿ2أ

الممكية الفكرية لمسادة البػاحثيف مػف أعضػاا ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات 
 2األخرا سواا مصرية أو عربية أو عالمية

 القــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقة على تسجٌل األبحاث الخاصة بسٌادتس.
 

مة مف السػيد أ.د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد المذكرة المقد -3
األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ  -د/ حساـ الديف حسيف أحمد2أ

تنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات الممكية الفكرية لمسادة البػاحثيف مػف أعضػاا ىيئػة التػدريس و 
 2األخرا سواا مصرية أو عربية أو عالمية

 القــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقة على تسجٌل األبحاث الخاصة بسٌادتس.
 

بحػاث خاصػة بالسػيد المذكرة المقدمة مف السػيد أ.د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أ -4
األسػػتاذ المتفػػرغ بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ  -د/ السػػيد محمػػود الربيعػػى2أ
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الممكية الفكرية لمسادة البػاحثيف مػف أعضػاا ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات 
 2أو عالميةاألخرا سواا مصرية أو عربية 

 القــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقة على تسجٌل األبحاث الخاصة بسٌادتس.
 

المذكرة المقدمة مف السػيد أ.د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد  -5
ت واالتصػػاالت الكيربيػة وذلػؾ لمحفػػاظ عمػى حػػؽ األسػتاذ المتفػرغ بقسػػـ ىندسػة االلكترونيػا -د/ معػوض إبػراىيـ معػػوض2أ

الممكية الفكرية لمسادة البػاحثيف مػف أعضػاا ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات 
 2األخرا سواا مصرية أو عربية أو عالمية

 القــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقة على تسجٌل األبحاث الخاصة بسٌادتس.
 

المذكرة المقدمة مف السػيد أ.د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد  -6
األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكيػة  -/ بسيونى محمد سالـ2د

يئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػرا الفكرية لمسادة البػاحثيف مػف أعضػاا ى
 2سواا مصرية أو عربية أو عالمية

 القــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقة على تسجٌل األبحاث الخاصة بسٌادتس.
 
 

قػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد المذكرة المقدمة مف السػيد أ.د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف المواف -7
األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ  -/ صالح الديف محمود دياب2د

الممكية الفكرية لمسادة البػاحثيف مػف أعضػاا ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات 
 2مصرية أو عربية أو عالميةاألخرا سواا 

 القــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقة على تسجٌل األبحاث الخاصة بسٌادتس.
 

ة مف السيد أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد المذكرة المقدم -52
األستاذ المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ  -/ فتحي السيد عبد السميع2د

نميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات الممكية الفكرية لمسادة البػاحثيف مػف أعضػاا ىيئػة التػدريس وت
 2األخرا سواا مصرية أو عربية أو عالمية

 القــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقة على تسجٌل األبحاث الخاصة بسٌادتس.
 

مػروة / ةلمسػيد الميندسػ/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مػد اإلجػازة الدراسػية د2أالمذكرة المقدمة مف السيد  -55
وعضو األجػازة الدراسػية بجامعػة موسػكو لمطاقػة  ىندسة وعموـ الحاسباتالمدرس المساعد بقسـ  – أحمد الشحات شوماف

حتػى  01/7/0253اعتبػارا مػف  الرابػعلممػد لمعػاـ عمى إحدا المنح المقدمػة لمدولػة لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه بروسيا 
   2بالموافقة وأوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقةلقسـ وقد أوصى مجمس ا2 00/7/0254

 القــــــــرار
 وٌرفع للجامعة.رابع لمدة عام  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (4/50/0253 الجمسة الرابعة ـ0253/0254) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(51) 

 

عبػد      المينػدس/  الموافقػة عمػى التحػاؽ / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأفد2أالمذكرة المقدمة مف السيد  -50
 2المصػرية اليابانيػة ةالمعيد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بالجامعػ -السالـ عبد الحميـ عبد السالـ سيد

وأوصػت  2وقػد أوصػى مجمػس القسػـ بالموافقػة 2حيث أنو حصػؿ عمػى منحػة لمحصػوؿ عمػى درجتػي الماجسػتير والػدكتوراه
   2لؾ يتعارض مع قرار مجمس الكمية السابؽلجنة العالقات الثقافية أف ذ

 القــــــــرار
 0وٌرفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقـة

 

موافقػة مجمػس قسػـ ىندسػة االلكترونيػات  / وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأفد2أالمذكرة المقدمة مف السػيد  -51
حثيػػة بالقسػػـ عمػػى أف تراعػػى المجنػػة مشػػكالت واحتياجػػات الصػػناعية والػػتحكـ عمػػى أنػػو تػػـ تشػػكيؿ لجنػػة لوضػػع الخطػػة الب

   2وأوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة 2المجتمع المحيط بالجامعة
 القــــــــرار

  2أوصى المجلس بالموافقـة
 
 
 

مقػدـ مػف مجمػس الموافقػة عمػى التقريػر ال / وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأفد2أالمذكرة المقدمة مػف السػيد  -52
قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بخصوص البنػود المقترحػة الخاصػة بمشػروع البرنػامن التنفيػذي بػيف الجػانبيف 

   2وأوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة 2المصري والعماني لمتعاوف في مجاؿ التعميـ العالى
 القــــــــرار

 0امعةوٌرفع للج أوصى المجلس بالموافقـة
 

 -دراسبث عليب : :سبدسبً 
الموافقة عمى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيد أ -5

بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات اليندسػية ماجسػتير العمػوـ لدرجػة  ةالمقيػد -ريياـ عاطؼ إبراىيـ محمود المعػاذ/ ةبالميندس
أداا الشػبكة فػى البنيػة التحتيػة في موضػوع: ) ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة ( 0250دورة أكتوبر  –ت الكيربيةواالتصاال

 -:تحت أشراؼ  لمحوسبة السحابية(
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة   ناجى وديع مسيحةد/ 2أ 5

 عمـو الحاسباتأستاذ مساعد بقسـ ىندسة و  / أيمف السيد أحمد2د 0
 القــــــــرار

 .التسجٌل للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب
 

الموافقة عمى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيد أ -0
بقسػـ الفيزيقػا  ة فػى العمػوـ األساسػية اليندسػيةدكتػور الفمسػفالمقيػد لدرجػة  -عمى محمد لطفى عمػى قنػديؿبالميندس/ 

التحميػؿ والػتحكـ فػى األنظمػة فػي موضػوع: ) ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة ( 0252دورة أكتوبر  –والرياضيات اليندسية 
 -:تحت أشراؼ  اليندسية االىتزازية(

 أستاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية د/ مصطفى حسف محمد عيسى2أ 5

 أستاذ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية مجدي محمد كػامؿد/ 2أ 0
 أستاذ مساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية / وداد عمى عبد المنعـ الجنايني2د 1
 مدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية / ىاني أحمد عطية الجوىري2د 2



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (4/50/0253 الجمسة الرابعة ـ0253/0254) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(52) 

 القــــــــرار
 .التسجٌل للمهندس المذكورى الموافقـة علأوصى المجلس ب

 

الموافقة عمى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيد أ -1
بقسػـ  دكتػور الفمسػفة فػى العمػوـ األساسػية اليندسػيةالمقيػد لدرجػة  -ناصر عبد الفضيؿ عبػد الحميػد سػعيدبالميندس/ 
التحميػؿ والػتحكـ فػى فػي موضػوع: ) ـ )بنظاـ السػاعات المعتمػدة ( 0252دورة أكتوبر  –اضيات اليندسية الفيزيقا والري

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

 يات اليندسيةأستاذ بقسـ الفيزيقا والرياض د/ مجدا محمد كامؿ2أ 0
 أستاذ مساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية / وداد عمى عبد المنعـ الجنايني2د 1
 مدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية / ىاني أحمد عطية الجوىري2د 2

 القــــــــرار
 .التسجٌل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب

الموافقة عمى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2سيد أالمذكرة المقدمة مف ال -2
 –ماجسػتير العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات لدرجػة  ةالمقيػد -آية عبد المعبود طو محمػود/ ةبالميندس

ولػػة بيجػػرة الميػػاـ فػػى أنظمػػة الحوسػػبة تحسػػيف الجدفػػي موضػػوع: ) ـ )بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة ( 0251دورة أكتػػوبر 
 -:تحت أشراؼ  السحابية(

 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  / أيمف السيد أحمد السيد عميرة2د 5

 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات / نرميف عبد الوىاب البينساوا2د 0
 القــــــــرار

 .لمذكورةالتسجٌل للمهندسة االموافقـة على أوصى المجلس ب
 

الموافقة عمى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
 –ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمػوـ الحاسػبات المقيد لدرجة  -عاطؼ الحسيني مصطفى السيدبالميندس/ 
تحػػت  تػػوطيف الطيػػؼ فػػى الشػػبكات الضػػوئية المرنػػة(فػػي موضػػوع: ) لمعتمػػدة ( ـ )بنظػػاـ السػػاعات ا0252دورة أكتػػوبر 

 -:أشراؼ 
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  / أيمف السيد أحمد السيد عميرة2د 5

 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات / صالح الديف شعباف عيسى2د 0
 القــــــــرار

 .ل للمهندس المذكورالتسجٌالموافقـة على أوصى المجلس ب
 

الموافقة عمى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية المقيػػد لدرجػػة  -ايسػػـ لبيػػب حامػػد حشػػادبالمينػػدس/ 

التحكـ االشرافى باستخداـ الحاكمػات القابمػة في موضوع: ) ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة ( 0251دورة أكتوبر  –والتحكـ 
 -:راؼ لمبرمجة فى التشميؿ االحتياطى والتبديؿ ألنظمة الطاقة الشمسية( تحت اش

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  أ.د/ عبد العظيـ صبيح إبراىيـ 5

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ احمد ابو ظالـأ.د/ بالؿ  0
 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ د./ طارؽ يحيى خضر 1

 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (4/50/0253 الجمسة الرابعة ـ0253/0254) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(53) 

 .التسجٌل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب
 

أحمػد     / إلمػاا  قيػد المينػدس العميا والبحوث بشػأف الموافقػة عمػى د/ وكيؿ الكمية لمدراسات2لمذكرة المقدمة مف السيد أا -5
دورة أكتػوبر  االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـبقسػـ ىندسػة  المقيد لدرجة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية -حجازيمحمد أحمد 

 2استكماؿ الدراسة فيحيث أوصت المجنة بالموافقة نظرا لعدـ ر بتو  2ـ  0252

 القــــــــرار
 وٌرفع للجامعةالموافقـة أوصى المجلس ب

 
 
 
 
الطػالب المقيػدوف إلمػاا  قيػد  د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى2لمذكرة المقدمػة مػف السػيد أا -6

  12/7/0253لدرجة الماجستير بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ وتجاوزا المدة القانونية والتي انتيت فى 
   2حيث أوصت المجنة بالموافقة 2الطالب/ وليد عبد الحميد أحمد مصطفى

 القــــــــرار 

  2وٌرفع للجامعةالموافقـة أوصى المجلس ب
 

الطػالب المقيػدوف إلمػاا  قيػد  د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى2لمذكرة المقدمػة مػف السػيد أا -7
 12/7/0253بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية وتجاوزا المدة القانونيػة والتػي انتيػت فػى لدرجة الماجستير 

( طػالب أوليػـ الطالػب/ حسػاـ فػتح اهلل  ػازي، وأخػرىـ الطالػب/ 51ولـ يتـ تسجيميـ نقطػة البحػث حتػى تاريخػو وعػددىـ )
 2حيث أوصت المجنة بالموافقة 2أحمد ماىر توفيؽ زيف

 رارالقــــــــ

  2وٌرفع للجامعةالموافقـة أوصى المجلس ب
 

الطػالب المقيػدوف إلمػاا  قيػد  د/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى2لمذكرة المقدمة مف السيد أا -52
ـ تسػجيميـ ولـ يػت 12/7/0253لدرجة الماجستير بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات وتجاوزا المدة القانونية والتي انتيت في 

( طالب أوليـ الطالب/ أسماا محمود مصطفى طػاحوف، وأخػرىـ الطالػب/ عميػاا عبػد 5نقطة البحث حتى تاريخو وعددىـ )
 2حيث أوصت المجنة بالموافقة 2العاطى عمى مرسى

 القــــــــرار
 وٌرفع للجامعةالموافقـة أوصى المجلس ب

 

/ وائػؿ تسجيؿ المينػدس  إلماا مدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمىد/ وكيؿ الكمية ل2المقدمة مف السيد أ المذكرة -55
واالتصػاالت بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات  اليندسػة االلكترونيػةفػي  دكتػور الفمسػفةالمسػجؿ لدرجػة  -فاروؽ محمد السرسى

 .  بناا عمى التقرير السنوي لمسادة المشرفيف الكيربية
 القــــــــرار

 0وٌرفع للجامعة إلغاء التسجٌل للمهندس المذكورافقـة على الموأوصى المجلس ب
 

/ تسػجيؿ المينػدس  إلمػاا د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى2المقدمػة مػف السػيد أ المػذكرة -50
  الحاسػػباتوعمػػوـ بقسػػـ ىندسػػة  العمػػوـ اليندسػػيةفػػي دكتػػور الفمسػػفة المسػػجؿ لدرجػػة  -حسػػف إبػػراىيـ محمػػد سػػيد أحمػػد

 .  وأوصى مجمس القسـ بفصؿ الطالب المذكور وذلؾ الستنفاذ مرات الرسوب طبقا لالئحة الداخمية



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (4/50/0253 الجمسة الرابعة ـ0253/0254) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(54) 

 القــــــــرار
 0إلغاء التسجٌل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب

 
 
 
 
/ عػادؿ 2دة عمػى إضػافة اسػـ السػيد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػ2المذكرة المقدمة مف السيد أ -51

لجنة األشػراؼ عمػى  إلى األستاذ المتفرغ "أستاذ مساعد" بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية -الفيشاويشاكر 
المسػػجمة لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية  -ة/ ىالػػة شػػوقي عبػػد الشػػفوؽ الكفػػافىالخاصػػة بالميندسػػالماجسػػتير رسػػالة 

 شراؼ كالتالي:لتصبح لجنة األ
 ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ  متفرغأستاذ   د/ محمد محمد عبد السالـ نصار2أ 5

 أستاذ متفرغ "أستاذ مساعد" بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية / عادؿ شاكر الفيشاوي2د 0
 ونيات واالتصاالت الكيربيةمدرس بقسـ ىندسة االلكتر  محمد أحمد النبي/ محمد عبد 2د 1

 القــــــــرار

علمى رسمالة الماجسمتٌر الخاصمة إلمى لجنمة اإلشمراف  عػادؿ شػاكر الفيشػاوي/ 0داسم السمٌد  إضافةأوصى المجلس بالموافقة على 

 2للجامعة عوٌرف بالمهندسة المذكورة
 

/ سػعيد 2دبشأف الموافقػة عمػى إضػافة اسػـ السػيد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -52
الماجسػتير الػى لجنػة األشػراؼ عمػى رسػالة  المدرس بقسـ ىندسة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة -محمد عبد العاطى
لتصػبح لجنػة األشػراؼ المسجمة لدرجػة ماجسػتير العمػـو اليندسػية  -أمينة وحيد عبد المؤمف الطويؿ/ ةالخاصة بالميندس

 تالي:كال
 ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ  متفرغأستاذ   الربيعيد/ السيد محمود 2أ 5

 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية / سعيد محمد عبد العاطى 2د 0
 القــــــــرار

 0السابق بإعادة الموضوع للقسم لاللتزام بقرار مجلس الكلٌةأوصى المجلس 
 

/ عػادؿ 2دد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمػى إضػافة اسػـ السػيد 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -53
الى لجنة األشػراؼ عمػى  األستاذ المتفرغ "أستاذ مساعد" بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية -الفيشاويشاكر 
المسػػجمة لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ  -الجنػػديعبػػد المطيػػؼ صػػالح الػػديف  ليسػػا/ ةالخاصػػة بالميندسػػالماجسػػتير رسػػالة 

 لتصبح لجنة األشراؼ كالتالي:اليندسية 
 ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ  متفرغأستاذ   عبد المنعـ الضميؿ ساميد/ 2أ 5

 ونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ "أستاذ مساعد" بقسـ ىندسة االلكتر  / عادؿ شاكر الفيشاوي2د 0
 القــــــــرار

علمى رسمالة الماجسمتٌر الخاصمة لجنمة اإلشمراف  إلمى الفيشػاويعػادؿ شػاكر / 0داسم السمٌد  إضافةأوصى المجلس بالموافقة على 

 2للجامعة عوٌرف بالمهندسة المذكورة
 
 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (4/50/0253 الجمسة الرابعة ـ0253/0254) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(55) 

 
 
 
 
 
 
 

تعػديال والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تعػديؿ عنػواف الرسػالة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا2المذكرة المقدمة مف السيد أ -54
بقسػـ ىندسػة  العمػوـ اليندسػية ماجسػتيرالمسجمة لدرجػة  -سمر فاخر برعى عبد العزيز/ ةالخاصة بالميندس ير جوىريا 
(  ؿ اإلشػعاع)تحسيف أداا شبكات االستشعار الالسمكية فى مجػاليصبح عنواف الرسالة:  واالتصاالت الكيربيةاإللكترونيات 

وذلػؾ بنػاا عمػى طمػب لجنػة  ) حموؿ لممشاكؿ األساسية لشبكة االستشعار الالسمكية المطبقػة فػى مجػاؿ اإلشػعاع(بدال مف 
 األشراؼ عمى الرسالة والمكونة مف السادة:

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة   معوض إبراىيـ معوضد/ 2أ 5

 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية صبرا شقير/ منى محمد 2د 0
 أستاذ مساعد بييئة الطاقة الذرية / كـر أميف عمى شرشر2د 1

 القــــــــرار

 2للجامعة عتعدٌل عنوان الرسالة تعدٌال غٌر جوهرٌا للمهندسة المذكورة وٌرفأوصى المجلس بالموافقة على 
 

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى قػرار لجنػة فحػص ومناقشػة 2مف السػيد أ المذكرة المقدمة -55
لدرجػة الماجسػتير فػي العمػوـ اليندسػية بقسػـ  ةالمسػجم -ة/ منى مجدا محمود بػدواالخاصة بالميندس الماجستيررسالة 

( وأوصت لجنػة تشتت مف ىوائيات البالزما وتطبيقاتيااإلشعاع والفي موضوع: ) ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية 
ومرفؽ صػورة مػف تقػارير لجنػة الفحػص العموـ اليندسية في  الماجستيردرجة  ةالمذكور  ةالفحص والمناقشة بمنح الميندس

 والمناقشة.
 القــــــــرار

العلموم فمً  رالماجستٌدرجة  ةمذكورال ةأوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصٌة لجنة الفحص والمناقشة بمنح المهندس

 2للجامعة عوٌرف الهندسٌة
 

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى قػرار لجنػة فحػص ومناقشػة 2المذكرة المقدمة مف السػيد أ -56
االلكترونيػة  لدرجػة الماجسػتير فػي اليندسػةالمسػجؿ  -/ حسػاـ ميػدا فػارس الػدجواالخاصة بالميندس الماجستيررسالة 

( وأوصػت لجنػة الفحػص والمناقشػة اسػتخداـ العميػؿ النقػاؿ لبنػاا نظػاـ آمػففي موضػوع: ) بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات 
 ومرفؽ صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة.اليندسة االلكترونية في  الماجستيربمنح الميندس المذكور درجة 

 القــــــــرار
الهندسة فً  رالماجستٌلى ما جاء بتوصٌة لجنة الفحص والمناقشة بمنح المهندس المذكور درجة أوصى المجلس بالموافقة ع

 2للجامعة عوٌرف االكترونٌة
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -57

لدرجة الماجستير فى العموـ اليندسػية بقسػـ  ةالمسجم -نرميف أحمد محمد التريسى/ ةرسالة الماجستير الخاصة بالميندس
واقترح مجمس القسـ تشػكيؿ  ) تصميـ ىوائيات النانو وتطبيقاتيا( -في موضوع: ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية

 -لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:
 (ممتحف خارجي) بالمركز القومى لمبحوث بالدقى أستاذ    د/ عصمت عبد الفتاح عبد اهلل2أ 5
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(56) 

 (عف لجنة اإلشراؼ)  االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة  د/ كماؿ حسف عوض اهلل2أ 0
 (داخمي) االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة أستاذ متفرغ  د/ عادؿ عبد المسيح صميب2أ 1
 (مشرؼ) االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة أستاذ  ابر حممى زيف الديفد/ ص2أ 2

 القــــــــرار

 ةلمهندسمالخاصة باأوصى المجلس بالموافقة على التشكٌل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستٌر 

 2للجامعة عوٌرف ةالمذكور
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -02
لدرجػػة الماجسػػتير فػى العمػػوـ اليندسػػية  ةالمسػجم -سػػامية عبػػد المػنعـ عمػػر قابػػؿ/ ةرسػالة الماجسػػتير الخاصػػة بالميندسػ

 مػػى المتحػػدث مػػف الكػػالـ المشػػوش(التعػػرؼ الكػػؼا ع)  -فػػي موضػػوع: بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة
 -واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:

 (ممتحف خارجي)  باألكاديمية العربية لمعمـو والتكنولوجيا والنقؿ البحرا أستاذ   خميس محمد الشناواد/ 2أ 5

 (عف لجنة اإلشراؼ)  لكترونيات واالتصاالت الكيربيةاال أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة  د/ محمد محمد عبد السالـ نصار2أ 0
 (داخمي) االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة أستاذ متفرغ  د/ السيد محمود الربيعى2أ 1

 القــــــــرار

 ةلمهندسماالخاصة بأوصى المجلس بالموافقة على التشكٌل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستٌر 

 2للجامعة عوٌرف ةالمذكور
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -05
فػى العمػوـ اليندسػية الفمسػفة لدرجة دكتور المسجؿ  -محمد معوض إبراىيـ معوضرسالة الماجستير الخاصة بالميندس/ 

واقتػرح  استنباط الخصائص المميزة فى الصور الرقمية بواسطة نظاـ ذكػى()  -في موضوع: دسة وعمـو الحاسباتبقسـ ىن
 -مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:

 (مشرؼ)  متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ   طػو السيد طػود/ 2أ 5

 (خارجى)  جامعة اإلسكندرية -بكمية اليندسةأستاذ  ديف حسف اسماعيؿد/ نور ال2أ 0
 (مشرؼ) أستاذ بكمية الحاسبات والمعمومات بالجامعة  د/ حاتـ محمد عبد القادر2أ 1
 داخمى() وعمـو الحاسبات بقسـ ىندسة أستاذ مساعد  / أيمف السيد أحمد عميرة2د 2

 القــــــــرار

لمهنمدس الخاصمة با المدكتورا لى التشكٌل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسمالة أوصى المجلس بالموافقة ع

 2للجامعة عوٌرف المذكور
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى اعتمػاد التقريػر المقػدـ مػف لجنػة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-00
الفمسػفة فػى  دكتػوربقسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات والمسػجمة لدرجػة  -الـ محمد مرعػىىناا س/ ةاالمتحاف الشامؿ لمميندس

 وكانت لجنة االمتحاف الشامؿ مكونة مف السادة:   العموـ اليندسية
 متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )مف خارج القسـ(أستاذ   د/ مصطفى حسف عيسى2أ 5

 وعمـو الحاسبات )مف داخؿ القسـ(بقسـ ىندسة ذ متفرغ أستا د/ نبيؿ عبد الواحد إسماعيؿ2أ 0
 وعمـو الحاسبات )عف داخؿ القسـ(بقسـ ىندسة أستاذ متفرغ  د/ نواؿ احمد الفيشاوا2أ 1
 جامعة المنصورة )خارجى( -ووكيؿ كمية اليندسة لشئوف التعميـ والطالبأستاذ  د/ ىشاـ عرفات عمى خميفة2أ 2
 مف داخؿ القسـ() وعمـو الحاسبات بقسـ ىندسة أستاذ مساعد  يرة/ أيمف السيد أحمد عم2د 3

 القــــــــرار
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 2للجامعة عوٌرف اعتماد التقرٌر المقدم من لجنة اامتحان الشاملأوصى المجلس بالموافقة على 
 

لجنػة االمتحػاف الشػامؿ د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تشػكيؿ 2المذكرة المقدمة مػف السػيد أ-01
بقسـ ىندسػة اإللكترونيػات  العموـ اليندسيةالمسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة فى  - الشاذليلمميندس/ عماد عبد الحميـ السيد 

 واالتصاالت الكيربية وتتكوف المجنة مف السادة:
 ت الكيربية )مف داخؿ القسـ(متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالأستاذ   د/ عبد العزيز إبراىيـ محمود 2أ 5

 الفيزيقا والرياضيات اليندسية )مف خارج القسـ(بقسـ أستاذ متفرغ  د/ سعيد عمى السيد الصرفي2أ 0
 أستاذ باألكاديمية العربية لمعمـو والتكنولوجيا )عف خارج القسـ( د/ خميس محمد الشناوي2أ 1
 ()عف لجنة اإلشراؼ رونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة االلكتأستاذ  د/ محمد فييـ الكردي 2أ 2
 ) أستاذ مساعد ( بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ) مف داخؿ القسـ( غأستاذ متفر  / عادؿ شاكر الفيشاوي2د 3

 القــــــــرار

 2لجامعةل عوٌرف اعتماد التقرٌر المقدم من لجنة اامتحان الشاملأوصى المجلس بالموافقة على 
 

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة االمتحػاف الشػامؿ 2المذكرة المقدمة مػف السػيد أ-02
بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات  العمػػوـ اليندسػػيةالمسػػجمة لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػى  –/ إيمػػاف محمػػد حسػػف البقػػرا لمميندسػػة

 لمجنة مف السادة:واالتصاالت الكيربية وتتكوف ا
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ) عف لجنة اإلشراؼ( د/ السيد محمود الربيعي2أ 5

 (مف داخؿ القسـ)االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة أستاذ متفرغ  د/ سعيد محمد الحمفاوا2أ 0
         (خارجي) البحريديمية العربية لمعمـو والتكنولوجيا والنقؿ باألكاأستاذ  الشناويخميس محمد د/ 2أ 1
 الفيزيقا والرياضيات اليندسية )مف خارج القسـ(بقسـ أستاذ   أ.د/ مجدي محمد كامؿ 2
 (مف داخؿ القسـ)االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة أستاذ مساعد  د./ احمد إبراىيـ بينسى 3

 رالقــــــــرا

 2للجامعة عوٌرف اعتماد التقرٌر المقدم من لجنة اامتحان الشاملأوصى المجلس بالموافقة على 
 

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -03
 0252قسػـ ىندسػة اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـ دورة المسػجؿ لدرجػة الماجسػتير ب -محمػود اليػاديأحمد محمود عبػد 

 مف أعداد الرسالة. ينتييبعد انتياا الخمس سنوات حتى ـ  12/7/0254حتى  5/52/0253لمدة عاـ ثاني اعتبارا مف 
 القــــــــرار

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

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إيقاؼ تسجيؿ الميندسػة/ آالا 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -04
المسػػجمة لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ دورة  -عيسػػى نبػػويناصػػر محمػػد 

 .نظرا لرعاية والدتيا ـ0253/0254لمدة عاـ أوؿ( بنظاـ الساعات المعتمدة ) ـ0250أكتوبر 
 القــــــــرار

ويرفػػع  ـ5102/6102للعممام الجممامعً لمممدة عممام أول  ةالمممذكور ةأوصممى المجلممس بالموافقممة علممى إٌقمماف التسممجٌل للمهندسمم
 2لمجامعة

 
 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (4/50/0253 الجمسة الرابعة ـ0253/0254) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(02) 

  -لجـــــــــــــبن:ا :بً سببع
ـ 0253/0254ة والػػتحكـ ) الجمسػػة الثالثػػة( لمعػػاـ الجػػامعي محضػػر اجتمػػػاع مجمػػس قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعي -5

 ـ 0253/ 6/55المنعقد بتاريخ 
 القــــــــرار

 أحٌط المجلس علمـــاً.

ـ 0253/0254محضر اجتمػاع مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصػاالت الكيربيػة ) الجمسػة الثالثػة( لمعػاـ الجػامعي  -0
 ـ  0253/ 6/55المنعقد بتاريخ 

 قــــــــرارال
 أحٌط المجلس علمـــاً.

 

ـ المنعقػػد 0253/0254محضػػر اجتمػػػاع مجمػػس قسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػية ) الجمسػػة الثالثػػة( لمعػػاـ الجػػامعي  -1
 ـ  0253/ 6/55بتاريخ 

 القــــــــرار
 أحٌط المجلس علمـــاً.

 2ـ 0253/ 53/55ـ المنعقد بتاريخ 0253/0254معي محضر اجتمػاع لجنة المكتبة ) الجمسة الثانية( لمعاـ الجا -2
 القــــــــرار

 أحٌط المجلس علمـــاً.

ـ المنعقػد بتػاريخ 0253/0254محضر اجتمػػاع مجمػس قسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات ) الجمسػة الثالثػة( لمعػاـ الجػامعي  -3
 ـ  0253/ 6/55

 القــــــــرار
 أحٌط المجلس علمـــاً.

 

/ 53/55   ـ المنعقػد بتػاريخ0253/0254نة شئوف التعميـ والطالب ) الجمسة الثالثة( لمعاـ الجامعي محضر اجتمػاع لج -4
 ـ  0253

 القــــــــرار
 أحٌط المجلس علمـــاً.

ـ المنعقػػػد بتػػػاريخ           0253/0254محضػػػر اجتمػػػػاع لجنػػػة الدراسػػػات العميػػػا والبحػػػوث) الجمسػػػة الثالثػػػة( لمعػػػاـ الجػػػامعي  -5
 2ـ 0253/ 00/55

 القــــــــرار
 أحٌط المجلس علمـــاً.

 2ـ 0253/ 53/55ـ المنعقد بتاريخ  0253/0254محضر اجتمػاع لجنة الحاسبات) الجمسة األولى( لمعاـ الجامعي  -6
 القــــــــرار

 أحٌط المجلس علمـــاً.

ـ المنعقػػػػػػد بتػػػػػػاريخ           0253/0254محضػػػػػػر اجتمػػػػػػػاع لجنػػػػػػة العالقػػػػػػات الثقافيػػػػػػة) الجمسػػػػػػة الثانيػػػػػػة( لمعػػػػػػاـ الجػػػػػػامعي  -7
 2ـ 0253/ 53/55

 القــــــــرار
 أحٌط المجلس علمـــاً.

ـ المنعقػػد 0253/0254محضػػر اجتمػػػاع لجنػػة شػػئوف خدمػػة المجتمػػع وتنميػػة البيئػػة) الجمسػػة الثالثػػة( لمعػػاـ الجػػامعي  -52
 2ـ 0253/ 00/55بتاريخ   



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (4/50/0253 الجمسة الرابعة ـ0253/0254) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(05) 

 القــــــــرار
 أحٌط المجلس علمـــاً.

/ 53/55          ـ المنعقػد بتػاريخ0253/0254ضر اجتمػاع وحدة توكيػد الجػودة ) شػير نػوفمبر( لمعػاـ الجػامعي مح -55
 ـ0253

 القــــــــرار
 أحٌط المجلس علمـــاً.

 بتممممارٌ  المنعقممممدة 1025/1026العلمٌممممة الجلسممممة )الثالثممممة( للعممممام الجممممامعً  ةالمختبممممرات واألجهممممزمحضػػػػر اجتمػػػػػاع لجنػػػػة  -21

25/22/1025 

 القــــــــرار
 أحٌط المجلس علمـــاً.

 

 -مب يستجد مه أعمــــبل: بً:ثبمى
بشػػأف  د/ محمػػد ابػػراىيـ محمػػود2السػػيد أ د/ رئػػيس لجنػػة المختبػػرات واألجيػػزة العمميػػة بالكميػػة2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -2

طػالب الكميػة والتػدريب الصػيفي ووضػعو  لجميػع حػديثا بالقسػـ لعمػؿ دورات تدريبيػة إنشػاؤهتػـ  الػذياالستفادة مف المعمؿ 
   2تحت إدارة تحددىا الكمية

 القــــــــرار
  .على المقترح المقدم أوصى المجلس بالموافقة

 

 information      / رئيس مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات بخصوص تقرير عػف دورة2الكتاب المقدـ مف السيد د -1

Strorage and Management (ISM) 2مع شركة ب الكمية بالفرقة الثالثة بالقسـاللط EMC   وكػذلؾ طريقػة تقػيـ
والتػػي تمػػت خػػالؿ الفصػػؿ الدراسػػي األوؿ لمعػػاـ  عمػػى الصػػفحة االلكترونيػػة الخاصػػة بالشػػركة الكترونػػيالطػػالب بامتحػػاف 

 2مع مقرر "بناا الحاسبات" لمفرقة الثالثةـ  0252/0253 الجامعي
 القــــــــرار

  .ماأحٌط المجلس عل
 

 Cloud             / رئيس مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات بخصوص تقرير عف دورة2الكتاب المقدـ مف السيد د -1

Infrastructure and Services (CIS) 2ب الكمية بالفرقة الثالثة بالقسـ مع شركةاللط EMC   وكذلؾ طريقة تقػيـ
لمعػػاـ  الثػػاني الدراسػػيتمػػت خػػالؿ الفصػػؿ  والتػػي الخاصػػة بالشػػركة الطػػالب بامتحػػاف الكترونػػي عمػػى الصػػفحة االلكترونيػػة

 2نتنت" لمفرقة الرابعةال ـ مع مقرر "نظـ تشميؿ الحاسب" لمفرقة الثالثة و"الحاسبات الموزعة وا0251/0252 الجامعي
 القــــــــرار

  .أحٌط المجلس علما
 

 Cloud              حاسبات بخصوص تقرير عف دورة/ رئيس مجمس قسـ ىندسة وعموـ ال2الكتاب المقدـ مف السيد د-2

Infrastructure and Services (CIS) 2ب الكمية بالفرقة الثالثة بالقسـ مع شركةاللط EMC   وكذلؾ طريقة تقػيـ
والتػػي تمػػت خػػالؿ الفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني لمعػػاـ  الطػػالب بامتحػػاف الكترونػػي عمػػى الصػػفحة االلكترونيػػة الخاصػػة بالشػػركة

 2ـ مع مقرر "نظـ تشميؿ الحاسب" لمفرقة الثالثة0252/0253عي الجام
 القــــــــرار

  .أحٌط المجلس علما
 

بشػأف الخطػة البحثيػة الخاصػة بالقسػـ متضػمنة  / رئيس مجمس قسـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات2الكتاب المقدـ مف السيد د -5
 2مشكالت واحتياجات المجتمع المحيط بالجامعة



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (4/50/0253 الجمسة الرابعة ـ0253/0254) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(00) 

 القــــــــرار
  .وترفع للجامعة صى المجلس بالموافقةأو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بشػأف الخطػة البحثيػة الخاصػػة والحكػـ  عيةااللكترونيػات الصػنا/ رئػيس مجمػس قسػـ ىندسػة 2الكتػاب المقػدـ مػف السػيد د -4
 2ـ0205حتى  0254بالقسـ مف عاـ 

 القــــــــرار
  .جامعةأوصى المجلس بالموافقة وترفع لل

 
 0مالح ة/ امتداد الجلسة حتى اانتهاء من متطلبات أعمال الجودة

 

بشػأف اعتمػاد موافقػة مجػالس األقسػاـ العمميػة بالكميػة الجػودة / المدير التنفيػذا لوحػدة توكيػد 2الكتاب المقدـ مف السيد د -1
 2عمى تعديؿ درجات تقييـ طالب الدراسات العميا

 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (4/50/0253 الجمسة الرابعة ـ0253/0254) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(01) 

  .فع للجامعةوٌر الموافقة على ااعتمادأوصى المجلس ب

 
 الرابعة عصرا  انتيى االجتماع حيث كانت الساعة                       

 

 أميه المجلس                               عميد الكليت              

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

 
 

  ى/وه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ألنممس لممٌس فممً الصممالح لقممرب مدٌنممة الطالبممات مممن الطلبممة ون ممرا لضممٌق المسمماحة والمسمماحات الخضممراء فممً الكلٌممة وكممذا التوسممعات المتوقعممة 

  0باستحداث أقسام علمٌة جدٌدة لجذب الطلبة للكلٌة،  وأن عدد مدرجات الكلٌة الحالٌة غٌر كافٌة وٌرفع للجامعة

 


