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 {لسادسةاجمسة محضر اجتماع مجمس الكمية } ال

 ـ7/0/0256الموافؽ  األحدالمنعقدة يـو 
 تـ عقد اجتماع مجمس الكمية برئاسة  صباحاً عشر  الحاديةوفى تماـ الساعة  ـ7/0/0256الموافؽ  األحديوـ  فيانو 

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

 وكيػػػؿ الكميػػػة لشئوف التعميـ والطالب صابر حممى زيف الديف 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 3

 اتػقػائػـ بعمؿ رئيس مجػمس قسـ ىندسػة وعمـو الحاسبػ د السيػد/ أيمف السيد احم2د 4

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

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

 قائـ بعمؿ رئيس قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكػـ وانى / محمد أبو زيد البر 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

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية مود الربيعىد/ السيد مح2أ 52

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د/ نبيؿ عبد الواحد إسماعيؿ2أ 55

 األستػاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسيػػػػػػة د/ محمػػػػد طػػػاىر داود2أ 50

 المساعديف) بالتناو ب( األساتذةأقدـ  افظ/حسف محمد عبد الح2د 53

 }ف } بالتناوبػػػػػػػدـ المدرسيػػػػػػػػػػػػأق / صالح الديف شعباف عيسى2د 54

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

 الحضور عدـ اعتذر عف 

 (مف الخارج ا) عضو رئيس مجمس إدارة شركة النخيمى إخواف    اهلل إبراىيـ النخيمىـ/ عياد نصر  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 "             س المجمسد/ رئي2وبدأ 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

 2ثالثة أياــ لمدة 4/4/0256 فيقومية لضماف الجودة واالعتماد الالييئة زيارة ب نشرؼسوؼ * 
 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات -إسماعيؿعبد الواحد  نبيؿد/ 2السيد أ شاطر سيادتوثـ * 
األسػػتاذ المسػػاعد بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت  -محمػػد محمػػد الحمػػواني 2وعػػديؿ السػػيد د ولوفػػاة شػػقيق   

 الكيربية
 2والدهلوفاة  لمدراسات العميا والبحوث وكيؿ كمية العمـو -ؽ شعبافتوفيمحمد د/ 2السيد أ -ثـ شاطر سيادتو:* 

 -:أوالً المصبدقبت
 

 0 ـ3/5/0256( المنعقدة بتاريخ لخامسةا) المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة

 القــــــــرار                                                       

 2 ـ3/5/6025( المنعقدة بتاريخ الخامسة) المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة
 -مىضىعبت ببلتفىيض: ثبويبً :

 /2دد/ وكيػؿ الكميػػة لمدراسػات العميػا والبحػػوث بشػفف الموافقػة عمػػى اشػتراؾ وحضػور السػػيد 2المقدمػة مػػف السػيد أالمػذكرة  -5
 International  العممػيفػي المػؤتمر  االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـالمػدرس بقسػـ ىندسػة  –إبػراىيـالخطيػب كمػاؿ 

Conference on Renewable Energy: Generation and Applications فرنسػا فػي الفتػرة  فػيسػيعقد  الذي
  2نفقاتأىـ عمى أال تتحمؿ الجامعة 0256فبراير  52إلى  8مف 

 القــــــــرار
 2اعتماد الموافقة بالتفويض ويرفع للجامعةأوصى المجلس على 

 

د/ نػواؿ أحمػد 2عمػى سػفر السػيد أ د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػفف الموافقػة2دمػة مػف السػيد أالمقالمذكرة  -0
لمواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة لمتابعػػة الميندسػػة/ عبيػػر عبػػد  األسػػتاذ المتفػػرغ بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات -الفيشػػاوي

وعضػو بعثػة اإلشػراؼ المشػترؾ بجامعػة ديػوؾ بالواليػات  المدرس المساعد بقسػـ ىندسػة وعمػـو الحاسػبات -العزيز عشرة
 20256مف شير يونيو اعتبارا المتحدة األمريكية المتحدة األمريكية

 القــــــــرار
 2اعتماد الموافقة بالتفويض ويرفع للجامعةأوصى المجلس على 

 
 
 
 

صاالت الكيربيػة بشػفف الموافقػة عمػى المنحػة / رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالت2المذكرة المقدمة مف السيد د -3
المقدمػػة مػػف الحكومػػة الروسػػية تخصػػص ىندسػػة االتصػػاالت وتكنولوجيػػا المعمومػػات لممينػػدس/ أحمػػد عبػػد العزيػػز عبػػد 

 2المدرس المساعد بذات القسـ -الرحمف محمد
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 القــــــــرار
 2اعتماد الموافقة بالتفويض ويرفع للجامعةأوصى المجلس على 

 

/ أحمػد 2/ رئيس مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات بشػفف الموافقػة عمػى ترشػيح السػيد د2ذكرة المقدمة مف السيد دالم -4
المدرس بذات القسـ عمى البرنػام  التنفيػذي لمتعػاوف الثقػافي بػيف جميوريػة مصػر العربيػة وحكومػة  -مصطفى المحالوى

 2ـ 0255/0258الصيف الشعبية لألعواـ 
 

 القــــــــرار
 2اعتماد الموافقة بالتفويض ويرفع للجامعةصى المجلس على أو

  -ثبلثبً : مىضىعبت لإلحبطة :
د/ رئيس الجامعة بشفف بعض الموضوعات التي عرضت عمى المجمس األعمى لمجامعة 2الكتاب الوارد مف السيد أ -5

 2ـ08/50/0255( بجمستو المنعقدة بتاريخ 639رقـ)

 القــــــــرار
 مـــاً.أحيط المجلس عل

 

الكتػػاب الػػوارد مػػف السػػيد أ/ أمػػيف عػػاـ الجامعػػة بشػػفف بعػػض الموضػػوعات التػػي عرضػػت عمػػى المجمػػس األعمػػى لمجامعػػات  -0
 2ـ32/50/0255بجمستو المنعقدة بتاريخ 

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 

 تؿ مجمػػس قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػػاـ بشػػػفف إعػػادة تشػػكي4/5/0256( بتػػاريخ 34قػػرار السػػيد أ.د/عميػػد الكميػػة رقػػـ ) -3
   ـ كما ىو مبيف بالقرار.0255/0256واالتصاالت الكيربية لمعاـ الجامعي 

 

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

  -بً:مىضىعبت عبمة:ثبلث
السػػاعات  المػػدير التنفيػػذي لكػػؿ برنػػام  مػػف بػػرام  ءاعتمػػاد أسػػما/ عميػػد الكميػػة بشػػفف د2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -5

  2المعتمدة
 القــــــــرار

الحيويػػػة اليندسػػػة الطبيػػة  كمػػدير تنفيػػػذي لبرنػػام  -/ سىىىمير محمىىد بىىىدو 2عمػػى أف يكػػػوف السػػيد د أوصىىى المجلىىس بالموافقىىىة
ىندسػػة االتصػػاالت لبرنػػام   -د / محمىىد فهىىيم الكىىرد 0أالسػػيد  ،بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ والتكنولوجيػػا 

 0 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية توالشبكا
 

 

/ عميػػػد الكميػػػة بشػػػفف متابعػػػة التطػػػورات عمػػػى معمػػػؿ اليندسػػػة الطبيػػػة بقسػػػـ ىندسػػػة د2المػػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيد أ -0
 2االلكترونيات الصناعية والتحكـ ومعمؿ االلكترونيات بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية 

 ـرارالقـــــــ
 0أحيط المجلس علما
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د/ رئيس مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية بشفف موافقة مجمس القسـ عمػى تكميػؼ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
الشديد لمقسـ لمعيد فيزيػاء نظػرا لترقػى  جفي وظيفة معيد فيزياء نظرا لالحتيا ونيحد خريجي الكمية مف قسـ اتصاالت لتعيأ

 2ف مساعديف إلى درجة مدرس خالؿ ىذا العاـ ثالثة مدرسي
 القــــــــرار

  0ويرفع للجامعة وفقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأنتكليف معيد من قسم اتصاالت  ىبالموافقة علأوصى المجلس 
 

حضػػر المػػؤتمر واالتصػػاالت الكيربيػػة بشػػاف االحاطػػة بم تااللكترونيػػا د/ رئػػيس مجمػػس قسػػـ2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -4
   2ـ0255/0256لمعاـ الجامعي  ـمي األوؿ لمقسالعم

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

بشػاف االحاطػة بمحضػر المػؤتمر العممػي لمقسػـ  ىندسػة وعمػـو حاسػبات د/ رئيس مجمس قسـ2الكتاب المقدـ مف السيد أ -5
   2ـ0255/0256لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار
 ـــاً.أحيط المجلس علم

الصناعية والتحكـ بشفف االقتراح المقػدـ مػف مجمػس القسػـ  تااللكترونيا د/ رئيس مجمس قسـ2الكتاب المقدـ مف السيد أ -6
 -( فى االختبارات نظرا لألسباب التالية:Open Bookبعدـ استخداـ نظاـ )

 2* عدد المراقبيف غير كافي إلتماـ ىذه الطريقة بنجاح
 الخ222جة تصعب التحكـ بعممية سير االمتحاف دوف مخالفات* عدد الطالب كثير لدر 

 القــــــــرار

امتحانػات  فػياالختبػارات وأيضػا  في( Open Bookاقتراح مجمس القسـ بعدـ استخداـ نظاـ ) ىعم بالموافقةأوصى المجلس 
   2الدراسات العميا مواد

اسبات بشفف الموافقة عمى مد األجازة الممنوحة السيدة د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة وعموـ الح2السيد أالطمب المقدـ مف  -7
   2بالسعودية لمدة عاـ رابعالمدرس المساعد لمرافقة الزوج  -الميندسة/ أماني عبد الحميد السيد قنديؿ

 القــــــــرار

 0ويرفع للجامعة الموافقةبأوصى المجلس 
 
 
 
 
 
األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بشػفف  -د/ محمد إبراىيـ محمود2الكتاب المقدـ مف  السيد أ -8

شاشػة ماركػة  04عػدد  6ر03شاشػة ماركػة يبػن  50منيػا  LEDشاشة  36وىى عبارة عف اليدية الموافقة عمى قبوؿ 
 2( فقط مبمغ وقدره خمسة وأربعوف ألفا وستمائة جنييا الغير45622)وتـ تقديرىا بمبمغ 00تورنادو مقاس 

 ــــــــرارالق
 .وترفع للجامعة هالشكر لسيادتأوصى المجلس بالموافقة على قبول الهدية المقدمة مع تقديم 

/ مػػػػػػػدير عػػػػػػػاـ الكميػػػػػػػة بشػػػػػػػفف نقػػػػػػػؿ مػػػػػػػف ينطبػػػػػػػؽ عميػػػػػػػو نػػػػػػػص المػػػػػػػادة 2المػػػػػػػذكرة المقدمػػػػػػػة مػػػػػػػف السػػػػػػػيد أ -9
 2الخ222مف قانوف تنظيـ الجامعات إلى وظيفة بالكادر العاـ 555،556"

 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (7/0/0256لجمسة السادسة ا ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(6) 

 0د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث للدراسة وإعادة العرض في الجلسة القادمة0أوصى المجلس بتحويل الموضوع للسيد أ
 

  -شئىن التعليم والطالة:: بً رابع
عبػد        الطالػب /  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشفف الموافقة عمػى إرجػاء قيػد2المذكرة المقدمة مف السيد أ -5

 ـ وحالتػة0255/0256المقيػد بالفرقػة االعػدادى الفصػؿ الدراسػي األوؿ لمعػاـ الجػامعي  -الرحمف جماؿ احمد عبد العزيػز
حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ بالموافقة عمى إرجػاء قيػد الطالػب  الكمية إلىنظرا لتفخر وصوؿ كشوؼ التنسيؽ  2مستجد

 2إيقاؼ القيدمرات إرجاء القيد ضمف  بال يحتس عمى أفالمذكور 
 القــــــــرار

  0لجنةالأوصى المجلس بالموافقة على توصية 
 

أحمػد        الطالػب / د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشفف الموافقة عمػى إرجػاء قيػد2المذكرة المقدمة مف السيد أ -0
 وـ وحالتػػ0255/0256وؿ لمعػػاـ الجػػامعي الفصػػؿ الدراسػػي األ عػػف المقيػػد بالفرقػػة االعػػدادى  -محمػػد عبػػد الحميػػد رخيػػة

حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ بالموافقة عمى إرجاء قيػد الطالػب  2نظرا لتفخر وصوؿ كشوؼ التنسيؽ إلى الكمية مستجد
 2إيقاؼ القيدإرجاء القيد ضمف مرات  بالمذكور عمى إف ال يحتس

 القــــــــرار
  0لجنةالأوصى المجلس بالموافقة على توصية 

 

إيقػػاؼ قيػػد الطالػػب/ نصػػر ناصػػر مصػػطفى د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػفف 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ-3
ـ وسػوؼ  54/7/0255ـ نظرا لظروؼ تجنيده بتاريخ 0255/0256المقيد بالفرقة االعدادى عف العاـ الجامعي  -ياقوت

   2وقد أوصت المجنة بالموافقة2ضره  وحالتة مستجد ـ طبقا إلثبات التجنيد الذي أح0257/ 5/3يتـ تسريحو فى 
 القــــــــرار

 0اللجنةأوصى المجلس بالموافقة على توصية 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

إيقػاؼ القيػد الثػاني لمطالػب/ محمػد خالػد عبػد د/ وكيؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػفف 2لمذكرة المقدمة مف السيد أا -4
ـ عػف 0255/0256بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ لمعػاـ الجػامعي  -لثةالمقيد بالفرقة الثا -الموجود ورد

 وقػد أوصػت المجنػة بالموافقػة 2نظرا لظروفو االجتماعية وىو العائؿ الوحيد لألسرة  -دخوؿ االمتحانات وحالتو باؽ لإلعادة
 . 

 القــــــــرار
  0لجنةالأوصى المجلس بالموافقة على توصية 

 

عماد عبػد الػرحيـ سػيد احمػد إيقاؼ قيد الطالب/د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشفف 2المقدمة مف السيد أ لمذكرةا -5
ـ وحالتػػو  0255/0256بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ لمعػػاـ الجػػامعي  -المقيػػد بالفرقػػة الثالثػػة -عيػػد

 .  عاـ وقد أوصت المجنة بالموافقة 08)فرصة ثالثة مف الخارج(  بسبب التجنيد لبموغو سنو 
 القــــــــرار

  0لجنة الأوصى المجلس بالموافقة على توصية 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (7/0/0256لجمسة السادسة ا ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(7) 

 

د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشػفف قبػوؿ العػذر المرضػى األوؿ المقػدـ مػف الطالػب/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -6
ـ عف دخوؿ امتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجػامعي 0255/0256المقيد بالفرقة االعدادى   -محمود احمد طو باشا

 2حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ بالموافقة 2نظرا لظروفو المرضية2ـ 0255/0256
 القــــــــرار

  0لجنة الأوصى المجلس بالموافقة على توصية 

 

ف قبػوؿ العػذر المرضػى األوؿ المقػدـ مػف الطالػب/ د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشػف2المذكرة المقدمة مف السيد أ-7
ـ وحالتػو مسػتجد عػف دخػوؿ امتحانػات الفصػؿ 0255/0256المقيد بالفرقػة االعػدادى   -محمود محمد محمد عبد الجواد
 2حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ بالموافقة 2ـ نظرا لظروفو المرضية0255/0256الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار
  0اللجنةأوصى المجلس بالموافقة على توصية 

 

د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشػفف قبػوؿ العػذر المرضػى األوؿ المقػدـ مػف الطالػب/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-8
 ـ وحالتػػة مسػػتجد" يعتػػذر فيػػو عػػف0255/0256المقيػػد بالفرقػػة االعػػدادى   -زيػػاد أيمػػف صػػالح الػػديف محمػػد زيػػف الػػديف 

حيػث أوصػت لجنػة شػئوف  2ـ نظرا لظروفو المرضػية 0255/0256دخوؿ االمتحاف الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 
 2التعميـ بالموافقة 

 القــــــــرار
 عمى توصية المجنة.أوصى المجلس بالموافقة 

 

عػػذر المرضػػى األوؿ المقػػدـ مػػف د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػفف قبػػوؿ ال2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -9
ـ وحالتػػة بػػاؽ لإلعػػادة  يعتػػذر فيػػو عػػف 0255/0256المقيػػد بالفرقػػة االعػػدادى   -الطالػػب/عمر سػػمير فػػوزي إمػػاـ وىبػػو 

حيػث أوصػت لجنػة شػئوف  2ـ نظػرا لظروفػو المرضػية0255/0256دخوؿ امتحػاف الفصػؿ الدراسػي األوؿ لمعػاـ الجػامعي 
 2التعميـ بالموافقة 

 ـرارالقـــــــ
 2عمى توصية المجنةأوصى المجلس بالموافقة 

 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػفف قبػػوؿ العػػذر المرضػػى األوؿ المقػػدـ مػػف 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -52
ـ وحالتػة فرصػة أخيػرة  يعتػذر فيػو 0255/0256المقيد بالفرقة االعدادى   -الطالب/ اشرؼ محمد عصاـ محمد داعوش 

حيػػث أوصػػت لجنػػة 2ـ نظػػرا لظروفػػو المرضػػية0255/0256دخػػوؿ االمتحػػاف الفصػػؿ الدراسػػي األوؿ لمعػػاـ الجػػامعي  عػػف
 2شئوف التعميـ بالموافقة 

 القــــــــرار
 عمى توصية المجنة.أوصى المجلس بالموافقة 

ر المرضػػى األوؿ المقػػدـ مػػف د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػفف قبػػوؿ العػػذ2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -55
ـ وحالتة منقوؿ عف دخوؿ امتحػاف 0255/0256المقيد بالفرقة االعدادى   -الطالب/ محمود عبد المرضى جابر المنياوى

 2حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ بالموافقة 2مادة )ىياكؿ بيانات وخوارزميات( نظرا لظروفو المرضية
 القــــــــرار

 عمى توصية المجنة.أوصى المجلس بالموافقة 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (7/0/0256لجمسة السادسة ا ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(8) 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػفف قبػػوؿ العػػذر المرضػػى األوؿ المقػػدـ مػػف 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -50
ـ وحالتة منقوؿ ويعتذر فيو عف دخوؿ امتحػاف 0255/0256المقيد بالفرقة االعدادى   -الطالب/ احمد اماـ محمد الحداد

 2حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ بالموافقة  2زميات( نظرا لظروفو المرضيةمادة )ىياكؿ بيانات وخوار 
 القــــــــرار

 .عمى توصية المجنةأوصى المجلس بالموافقة 
 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػفف قبػػوؿ العػػذر المرضػػى األوؿ المقػػدـ مػػف 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -53
ـ وحالتو منقوؿ يعتذر فيو عف دخوؿ امتحػاف 0255/0256المقيد بالفرقة األولى   -اح فايدالطالب/ احمد محمد عبد الفت

 2حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ بالموافقة  2مادة )ىياكؿ بيانات وخوارزميات( نظرا لظروفو المرضية
 القــــــــرار

 عمى توصية المجنة.أوصى المجلس بالموافقة 
 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػفف قبػػوؿ العػػذر المرضػػى األوؿ المقػػدـ مػػف 2أ المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد -54
ـ وحالتػو منقػوؿ يعتػذر فيػو عػف دخػوؿ 0255/0256المقيد بالفرقة األولى   -الطالب/ محمد محمود عبد المعطى سعفاف

 2وف التعميـ بالموافقة حيث أوصت لجنة شئ 2امتحاف مادة )ىياكؿ بيانات وخوارزميات( نظرا لظروفو المرضية
 القــــــــرار

 عمى توصية المجنة.أوصى المجلس بالموافقة 
 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػفف قبػػوؿ العػػذر المرضػػى األوؿ المقػػدـ مػػف 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -55
منقػوؿ يعتػذر فيػو عػف دخػوؿ امتحػاف  ـ وحالتػو0255/0256المقيد بالفرقة األولى   -الطالب/ محمد فتحي كماؿ محمود

 2حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ بالموافقة  2مادة )ىندسة بيئة( نظرا لظروفو المرضية
 القــــــــرار

 عمى توصية المجنة.أوصى المجلس بالموافقة 
 
 

ى األوؿ المقػػدـ مػػف د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػفف قبػػوؿ العػػذر المرضػػ2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -56
ـ وحالتو فرصة أخيرة يعتذر فيػو عػف دخػوؿ 0255/0256المقيد بالفرقة األولى   -الطالب/ احمد عبد الفتاح السيد محمد

حيػث أوصػت لجنػة شػئوف التعمػيـ  2ـ نظػرا لظروفػو المرضػية0255/0256امتحاف الفصؿ الدراسػي األوؿ لمعػاـ الجػامعي 
 2بالموافقة 

 القــــــــرار
 عمى توصية المجنة.المجلس بالموافقة أوصى 

 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػفف قبػػوؿ العػػذر المرضػػى األوؿ المقػػدـ مػػف 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -57
ـ وحالتو باؽ لإلعػادة يعتػذر فيػو عػف دخػوؿ 0255/0256المقيد بالفرقة الثانية   -الطالب/ محمد سمير صالح ابو الغار

حيػث أوصػت لجنػة شػئوف التعمػيـ  2ـ نظػرا لظروفػو المرضػية0255/0256الفصؿ الدراسػي األوؿ لمعػاـ الجػامعي امتحاف 
 2بالموافقة 

 القــــــــرار
 عمى توصية المجنة.أوصى المجلس بالموافقة 

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (7/0/0256لجمسة السادسة ا ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(9) 

ؿ المقػػدـ مػػف د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػفف قبػػوؿ العػػذر المرضػػى األو2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -58
ـ وحالتػػو فرصػػة أخيػػرة يعتػػذر فيػػو عػػف دخػػوؿ 0255/0256المقيػػد بالفرقػػة الثانيػػة   -الطالػػب/ مينػػا نػػاجى لبيػػب سػػميماف

المعالجات الدقيقػة  -) الكترونيات القوى ـ فى المقررات التالية0255/0256 امتحاف الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي
 2حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ بالموافقة  2اتكية( نظرا لظروفو المرضيةنظرية المجاالت االست -وتطبيقاتيا

 القــــــــرار
 عمى توصية المجنة.أوصى المجلس بالموافقة 

 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػفف قبػػوؿ العػػذر المرضػػى األوؿ المقػػدـ مػػف 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -59
ـ  بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية 0255/0256المقيػد بالفرقػة الرابعػة   -يوسػؼالدسػوقي  شػوقيالطالب/ عمػرو 

( لمفصػػؿ الدراسػػي األوؿ لمعػػاـ الجػػامعي 3والػػتحكـ وحالتػػو منقػػوؿ يعتػػذر فيػػو عػػف دخػػوؿ امتحػػاف مػػادة ) مقػػرر اختيػػارى
 2حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ بالموافقة 2ـ نظرا لظروفو المرضية0255/0256

 ــرارالقــــــ
 عمى توصية المجنة.أوصى المجلس بالموافقة 

 

د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشفف قبوؿ العذر المرضى األوؿ المقدـ مػف الطالػب/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-02
والػػتحكـ ـ  بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية 0255/0256المقيػػد بالفرقػػة الثالثػػة   -عمػػاد عمػػى احمػػد عمػػى العظمػػة

وحالتػػػو منقػػػوؿ يعتػػػذر فيػػػو عػػػف دخػػػوؿ امتحػػػاف مػػػادة ) أخالقيػػػات  المينػػػة ( لمفصػػػؿ الدراسػػػي األوؿ لمعػػػاـ الجػػػػامعي 
 2حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ بالموافقة 2ـ نظرا لظروفو المرضية0255/0256

 القــــــــرار
 عمى توصية المجنة.أوصى المجلس بالموافقة 

 
 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػفف قبػػوؿ العػػذر المرضػػى الثالػػث المقػػدـ مػػف 2السػػيد أالمػػذكرة المقدمػػة مػػف  -05
ـ 0255/0256المقيػد بالفرقػة الرابعػة قسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات -الطالب/ أسامة الحسػيف عبػد الػرؤوؼ عمػى حسػف

حيػث أوصػت  2را لظروفػو المرضػيةـ نظػ0255/0256يعتذر فيو عف دخوؿ امتحاف الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجػامعي 
 2جنيو عف ىذا العذر 322لجنة شئوف التعميـ بالموافقة عمى أف يسدد الطالب مبمغ 

 القــــــــرار
 عمى توصية المجنة ويرفع لمجامعة.أوصى المجلس بالموافقة 

 

بيػاء    الثالث المقدـ مف الطالب/ د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشفف قبوؿ العذر2المذكرة المقدمة مف السيد أ -00
ـ يعتذر فيػو عػف دخػوؿ امتحػاف مقػرر الجػودة الػذي تػـ 0255/0256المقيد بالفرقة االعدادى   -سعد عبد المقصود البنا

لالمتحاف التحريري فقط )امتحػاف نيايػة  ةصفي واليندسة الالدرجة الكمية لمقرر  احتسابـ ، 00/50/0255عقده بتاريخ 
الػخ 222حالة فصػؿ نيػائى فياألوؿ( حيث أف الطالب ليس لو أعماؿ سنة فى ىذه الفترة ألف الطالب كاف  الفصؿ الدراسي

أوصت لجنة شئوف التعميـ بالموافقة عمى قبوؿ عذره الثالث عف دخوؿ امتحػاف مقػرر الجػودة لظروفػو القيريػة عمػى أف  قد
عمى  ةالو صفيتسب الدرجة الكمية المتحاف مقرر اليندسة يرفع لمجامعة ويسدد الرسـو الخاصة بالعذر القيري الثالث ، تح

 2درجات الطالب في االمتحاف التحريري لنياية الفصؿ الدراسي األوؿ وال يدخؿ فى حسابيا درجات أعماؿ السنة
 القــــــــرار

 عمى توصية المجنة ويرفع لمجامعة.أوصى المجلس بالموافقة 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (7/0/0256لجمسة السادسة ا ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(52) 

اسػـ الطالػب / مصػطفى يؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشفف الموافقة عمى تصحيح د/ وك2المذكرة المقدمة مف السيد أ-03
ـ إلػى مصػطفى وائػؿ عبػد العزيػز 0255/0256المقيػد بالفرقػة االعػدادى لمعػاـ الجػامعي  -وائؿ عبد العزيز حنفػي أبػو الػريش

  2ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾحنفي عبد المقصود 

 القــــــــرار
 ويرفع للجامعة . الطالب المذكوربالموافقة على تصحيح اسم  أوصى المجلس

 

طالب الفرؽ )الثالثة والرابعػة( ومتخمفػوف فػى د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشفف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -04
)الثالثػة والرابعػة( ومتخمفػوف حيث أوصت لجنػة شػئوف التعمػيـ والطػالب بػفف طػالب الفػرؽ األعمػى  2مقرر تدريب الفرقة الثانية

في مقرر التدريب الصيفي لمفرقة الثانية سوؼ يتقدموف لالمتحاف فيو طبقا لالئحة القديمػة )داخمػي ، خػارجي( أسػوة بػزمالئيـ 
 2الذيف نجحوا في ىذا المقرر العاـ الماضى

 القــــــــرار
 0لجنة الأوصى المجلس بالموافقة على توصية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

عمػى الترخيػػص لمطػالب المتقػدميف  الموافقػةد/ وكيؿ الكمية لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػفف 2ة المقدمة مف السيد أالمذكر  -05
 -: لمفرؽ المختمفة وىـاف ػػبدخػوؿ االمتح ـ0255/0256 الجامعيلعاـ ا اتلالمتحان

 فرصة التقدـ لالمتحاف عدد المواد  الفرقة اسـ الطالب ـ
 األخيرة 8 األولى محمدأحمد عبد الفتاح السيد  5
 األخيرة 6 األولى أحمد عفت عبد المقصود عمر 0
 األخيرة 6 األولى صييب محمود السيد دياب 3
 األخيرة 5 األولى محمد السيد شحاتة قابيؿ 4
 األخيرة 5 األولى محمد عطية سعد حسف 5
 األولى 8 الثانية حامد فتحى حامد الصوفانى 6
 األولى 0 الثانية فىمصطفى محمد عاطؼ مصط 7
 األولى 4 الثانية ىانى محمد عبد العزيز عبد العزيز 8

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

 0اللجنةأوصى المجلس بالموافقة على توصية 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (7/0/0256لجمسة السادسة ا ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(55) 

االلتمػاس المقػػدـ مػػف طػػالب  عمػػى الموافقػػة/ وكيػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػالب بشػػفف د2المػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -06
  -ـ وىـ:0255/0256الفرقة األولى بتفجيؿ دخوؿ امتحاف بعض مواد التحميؿ لمعاـ الجامعي 

مواد التحميؿ الذي أبػدى الطالػب رغبتػو  الكمية المحوؿ منيا اسـ الطالب ـ
 في عدـ دخوؿ االمتحاف فييا 

 تصميـ منطقي ىندسة شبيف الكـو حساـ حسف حسف عطية 5
 تصميـ منطقي ىندسة شبيف الكـو سامح حسنى إبراىيـ حبش 0

 القــــــــرار
  0أوصى المجلس بالموافقة 

 
 .-:عالقبت ثقبفيةخبمسبً: 

         سػػػي الخػػػاص بالمينػػػدس/ د/ وكيػػػؿ الكميػػػة لمدراسػػػات العميػػػا والبحػػػوث بشػػػفف التقريػػػر الدرا2المػػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيد أ-5
      ػامػػػػالمػػدرس المسػػاعد بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة والممتحػػؽ ببرن -عبػػد العزيػػز السػػيد محمػػد الفقػػى

E-JUST  لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه عمى المنحة المقدمة لسيادتو مف الجامعة اليابانية لمعمـو والتكنولوجيا بمدينة برج
 2حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى ما جاء بالتقرير الدراسى 2ب الجديدة باإلسكندريةالعر 

 القــــــــرار
 2ما جاء بالتقرير الدراسي ويرفع لمجامعةأوصى المجلس بالموافقة على 

 
 
       الدراسػػػي الخػػػاص بالميندسػػػة/  د/ وكيػػػؿ الكميػػػة لمدراسػػػات العميػػػا والبحػػػوث بشػػػفف التقريػػػر2المػػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيد أ-0

لمحصػوؿ عمػى درجػة  E-JUSTالمدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمػـو الحاسػبات والممتحقػة ببرنػػام     -سحر رجب القزاز
 2مف الجامعة اليابانيػة لمعمػـو والتكنولوجيػا بمدينػة بػرج العػرب الجديػدة باإلسػكندرية ياالدكتوراه عمى المنحة المقدمة لسيادت

 2وصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى ما جاء بالتقرير الدراسىحيث أ
 القــــــــرار

 0ويرفع للجامعة ما جاء بالتقرير الدراسيعلى  أوصى المجلس بالموافقـة
 

امة د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػفف التقريػر الدراسػي الخػاص بالمينػدس/ أسػ2المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -3
 E-JUSTالمػػدرس المسػػاعد بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ والممتحػػؽ ببرنػػػام    -الشػػاذلي حسػػف حبيػػب

لمحصػوؿ عمػى درجػة الػػدكتوراه عمػى المنحػة المقدمػػة لسػيادتو مػف الجامعػػة اليابانيػة لمعمػـو والتكنولوجيػػا بمدينػة بػرج العػػرب 
 2الجديدة

 القــــــــرار

 0ويرفع للجامعةما جاء بالتقرير الدراسي على  افقـةأوصى المجلس بالمو
 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػفف التقريػػر الدراسػػي والخطػػة البحثيػػة الخاصػػة 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ-4
 E-JUSTم   المعيد بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـ والممتحػؽ ببرنػا -بالميندس/ إبراىيـ عمى محمد سميـ

لمحصوؿ عمى درجتي الماجستير والدكتوراه عمى المنحػة المقدمػة لسػيادتو مػف الجامعػة اليابانيػة لمعمػـو والتكنولوجيػا بمدينػة 
 2حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى ما جاء بالتقرير الدراسى 2برج العرب الجديدة باإلسكندرية



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (7/0/0256لجمسة السادسة ا ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(50) 

 القــــــــرار

 0ويرفع للجامعة البحثية ةوالخط ما جاء بالتقرير الدراسيعلى  موافقـةأوصى المجلس بال
 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػفف التقريػػر الدراسػػي والخطػػة البحثيػػة الخاصػػة 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -5
اعية والػتحكـ والممتحػؽ ببرنػام   المػدرس المسػاعد  بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات الصػن -بالميندس/ احمد محمد السيد خميفة

E-JUST الدكتوراه عمى المنحة المقدمة لسيادتو مف الجامعة اليابانية لمعمـو والتكنولوجيا بمدينة برج  ةلمحصوؿ عمى درج
 2حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى ما جاء بالتقرير الدراسى 2العرب الجديدة باإلسكندرية

 القــــــــرار

 0ويرفع للجامعة والخطة البحثية ما جاء بالتقرير الدراسيعلى  أوصى المجلس بالموافقـة

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػفف التقريػػر الدراسػػي والخطػػة البحثيػػة الخاصػػة 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -6
ة اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـ والممتحػػؽ المػدرس المسػاعد بقسػـ ىندسػػ –بالمينػدس/ عػالء محمػد عبػد المعطػػى خميفػة 

الدكتوراه عمى المنحة المقدمػة لسػيادتو مػف الجامعػة اليابانيػة لمعمػـو والتكنولوجيػا لمحصوؿ عمى درجة  E-JUSTببرنام   
 2سىحيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى ما جاء بالتقرير الدرا 2بمدينة برج العرب الجديدة باإلسكندرية

 القــــــــرار

 0ويرفع للجامعة والخطة البحثية ما جاء بالتقرير الدراسيعلى  أوصى المجلس بالموافقـة

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػفف التقريػػر الدراسػػي والخطػػة البحثيػػة الخاصػػة 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -7
مسػػاعد بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة والممتحػػؽ المػػدرس ال –بالمينػػدس/ محمػػد السػػيد محمػػد الوكيػػؿ 

الدكتوراه عمى المنحة المقدمػة لسػيادتو مػف الجامعػة اليابانيػة لمعمػـو والتكنولوجيػا لمحصوؿ عمى درجة  E-JUSTببرنام   
 2جاء بالتقرير الدراسىحيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى ما  2بمدينة برج العرب الجديدة باإلسكندرية

 القــــــــرار

 0ويرفع للجامعة والخطة البحثية ما جاء بالتقرير الدراسيعلى  أوصى المجلس بالموافقـة
 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػفف التقريػػر المقػػدـ مػػف مجمػػس قسػػـ ىندسػػة 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -8
أكتػػوبر الماضػػي حػػوؿ  59بخصػػوص االجتمػػاع الػػذي استضػػافتو العاصػػمة البريطانيػػة يػػوـ االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ 

 2تنسيؽ المساعدات الدولية لدعـ حكومة التوافؽ الوطني الميبية 
 القــــــــرار

     0وترفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقـة
ث بشػػفف التقريػػر المقػػدـ مػػف مجمػػس قسػػـ ىندسػػة د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػو 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -9

د/ مسػاعد وزيػر البحػث 2ألمانة المجمس األعمػى لمجامعػات مػف السػيد أ دااللكترونيات الصناعية والتحكـ بخصوص ما ور 
العممي بوزارة البحث العممي والتكنولوجيا مرفقا بو نشرة  تتضمف معمومات مختصرة عف ) برنػام  دعػـ المشػاركة األوربيػة 

 2زارة التعاوف الدولي (بو 
 القــــــــرار

   0وترفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقـة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشفف التقرير المقدـ مف قسـ ىندسة االلكترونيػات 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -52
ـ والمقتػرح مػف الجانػب  0253/0255ألعػواـ الصناعية والػتحكـ بخصػوص مشػروع مػذكرة التفػاىـ بػيف مصػر والبرازيػؿ ل

 2الثقافي  فالمصري في إطار التعاو
 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (7/0/0256لجمسة السادسة ا ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 
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   0وترفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقـة
  

د/ رئػػيس 2د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػفف المقترحػػات المقدمػػة مػػف السػػيد أ2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -55
مـو الحاسبات  بخصوص مشروع مذكرة التفاىـ بيف حكومة جميورية مصر العربية وحكومة قيرقيزيػا مجمس قسـ ىندسة وع

   2والمقترح مف الجانب القرقيزى
 القــــــــرار

   0ويرفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقـة
 

وارد مػف األقسػاـ العمميػة بخصػوص د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػفف التقريػر الػ2المذكرة المقدمة مف السيد أ -50
 2تعزيز التعاوف بيف جامعات مصر وجامعة ساالمانكا ) األسبانية ( 
 القــــــــرار

   0وترفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقـة
 

عمميػة د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػفف التقريػر المقػدـ مػف مجػالس األقسػاـ ال2المذكرة المقدمة مف السػيد أ -53
 2ـ0258/ 0255بخصوص دراسة مشروع البرنام  التنفيذي الجديد بيف جميورية مصر العربية وايطاليا لألعواـ 

 القــــــــرار
   0وترفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقـة

 

    د المينػػدس/ د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػفف مػػد اإلجػػازة الدراسػػية لمسػػي2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ-54
 E-JUSTالمػػدرس المسػػاعد بقسػػـ االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة والممتحػػؽ ببرنػػام    –محمػػد السػػيد محمػػد الوكيػػؿ

وقػد  2وذلػؾ السػتكماؿ األبحػاث والتجػارب العمميػة 5/4/0256لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه لمدة ثالثة اشير اعتبارا مػف 
   2جنة العالقات الثقافية بالموافقةأوصى مجمس القسـ بالموافقة وأوصت ل

 القــــــــرار
رفىىع تو 2/3/1022ثالثىىة اشىىهر اعتبىىارا مىىن  لمىىدة  المىىذكور أوصىىى المجلىىس بالموافقىىـة علىىى مىىد فتىىرة الدراسىىة للمهنىىدس

 للجامعة.
 

لمسػيد المينػدس/ جمػاؿ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشفف مد اإلجػازة الدراسػية 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -55
المدرس المسػاعد بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ وعضػو اإلجػازة الدراسػية بجامعػة  –شحاتة محمد الغزالي 

 ةوذلػؾ السػتكماؿ درا سػتـ  0/52/0256وحتػى  ـ3/52/0255يفرنسا لمدة عػاـ خػامس وأخيػر  اعتبػارا مػف  0مونبمية 
   2أوصى مجمس القسـ بالموافقة وأوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقةوالحصوؿ عمى درجة الدكتوراة وقد 

 القــــــــرار
 رفع للجامعة.تو وأخيرعام خامس المذكور لمدة  فقـة على مد فترة الدراسة للمهندسأوصى المجلس بالموا

 

تماس المقػدـ مػف السػيد المينػدس / ىشػاـ ف االلفد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش2المذكرة المقدمة مف السيد أ -56
وعضػػػو البعثػػػة الخارجيػػػة رقػػػـ سػػػابقا المػػػدرس المسػػػاعد بقسػػػـ ىندسػػػة وعمػػػوـ الحاسػػػبات  -عبػػػد الحميػػػد إمػػػاـ منصػػػور

مف بعثات السنة الخامسة مف الخطة الخمسية الثالثة لمحصوؿ عمى درجػة الػدكتوراه مػف أمريكػا لمعػودة إلػى  ـ0/3/96/97
ال ـ  05/6/0225بتػاريخ  ورى وذلؾ بعد حصولو عمى درجة الػدكتوراه ونظػرا لمطمػب المقػدـ مػف سػيادتالعمؿ بالقسـ مرة أخ

وذلػػؾ اعتبػػارا مػػف  ووكػػذلؾ إنيػػاء خدمػػة سػػيادت وبعثػػة سػػيادت بإنيػػاءفرصػػة لالنتيػػاء مػػف الرسػػالة حيػػث تػػـ الػػرفض  هعطػػاء
حيػػث أوصػػى  2فػػي المػػدة المقػػررة هة الػػدكتوراالسػػتنفاذ المػػدة المقػػررة لمبعثػػة وعػػدـ إتمػػاـ الحصػػوؿ عمػػى درجػػ ـ5/5/0225

   2مجمس القسـ أف القسـ فى احتياج اليو
 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (7/0/0256لجمسة السادسة ا ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 
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 2فادةإلواالرأ   إلبداء بالجامعة ع للشئون القانونيةوالموض رفعفقـة أوصى المجلس بالموا
د/ 2أفقة عمى صرؼ مكاففة لمسيد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشفف الموا2المذكرة المقدمة مف السيد أ -57

 -: عالمية مجمةي ػف وذلؾ لنشر بحثاألستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  –محمد عبد العظيـ البردينى 
Journal of Intelligent& Fuzzy Systems 27(2014) 1999-2010   

 : والبحث بعنواف
Simplified  interval type_2Fuzzy Logic system based  On new Type- reduction                      

 القــــــــرار
 0أوصى المجلس بالموافقة على صرف المكافأة الخاصة بسادته ويرفع للجامعة

 

د/ 2أد/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػفف الموافقػة عمػى صػرؼ مكافػفة لمسػيد 2المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -58 
 عالميػةمجػالت ي ػفػيف وذلػؾ لنشػر بحثػاألستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػية  –حسف محمد عيسىمصطفى 

:-  
 : بعنواف األوؿ والبحث

Analysis of a nonlinear magnetic Levitation system vibrations controlled by a time-delayed 

proportional – derivative con troller                                                    
 -نشر فى مجمة عالمية :

Springer Schience+ Business Media Dordrecht2014 Volume (79)-issue(2)   
  -بعنواف : الثاني والبحث

Vibration suppression of a nonlinear magnetic levitation system via time delayed nonlinear 

saturation controller                                                                                    
 -نشر فى مجمة عالمية :

International Journal of Non – Linear Mechanics 27(2015) 23-41 

 
 القــــــــرار

 0ادته ويرفع للجامعةيأوصى المجلس بالموافقة على صرف المكافأة الخاصة بس
 

 /2دد/ وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػفف الموافقػة عمػى اشػتراؾ وحضػور السػيد 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -59
 Sple Photonlcs  العمميفي المؤتمر  االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةالمدرس بقسـ ىندسة  –أحمد عصاـ نبوي مرة

Europe ـ حيػث أف لسػيادتو بحػث مقبػوؿ فػى المػؤتمر مػع 0256ابريػؿ  7إلػى  3بمجيكا في الفترة مػف  سيعقد فىالذي
 2جنييا مصريا( سبعمائة وسبعوف جنييا مصريا فقط الغير 772تحمؿ الجامعة سداد رسـ االشتراؾ وقدره    )

 القــــــــرار

 2ويرفع لمجامعة أوصى المجلس بالموافقة
 /2د/ وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػفف الموافقػة عمػى اشػتراؾ وحضػور السػيد ـ2أ المذكرة المقدمة مف السيد -02

 World العممػىفػى المػؤتمر  وعمػوـ الحاسػباتالمػدرس المسػاعد بقسػـ ىندسػة  –رمضاف محمد عبػد العظػيـ جػاد الحػؽ

Symposium On Computer Aplications& Research (WSCAR 2016)-International 

Conference On Signal Processing And Remote Sensing  سػيعقد فػى فنػدؽ انتركونتنتػاؿ سػيتي الػذى
ـ حيث أف لسيادتو بحث مقبػوؿ فػى المػؤتمر مػع تحمػؿ الجامعػة 0256مارس  54إلى  50ستارز بالقاىرة في الفترة مف 
 2جنييا مصريا( خمسمائة جنييا مصريا فقط الغير 522سداد رسـ االشتراؾ وقدره )

 القــــــــرار
   0ويرفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقة



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (7/0/0256لجمسة السادسة ا ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(55) 

 
 

 /2د/ وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػفف الموافقػة عمػى اشػتراؾ وحضػور السػيد ـ2المذكرة المقدمة مف السيد أ -05
سػيعقد فػي الػذي فػى المػؤتمر  االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـالمدرس المسػاعد بقسػـ ىندسػة  –عصاـ عبد العميـ جمعة

ـ حيػث أف لسػيادتو بحػث مقبػوؿ فػى المػؤتمر مػع تحمػؿ الجامعػة 0256ابريػؿ  32إلػى  07فػي الفتػرة مػف  دولة التشػيؾ
 2يورو أوروبي( مئتاف وتسعوف يورو أوروبى فقط الغير 092سداد رسـ االشتراؾ وقدره )

 القــــــــرار
 0ويرفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقة

 

 /2السػيد ـد/ وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػفف الموافقػة عمػى اشػتراؾ وحضػور 2المقدمة مف السيد أالمذكرة  -00
 2016العممػي فػي المػؤتمر  االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـبقسػـ ىندسػة  المسػاعد المػدرس –عماد عبد السػتار الشػيخ

IEEE Information Technology, Networking, Electronic and Automation Conference (20-

22 May 2016 IEEE ITNEC) ـ حيػث أف 0256مػايو  00إلػى  02فػي الفتػرة مػف  دولػة الصػيفسػيعقد فػى الػذي
دوالر أمريكػػى( فقػػط خمسػػمائة  552لسػػيادتو بحػػث مقبػػوؿ فػػى المػػؤتمر مػػع تحمػػؿ الجامعػػة سػػداد رسػػـ االشػػتراؾ وقػػدره )

  2وخمسوف دوالر أمريكى الغير
 ارالقــــــــر

 0ويرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
 

الخطيػب              / 2المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشفف الموافقة عمى سفر السيد د -03
ا بعػد عمى ميمػة عمميػة لمنحػة بحػوث مػ الصناعية والتحكـالمدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات  -كماؿ عبد الفتاح ابراىيـ

قػد و  2وخالفػو صحيحيث أف جامعة ليؿ بفرنسا تتحمؿ كؿ التكاليؼ مف اقامة وسفر وتفميف  الدكتوراه لجامعة ليؿ بفرنسا
 2أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة

 القــــــــرار 
    0للجامعة ععلى توصية اللجنة ويرف أوصى المجلس بالموافقة

 -دراسبت عليب : :سبدسبً 
د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػفف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2ة المقدمة مف السيد أالمذكر  -5

واالتصػاالت بقسػػـ ىندسػة اإللكترونيػات لدرجة ماجستير العموـ اليندسية ػيد قالم -يسرى  أحمد المنوفى ىانيبالميندس/ 
طػرؽ مقترحػة )     لمتسجيؿ  لدرجة الماجستير فى موضوع: عتمدة ( ) بنظاـ الساعات الم ـ0253الكيربية دورة أكتوبر 

زالة الخمفية فى طيؼ موجات رماف   -( تحت أشراؼ كؿ مف:لتقميؿ الضوضاء وا 
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  السيد محمود الربيعىد/ 2أ 5

 لكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ بقسـ ىندسة اال  د/ محمد فييـ الكردى2أ 0
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية / أسامة فوزى زىراف2د 3

 القــــــــرار
 .التسجيل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب

 
 
 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (7/0/0256لجمسة السادسة ا ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 
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الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػفف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -0
واالتصػاالت بقسػػـ ىندسػة اإللكترونيػات لدرجػة ماجسػتير العمػـو اليندسػية  ةػيدقػالم -عمى نصػر عفيفيمروة / ةبالميندس

أسػػاليب )     لمتسػػجيؿ  لدرجػػة الماجسػػتير فػػى موضػػوع: ) بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة (  ـ0255الكيربيػػة دورة أكتػػوبر 
  -( تحت أشراؼ كؿ مف:لمعالجة الكالـ يفيالطالتقدير 

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  الربيعيالسيد محمود د/ 2أ 5

 أستاذ متفرغ )أستاذ مساعد( بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية الفيشاويد./ عادؿ شاكر  0

 د بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ مساع محمد النبي/ محمد عبد 2د 3
 القــــــــرار

 .التسجيل للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب
 

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػفف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
بقسػػـ ىندسػة اإللكترونيػات لدرجػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية  ةػيدقػالم -ف محمػد ىػالؿرشا عبػد الػرحمف أمػي/ ةبالميندس

دراسة لمتسجيؿ  لدرجة الماجستير فى موضوع: ) ) بنظاـ الساعات المعتمدة (  ـ0253واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
  -( تحت أشراؼ كؿ مف:أداء شبكات االتصاؿ مف آلو إلى آلو

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  أميف الحمفاوىسعيد محمد د/ 2أ 5

 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية الكرديد/ محمد فييـ 2أ 0
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية شقير صبري/ منى محمد 2د 3

 القــــــــرار
 .التسجيل للمهندسة المذكورةالموافقـة على بأوصى المجلس 

 

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػفف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
ت واالتصػاالبقسػػـ ىندسػة اإللكترونيػات لدرجػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية  ةػيدقػالم -آيػو محمػد جمػاؿ محمػد/ ةبالميندس

تصػػحيح عػػدـ لمتسػػجيؿ  لدرجػػة الماجسػػتير فػػى موضػػوع: ) ) بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة (  ـ0253الكيربيػػة دورة أكتػػوبر 
  -( تحت أشراؼ كؿ مف:االنتظاـ فى لقطات صور األشعة تحت الحمراء المتتابعة

 يةأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيرب  الربيعيالسيد محمود د/ 2أ 5

 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية السيد عبد السميع                                                 فتحيد/ 2أ 0
 أستاذ متفرغ )أستاذ مساعد( بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية الفيشاويد./ عادؿ شاكر  3

 القــــــــرار
 .التسجيل للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػفف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
سػػة اإللكترونيػػات بقسػػػـ ىندلدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػى العمػػوـ اليندسػػية  ةػيدقػػالم -راشػػد غػػالب عػػدليرنػػا / ةبالميندسػػ



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (7/0/0256لجمسة السادسة ا ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(57) 

فػػػى موضػػػوع: )  الػػػدكتوراهلمتسػػػجيؿ  لدرجػػػة ) بنظػػػاـ السػػػاعات المعتمػػػدة (  ـ0253واالتصػػػاالت الكيربيػػػة دورة أكتػػػوبر 
  -( تحت أشراؼ كؿ مف:اآللة إلىفى نظـ االتصاالت مف اآللة  االلكترونيتطبيقات المرحؿ 

 كترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االل  عاطؼ السيد أبو العـزد/ 2أ 5

 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية مساعدأستاذ  د./ منى محمد صبرى شقير 0

 جامعة كفر الشيخ -أستاذ مساعد بكمية اليندسة / عمى عبد الغفار صقر2د 3
 القــــــــرار

 .التسجيل للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػفف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة االمتحػاف الشػامؿ 2مذكرة المقدمة مف السيد أال -6
بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات  المسػجمة لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػى العمػوـ اليندسػية –فاطمة السيد عمى إبراىيـ / لمميندسة

سػػجيؿ لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػى اليندسػػة اإللكترونيػػة وتتكػػوف المجنػػة مػػف لمت ـ0252دورة أكتػػوبر واالتصػػاالت الكيربيػػة
 السادة:

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)عف لجنة اإلشراؼ(  إبراىيـ محمد الدكانىد/ 2أ 5

 )مف داخؿ القسـ(أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ كماؿ حسف عوض اهلل 0

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)مف خارج القسـ( أ.د/ نبيمة محمود الربيعى 3

 جامعة أسيوط )خارجى( –أستاذ بكمية اليندسة  د./ محمد أبو زىاد أبو زيد 4
 االت الكيربية)مف داخؿ القسـ(أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتص د./ حمدى عبد الخالؽ شرشر 5

 القــــــــرار

 0ة ويرفع للجامعةالمذكور ةتشكيل لجنة االمتحان الشامل للمهندسأوصى المجلس بالموافقة على 
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػفف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -7
تخصػص  –لدرجػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية المسػجؿ  -طػارؽ رجػب أمػيف خميفػةير الخاصة بالميندس/ رسالة الماجست

ـ ) بنظػػاـ 0255دورة أكتػػوبر اإللكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ بقسػػـ ىندسػػة  -ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ
( واقتػرح مجمػس حكـ فػى العمميػات الصػناعيةالمتحكمػات اإلشػرافية الذكيػة لػنظـ الػت)  -فػى موضػوع:الساعات المعتمدة ( 

  -القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:
 )عف لجنة اإلشراؼ(الصناعية والتحكـأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات   محمد  إبراىيـ محمودد/ 2أ 5

 الصناعية والتحكـ)ممتحف داخمى(أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات  أ.د/ عصاـ إبراىيـ المدبولى 0
 جامعة القاىرة )ممتحف خارجى( -كمية اليندسة–بقسـ القوى الكيربية أستاذ  أ.د/ السيد محمد تاج الديف 3

 القــــــــرار

لمهنىدس الخاصىة باأوصى المجلس بالموافقة على التشكيل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير 

 2للجامعة عويرف رالمذكو
 
 
 
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػفف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -8
لدرجػػػة الماجسػػػتير فػػػى اليندسػػػة المسػػػجؿ  -عبػػػد العزيػػػز مرسػػػى سػػػاميأحمػػػد رسػػػالة الماجسػػػتير الخاصػػػة بالمينػػػدس/ 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (7/0/0256لجمسة السادسة ا ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(58) 

)  -فػى موضػوع:ـ 0228دورة أكتػوبر  وعمػوـ الحاسػباتبقسػـ  ىندسػة  الحاسػبات تخصص ىندسة وعمػوـ  –االلكترونية
  -( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:تحسيف نماذج استرجاع المعمومات

 (خارجيممتحف الحاسبات والتحكـ االلى كمية اليندسة جامعة طنطا )أستاذ بقسـ ىندسة   أمانى محمود سرحافد/ 2أ 5

كميػػػة اليندسػػػة والتكنولوجيػػػا األكاديميػػػة العربيػػػة  –بقسػػػـ ىندسػػػة الحاسػػػبات أسػػتاذ  أ.د/ شيريف مصطفى يوسؼ 0
 لمعمـو والتكنولوجيا والنقؿ البحرى باإلسكندرية )عف لجنة اإلشراؼ(

 (أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات )عف لجنة اإلشراؼ الفيشاويأ.د/ نواؿ أحمد  3
 (داخميأستاذ مساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات ) ممتحف  د./ جماؿ محروس عمى عطية 4

 القــــــــرار

لمهنىدس الخاصىة باأوصى المجلس بالموافقة على التشكيل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير 

 2للجامعة عويرف المذكور
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػفف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 2أالمذكرة المقدمة مف السيد  -9
 –لدرجػػة ماجسػػتير اليندسػػة االلكترونيػػة ةالمسػػجم -أمػػؿ عػػادؿ أبػػو الفػػتح شػػتا/ ةرسػػالة الماجسػػتير الخاصػػة بالميندسػػ

)  -فػػى موضػػوع:ـ 0228أكتػػوبر دورة  االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـبقسػػـ  ىندسػػة  تخصػػص ىندسػػة الػػتحكـ اآللػػى 
( واقتػػرح مجمػػس القسػػـ تشػػكيؿ لجنػػة الفحػػص ترشػػيد الطاقػػة والطاقػػة المتجػػددة فػػى شػػبكات الحساسػػات الذكيػػة الالسػػمكية

  -والمناقشة لمرسالة مف السادة:
 الكترونيات الصناعية والتحكـ )عف لجنة اإلشراؼ(أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة   محمد إبراىيـ محمودد/ 2أ 5

مركز البحػوث النوويػة بييئػة  -متفرغ بقسـ اليندسة واألجيزة العمميةأستاذ  أ.د/ سيد محمد سيد العربى 0
 الطاقة الذرية )عف لجنة اإلشراؼ(

 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ )ممتحف داخمى( أ.د/محمد عبد العظيـ البردينى 3
 جامعة حمواف ) ممتحف خارجى(-كمية اليندسة –فرغ بقسـ االتصاالتأستاذ مت أ.د/ محمد إبراىيـ العدوى 4

 القــــــــرار

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

 2للجامعة عويرف ةالمذكور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشفف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة  د/ وكيؿ2المذكرة المقدمة مف السيد أ -52
لدرجػة ماجسػتير العمػوـ األساسػية  ةالمسػجم -البػارينرميف عبد الستار صابر عبػد / ةرسالة الماجستير الخاصة بالميندس



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (7/0/0256لجمسة السادسة ا ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(59) 

الحمػوؿ )  -فى موضػوع:ات المعتمدة ـ ) بنظاـ الساع0255دورة أكتوبر  الفيزيقا والرياضيات اليندسيػةبقسـ  –اليندسية
( واقتػرح مجمػس القسػـ تشػكيؿ لجنػة الفحػص مػف خػالؿ المصػفوفات الثػانيالعددية لمعادلة فريػدىولـ التكامميػة مػف النػوع 

  -والمناقشة لمرسالة مف السادة:
 جامعة اإلسكندرية )خارجى( –أستاذ متفرغ بكمية العمـو   حسف عطية حسيفد/ 2أ 5

 متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )عف لجنة اإلشراؼ(أستاذ  مى السيد الصيرفىأ.د/ سعيد ع 0
 أستاذ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )عف لجنة اإلشراؼ( أ.د/أميؿ صبحى شكر اهلل 3
 أستاذ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )داخمى( أ.د/ مجدى محمد كامؿ يوسؼ 4

 القــــــــرار

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

 2للجامعة عويرف ةالمذكور
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشفف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -55
بقسػػـ  –لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية ةالمسػػجم -دعػػاء حامػػد محمػػد ابػػراىيـ/ ةسػػتير الخاصػػة بالميندسػػرسػػالة الماج

تحميػؿ أداء )  -فػى موضػوع:ـ ) بنظػاـ السػاعات المعتمػدة 0229دورة أكتػوبر  ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيػة
جمس القسػـ تشػكيؿ لجنػة الفحػص والمناقشػة لمرسػالة مػف ( واقترح متقنيات اختيار المرحؿ فى أنظمة االتصاالت التعاونية

  -السادة:
 أستاذ باألكاديمية العربية لمعموـ والتكنولوجيا والنقؿ البحري باإلسكندرية )خارجي(  إيياب فاروؽ بدرافد/ 2أ 5

 (متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼأستاذ  أ.د/ سامي عبد المنعـ الضميؿ 0
 داخمي() ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ بقسـ  أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 3

 القــــــــرار

 ةلمهندسىباالخاصة أوصى المجلس بالموافقة على التشكيل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير 

 2للجامعة عويرف ةالمذكور
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشفف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 2مف السيد أ المذكرة المقدمة -50

ىندسػة بقسػـ  –لدرجة ماجستير العموـ اليندسية المسجؿ -حساـ حسف عمى عماررسالة الماجستير الخاصة بالميندس/ 
نظػاـ متميػػز لتمقائيػػة )  -فػػى موضػػوع:ت المعتمػدة ـ ) بنظػػاـ السػػاعا0255دورة أكتػوبر  االلكترونيػات الصػػناعية والػػتحكـ

  -( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:متكاممة لمصناعة
 )خارجي( المنوفيةجامعة  – بكمية اليندسةأستاذ متفرغ   جابر محمد محمد شيحةد/ 2أ 5

 ة مصر لمعمـو والتكنولوجيا )عف لجنة اإلشراؼ(جامع -بكمية اليندسةأستاذ  أ.د/ محمد محمود حمدي  0
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ )عف لجنة اإلشراؼ( أ.د/ محمد إبراىيـ محمود 3
 )داخمي( ىندسة وعمـو الحاسباتبقسـ مساعد أستاذ  / أيمف السيد أحمد السيد عميرة2د 4

 القــــــــرار

لمهنىدس الخاصىة باافقة على التشكيل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير أوصى المجلس بالمو

 2للجامعة عويرف المذكور
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشفف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -53
واالتصػاالت بقسػـ  ىندسػة  اإللكترونيػات  درس المسػاعدالم -محمد جالؿ السيد المشد /طالبالخاصة بال الدكتوراهرسالة 

فػػى  ـ )بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة(0250الكيربيػػة والمسػػجؿ لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػى العمػػوـ اليندسػػية دورة أكتػػوبر 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (7/0/0256لجمسة السادسة ا ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(02) 

( واقترح مجمس القسػـ تشػكيؿ ةإى المتقدم -تى -تحسيف أداء الوصمة اليابطة لتقنية االتصاؿ الالسمكي اؿ)  -موضوع:
  -لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:

 (داخميأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة الكترونيات واالتصاالت الكيربية )  عاطؼ السيد أبو العـزد/ 2أ 5

 شراؼ(أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )عف لجنة اإل أ.د/ السيد محمود الربيعى 0

 (خارجيجامعة أسيوط ) –بكمية اليندسة أستاذ  أ.د/محمد أبو زىاد أبو زيد 3
 القــــــــرار

لمهنىدس الخاصىة با اهرتوالىدكأوصى المجلس بالموافقة على التشكيل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسىالة 

 2للجامعة عويرف المذكور
وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشفف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة د/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -54

الصػناعية بقسػـ  ىندسػة اإللكترونيػات  درس المسػاعدالمػ -أحمػد سػيد سػالـ الشػربينى/ طالػبالخاصػة بال الدكتوراهرسالة 
فػػػى  )بنظػػػاـ السػػػاعات المعتمػػػدة(ـ 0252والػػتحكـ والمسػػػجؿ لدرجػػػة دكتػػػور الفمسػػفة فػػػى العمػػػوـ اليندسػػػية دورة أكتػػوبر 

( اسػػتخدامات ربػػط العػػيف بػػالكمبيوتر والماكينػػة لالكتشػػاؼ المبكػػر لػػبعض أمػػراض العػػيف ومسػػاعدة المعػػوقيف)  -موضػػوع:
  -واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:

 الكيربية )داخمي( كندريةجامعة اإلس -بكمية اليندسةأستاذ   طمعت محمد عبد المنعـد/ 2أ 5

 )عف لجنة اإلشراؼ( الصناعية والتحكـأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات  أ.د/ محمد أحمد فكيريف 0

 جامعة المنوفية )عف لجنة اإلشراؼ( -متفرغ بكمية الطبأستاذ  أ.د/ عبد الخالؽ إبراىيـ السعدنى 3
 ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ )داخمي( أستاذ مساعد بقسـ / محمد أبوزيد البروانى2د 4

 القــــــــرار

لمهنىدس الخاصىة با اهرالىدكتومن مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسىالة  التشكيل المقترحأوصى المجلس بالموافقة على 

 2للجامعة عويرف المذكور
 

بحػوث بشػفف الموافقػة عمػى قػرار لجنػة فحػص ومناقشػة د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا وال2المذكرة المقدمة مف السػيد أ -55
تخصػص  –لدرجة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية المسجمة  -نانسى عادؿ محمد عزيزرسالة الماجستير الخاصة بالميندسة/ 

بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات ـ )بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة( 0229ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ دورة أكتػػوبر 
( حيػث أوصػت المجنػة بمػنح الميندسػة المػذكورة درجػة  االتصاؿ بيف الكمبيػوتر والػدماغفى موضوع: )  ة والتحكـالصناعي

ومرفػػؽ صػػورة مػػف تقػػارير لجنػػة الفحػػص  اللكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـتخصػػص ىندسػػة ا -العمػػوـ اليندسػػية ماجسػػتير 
 والمناقشة.

 القــــــــرار

العلىوم فىي  لماجستيردرجة ا ةالمذكور ةبتوصية لجنة الفحص والمناقشة بمنح المهندسأوصى المجلس بالموافقة على ما جاء 

 2للجامعة عويرف الهندسية
 
 
 
 

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػفف الموافقػة عمػى قػرار لجنػة فحػص ومناقشػة 2المذكرة المقدمة مف السػيد أ -56
تخصػص  –لدرجػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية المسجؿ  -أنور الغباشى أحمد ناصر بالميندس/رسالة الماجستير الخاصة 

فػى موضػوع: )  وعمػوـ الحاسػباتبقسػـ ىندسػة ـ )بنظاـ الساعات المعتمػدة( 0255ىندسة وعموـ الحاسبات دورة أكتوبر 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (7/0/0256لجمسة السادسة ا ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(05) 

مػػذكور درجػػة ( حيػػث أوصػػت المجنػػة بمػػنح المينػػدس ال العربػػياالتجػػاه لتمديػػد الشػػبكة العنكبوتيػػو الدالليػػة لػػدعـ المحتػػوى 
 ومرفؽ صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة. توعموـ الحاسباتخصص ىندسة  -العمـو اليندسية ماجستير 

 القــــــــرار

العلىوم  فىى لماجسىتيرأوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الفحص والمناقشة بمنح المهنىدس المىذكور درجىة ا

     2للجامعة عويرف الهندسية

وليػد / طالػبد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشفف الموافقة عمى مد فتػرة الدراسػة لم2المذكرة المقدمة مف السيد أ -57
اإللكترونيػػات الصػػناعية  قسػػـ ىندسػػةب لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػى اليندسػػة االلكترونيػػة المسػػجؿ -محمػػد مصػػطفى سػػعده

مػف  ينتيػيبعػد انتيػاء الخمػس سػنوات حتػى  ثالػثعمػى الرسػالة لمػدة عػاـ  فتوصية السػادة المشػرفيعمى  ابناء والتحكـ 
 بناء عمى رأى السادة المشرفيف. 5/50/0256الى 0/50/0255اعتبارا مف  أعداد الرسالة

 القــــــــرار
 فع للجامعة.وير ثالث بعد انتهاء الخمس سنواتأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام 

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػفف الموافقػة عمػى قبػوؿ العػذر المرضػى المقػدـ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -58

ىندسػػة اإللكترونيػػات   العمػػوـ اليندسػػية فػػىماجسػػتير  لدرجػػةالمقيػػد  -عمػػرو محمػػد عبػػد الغفػػار بركػػات/ المينػػدسمػػف 
ظػرا لظػروؼ ن(البرمجػة المتقدمػة باسػتخداـ المػاتالب )مػادة عف دخوؿ امتحاف ـ  0255دورة أكتوبر  -الصناعية والتحكـ

 و.تمرض والد
 القــــــــرار

 (البرمجىة المتقدمىة باسىتخدام المىاتالب)دخول امتحان مىادة الموافقة على قبول العذر المرضى المقدم من الطالب المذكور عن 
 نظرا لظروف مرض والدته.

د/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػفف الموافقػة عمػى قبػوؿ العػذر المرضػى المقػدـ 2ة مف السيد أالمذكرة المقدم -59
دورة أكتػػوبر  -وعمػػوـ الحاسػػباتىندسػػة  العمػػوـ اليندسػػية فػػىماجسػػتير  لدرجػػةالمقيػػد  -وائػػؿ أحمػػد عػػزت/ المينػػدسمػػف 

 و.تلدظرا لظروؼ مرض وااألوؿ  ن الدراسيالفصؿ عف دخوؿ امتحاف ـ  0254
 القــــــــرار

 نظرا لظروف مرض والدته. األول الدراسيالموافقة على قبول العذر المرضى المقدم من الطالب المذكور عن دخول امتحان الفصل 

 
عػزة   د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػفف الموافقػة عمػى إيقػاؼ قيػد الميندسػة/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -02

اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة دورة لدرجػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية فػى ىندسػة المقيدة  -حمد فتحى قطبمجدى م
 رعاية طفميا.ظرا لظروؼ نـ  0254/0255( أوؿ )لمدة عاــ ) بنظاـ الساعات المعتمدة  0253أكتوبر 

 القــــــــرار

ويرفىع  م 1023/1025للعىام الجىامعي أول (عىام )لمىدة  ةذكورالمى ةأوصى المجلس بالموافقة علىى إيقىاف التسىجيل للمهندسى
 0للجامعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (7/0/0256لجمسة السادسة ا ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(00) 

 
 
 
 

د/ 2د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػفف الموافقػػػة عمػػى إضػػافة اسػػـ  السػػيد أ2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -05
لجنة األشػراؼ عمػى رسػالة  إلى ت الكيربيةااللكترونيات واالتصاالقسـ ىندسة ب المتفرغستاد الأ - معوض إبراىيـ معوض

ىندسػػػة  لدرجػػػة ماجسػػػتير العمػػػوـ اليندسػػػية فػػػىالمسػػػجؿ  -خالػػػد رمضػػػاف محمػػػد عمػػػىالماجسػػػتير الخاصػػػة بالمينػػػدس/ 
    :كالتاليلتصبح لجنة اإلشراؼ  االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ) بنظاـ الساعات المعتمدة(

 فرغ بقسـ ىندسة الكترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ مت معوض إبراىيـ معوضد/ 2أ 5

 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  أ.د/ محمد فييـ الكردى 0
 لميندسة العاليأستاذ بقسـ ىندسة الكترونيات واالتصاالت الكيربية بالمعيد  أ.د/صالح سيد إبراىيـ العجوز 3

 القــــــــرار

المتفػرغ بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات  األسػتاذ -معػوض إبػراىيـ معػوض د/ 0موافقة على إضافة اسم السىيد أأوصى المجلس بال
 2للجامعة عرفتبالمهندس المذكور وواالتصاالت الكيربية الى لجنة األشػراؼ عمى رسالة الماجستير الخاصة 

 

     / أ.دحػػوث بشػػفف الموافقػػة عمػػى رفػػع اسػػـ السػػيد  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والب2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -00
مػف لجنػة األشػراؼ عمػى رسػالة  االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةاألستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة  -كماؿ حسف عوض اهلل

ىندسػة لدرجػة الماجسػتير فػى العمػوـ اليندسػية بقسػـ المسػجؿ  -العربػيحساـ عمػى عمػى الخاصة بالميندس/  الماجستير
لتصػػبح لجنػػة األشػػراؼ  لظػػروؼ خاصػػة بسػػيادتووذلػػؾ   دة(مػػلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة ) بنظػػاـ السػػاعات المعتاال 

 :كالتالي
 أستاذ بقسـ ىندسة الكترونيات واالتصاالت الكيربية  زيف الديف حمميصابر د/ 2أ 5

 ربية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكي مدرس د./ ىند عبد العظيـ مميط 0
 القــــــــرار

األسىتاذ المتفىرب بقسىم هندسىة االلكترونيىات  -كمال حسىن عىوض ه/ د0أ المجلس بالموافقة على رفع اسم السيد وصىأ

  0وترفع للجامعة على الرسالة واالتصاالت الكهربية من لجنة األشراف
 

      / أ.دبحػػوث بشػػفف الموافقػػة عمػػى رفػػع اسػػـ السػػيد  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا وال2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -03
مػف لجنػة األشػراؼ عمػى رسػالة  االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةاألستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة  -كماؿ حسف عوض اهلل

لدرجػػة الماجسػػتير فػػى العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ المسػػجؿ  -أحمػػد مسػػعد مبػػروؾ الشػػمقانىالخاصػػة بالمينػػدس/  الماجسػػتير
لتصػػبح لجنػػة  لظػػروؼ خاصػػة بسػػيادتووذلػػؾ   دة(مػػااللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة ) بنظػػاـ السػػاعات المعتدسػػة ىن

 :كالتالياألشراؼ 
 أستاذ بقسـ ىندسة الكترونيات واالتصاالت الكيربية  زيف الديف حمميصابر د/ 2أ 5

 ت الكيربية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاال مدرس د./ ىند عبد العظيـ مميط 0
 القــــــــرار

األسىتاذ المتفىرب بقسىم هندسىة االلكترونيىات  -كمىال حسىن عىوض ه/ د0أ لمجلس بالموافقة على رفع اسم السيدا أوصى
   0وترفع للجامعة على الرسالة واالتصاالت الكهربية من لجنة األشراف

 

 

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (7/0/0256لجمسة السادسة ا ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(03) 

كمػاؿ   / أ.دالعميا والبحوث بشفف الموافقػة عمػى رفػع اسػـ السػيد  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -04
مػػف لجنػػة األشػػراؼ عمػػى رسػػالة  االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػةاألسػػتاذ المتفػػرغ بقسػػـ ىندسػػة  -حسػػف عػػوض اهلل

دسػية بقسػـ لدرجة الماجستير فى العموـ الينالمسجؿ  -خالد محمد عبد الوىاب أبو عجيزةالخاصة بالميندس/  الماجستير
لتصػػبح لجنػػة  لظػػروؼ خاصػػة بسػػيادتووذلػػؾ   دة(مػػااللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة ) بنظػػاـ السػػاعات المعتىندسػػة 

 األشراؼ كالتالى:
 أستاذ بقسـ ىندسة الكترونيات واالتصاالت الكيربية  صابر حممى زيف الديفد/ 2أ 5

 يات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة االلكترون مدرس د./ ىند عبد العظيـ مميط 0
 القــــــــرار

األسىىتاذ المتفىىرب بقسىىم هندسىىة االلكترونيىىات  -كمىىال حسىىن عىىوض ه/ د0أ أوصىىى المجلىىس بالموافقىىة علىىى رفىىع اسىىم السىىيد
  0وترفع للجامعة على الرسالة واالتصاالت الكهربية من لجنة األشراف

 

      / أ.دلمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػفف الموافقػػة عمػػى رفػػع اسػػـ السػػيد  د/ وكيػػؿ الكميػػة 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -05
مػف لجنػة األشػراؼ عمػى رسػالة  االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةاألستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة  -كماؿ حسف عوض اهلل

رونيػػات واالتصػػاالت االلكتىندسػػة المعيػػد بقسػػـ  -سػػعيد عبػػد الحميػػد السػػيد أبػػو خضػػرةالخاصػػة بالمينػػدس/  الماجسػػتير
 لظػػروؼ خاصػػة بسػػيادتووذلػػؾ   دة(مػػالكيربيػػة والمسػػجؿ لدرجػػة الماجسػػتير فػػى العمػػوـ اليندسػػية) بنظػػاـ السػػاعات المعت

 :كالتاليلتصبح لجنة األشراؼ 
 أستاذ بقسـ ىندسة الكترونيات واالتصاالت الكيربية  زيف الديف حمميصابر د/ 2أ 5

 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  مدرس د./ ىند عبد العظيـ مميط 0
 القــــــــرار

األسىتاذ المتفىرب بقسىم هندسىة االلكترونيىات  -كمىال حسىن عىوض ه/ د0أ أوصى المجلس بالموافقة على رفع اسم السيد
  0وترفع للجامعة على الرسالة واالتصاالت الكهربية من لجنة األشراف

 

تعػديال تعػديؿ عنػواف الرسػالة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػفف الموافقػة عمػى2يد أالمذكرة المقدمة مف الس -06
بقسػـ ىندسػة فػى العمػوـ اليندسػية المسػجؿ لدرجػة الماجسػتير  -محمد إبراىيـ السػيد سػعفافالخاصة بالميندس/  جوىريا

تحسػػيف أداء نظػػاـ الضػػوئى  "ح عنػػواف الرسػػالة: ليصػػب) بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة ( اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة 
 : " الفراغى

 Optical Scanning Holography System     Performance Enhancement of  تصػميـ شػبكات بػدال مػف" :
 Design of Uitra Large Scale  Integrated Optical Fiber)بصرية متكاممة فائقة النطاؽ لمراكز البيانات" :

Networks  لؾ بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة والمكونة مف السادة:وذ 
 أستاذ بقسـ ىندسة الكترونيات واالتصاالت الكيربية  د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد2أ 5

 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ  السيد عبد السميع فتحي/ د2أ 0
 القــــــــرار

( الخاصىة بالمهنىدس المىذكور بنىاءا علىى طلىب لجنىة  ال جوهريىا)تعىديعنىوان الرسىالة تعىديل موافقىة علىى الأوصى المجلىس ب
  0وترفع للجامعة األشراف

 
 
 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (7/0/0256لجمسة السادسة ا ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(04) 

تعػديال تعػديؿ عنػواف الرسػالة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػفف الموافقػة عمػى2المذكرة المقدمة مف السيد أ -07
بقسػػـ فػػى العمػػوـ اليندسػػية المسػػجؿ لدرجػػة الماجسػػتير   -محمػػد عػػوض اهلل حمػػديمحمػػود / الخاصػػة بالمينػػدسجوىريػػا 

تشػػػفير اإلشػػػارات  "ليصػػػبح عنػػػواف الرسػػػالة: ) بنظػػػاـ السػػػاعات المعتمػػػدة ( ىندسػػػة اإللكترونيػػػات واالتصػػػاالت الكيربيػػػة 
 Efficient Encryption of Sound                                                                 ": المسػموعة بكفػاءة

Signals  االتصػػاالت باسػتخداـ خطػوط نقػػؿ القػدرة ذات النطػػاؽ الواسػع : :"بػدال مػف(Broadband Power Line 

Communications) :وذلؾ بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة والمكونة مف السادة 
 ىندسة الكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ متفرغ أستاذ  د/ حساـ الديف حسيف احمد2أ 5

 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  أستاذ مساعد د./ أسامة فوزى زىراف 0
 القــــــــرار

( الخاصىة بالمهنىدس المىذكور بنىاءا علىى طلىب لجنىة  ال جوهريىا)تعىديعنىوان الرسىالة تعىديل الموافقىة علىى أوصى المجلىس ب
 0لجامعةوترفع ل األشراف

 

تعػديال تعػديؿ عنػواف الرسػالة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػفف الموافقػة عمػى2المذكرة المقدمة مف السيد أ -08
فػى العمػوـ اليندسػية المسػجؿ لدرجػة الماجسػتير   -عبػد الحميػد الدسوقيسامر عمرو إبراىيـ الخاصة بالميندس/ جوىريا

تشػػفير اإلشػػارات  "ليصػػبح عنػػواف الرسػػالة: تصػػاالت الكيربيػػة)بنظاـ السػػاعات المعتمػػدة ( إللكترونيػػات واال بقسػػـ ىندسػػة ا
 الطبية بكفاءة: "

"Efficient Encryption of Medical Signals"     بدال مف : " تحسيف أداء نظـ التقسيـ الترددي المتعامػد الالسػمكية
 البصرية :

(Performance Enhancement of Wireless Optical Orthogonal frequency Division Multiplexing 

Systems) :وذلؾ بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة والمكونة مف السادة 
 بقسـ ىندسة الكترونيات واالتصاالت الكيربية متفرغ أستاذ  د/ حساـ الديف حسيف احمد2أ 5

 يات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة االلكترون أستاذ مساعد د./ أسامة فوزى زىراف 0
 

 القــــــــرار
( الخاصىة بالمهنىدس المىذكور بنىاءا علىى طلىب لجنىة  ال جوهريىا)تعىديعنىوان الرسىالة تعىديل الموافقىة علىى أوصى المجلىس ب
 0وترفع للجامعة األشراف

 

 -لجـــــــــــــبن:ا :بً سببع
   2ـ0256/ 57/5 ـ المنعقد بتاريخ0255/0256جامعي محضر اجتمػاع لجنة المكتبة ) الجمسة الرابعة( لمعاـ ال -5

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 

/ 57/5ـ المنعقػد بتػاريخ0255/0256محضر اجتمػاع لجنة العالقات الثقافية والعمميػة ) الجمسػة الرابعػة( لمعػاـ الجػامعي  -0
   2ـ0256

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 
 

ـ المنعقػػػػد 0255/0256ػاع لجنػػػػة المختبػػػػرات واألجيػػػػزة العمميػػػػة ) الجمسػػػػة الخامسػػػػة( لمعػػػػاـ الجػػػػامعي محضػػػػر اجتمػػػػ -3
 ـ  0256/ 57/5بتاريخ



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (7/0/0256لجمسة السادسة ا ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(05) 

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 

ـ المنعقػػػد بتػػػاريخ     0255/0256محضػػػر اجتمػػػػاع لجنػػػة شػػػئوف التعمػػػيـ والطػػػالب ) الجمسػػػة الخامسػػػة( لمعػػػاـ الجػػػامعي  -4
 ـ  0256/ 04/5

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 

 ـ  0256/ 59/5ـ المنعقد بتاريخ0255/0256محضر اجتمػاع لجنة الحاسبات ) الجمسة الرابعة( لمعاـ الجامعي  -5
 القــــــــرار

 أحيط المجلس علمـــاً.
 

ـ المنعقػد بتػاريخ 0255/0256جػامعي محضر اجتمػاع مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ) الجمسة الخامسػة( لمعػاـ ال -6
 ـ  0256/ 52/5

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 

ـ المنعقػد 0255/0256محضر اجتمػاع مجمػس قسػـ الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػية ) الجمسػة الخامسػة( لمعػاـ الجػامعي  -7
 ـ  0256/ 52/5بتاريخ 

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

ـ 0255/0256جتمػاع مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات الصػناعية والػتحكـ ) الجمسػة الخامسػة( لمعػاـ الجػامعي محضر ا -8
 ـ  0256/ 52/5المنعقد بتاريخ 

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 

/ 57/5د بتػاريخ  ـ المنعقػ0255/0256محضر اجتمػاع لجنة الدراسات العميا والبحوث ) الجمسة الرابعػة( لمعػاـ الجػامعي  -9
 ـ  0256

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 

ـ 0255/0256محضػػر اجتمػػػاع مجمػػس إدارة صػػندوؽ تطػػوير الخػػدمات التعميميػػة ) الجمسػػة الثػػاني( لمعػػاـ الجػػامعي   -52
 ـ  0256/ 57/5المنعقد بتاريخ  

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 
 

ـ ىندسػػػػة االلكترونيػػػػات واالتصػػػػاالت الكيربيػػػػة ) الجمسػػػػة الخامسػػػػة( لمعػػػػاـ الجػػػػامعي محضػػػػر اجتمػػػػػاع مجمػػػػس قسػػػػ -55
 ـ  0256/ 52/5ـ المنعقد بتاريخ 0255/0256

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 

 -مب يستجد مه أعمــــبل: بً:ثبمى



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (7/0/0256لجمسة السادسة ا ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(06) 

ـ المنعقػػد 0255/0256عػاـ الجػامعي محضػر اجتمػػاع لجنػة شػئوف خدمػػة المجتمػع وتنميػة البيئػة ) الجمسػػة الخامسػة( لم -5
 ـ 0256/ 04/5بتاريخ  

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 

لموافقػػة عمػػى مػػنح د/ رئػػيس مجمػػس قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة بشػػفف ا2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -0
او     الماجسػتير بجامعػة درجػة تيالدراسػقة الزوجػة لمراف أجازة بالقسـالمدرس  -عماد الديف محمد عمى حسف/ 2د السيد

  2ومرفؽ اإلفادة بتسجيؿ الماجستير -ميو بدولة السويد
 القــــــــرار

 0ويرفع للجامعة الموافقةبأوصى المجلس 
كـ بشػفف األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتح -د/ محمد إبراىيـ محمود2الكتاب المقدـ مف  السيد أ -3

ماركػة  03.6شاشػة تميفزيػوف 4ماركػة توشػيبا وعػدد  04 تميفزيػوفشاشػة  6وىػى عبػارة عػف اليدية الموافقة عمى قبوؿ 
 2( فقط مبمغ وقدره أربعة عشر ألفا ومائو جنييا الغير54522)بين  وتـ تقديرىا بمبمغ 

 القــــــــرار
 .وترفع للجامعة هيم الشكر لسيادتأوصى المجلس بالموافقة على قبول الهدية المقدمة مع تقد

 
كيػػد الجػػودة بشػػفف اعتمػػاد موضػػوعات الجػػودة وعػػرض الموضػػوعات / المػػدير التنفيػػذي لوحػػدة تو 2لسػػيد داالكتػػاب المقػػدـ -4

   -التالية:
 2 5/7/0255اعتماد المعاييراالكاديمية المتبناة لبرام  مرحمة البكالوريوس والمعتمدة مف الييئة بتاريخ  -5
   2د تحديث الالئحة الداخمية لوحدة الجودةاعتما -0
اعتماد نتيجة تحميؿ استبياف تقييـ طالب مرحمة البكالوريوس لمعمميػة التعميميػة لمفصػميف الدراسػييف األوؿ والثػاني لمعػاـ -3 

 0254/0255الجامعي 
 الجػػامعيلمعػػاـ  األوؿ راسػػيالداعتمػػاد نتيجػػة تحميػػؿ اسػػتبياف تقيػػيـ طػػالب مرحمػػة الدراسػػات لمعمميػػة التعميميػػة لمفصػػؿ  -4

0255-0256 
   2اعتماد نتيجة تحميؿ استبياف تقييـ طالب مرحمة الدراسات لبرام  الدبمـو والماجستير والدكتوراه -5
 البكالوريوس والدراسات العميا  مرحمتياعتماد تقارير المراجعة الخارجية لبرام   -6

ًً بنػالبكػالوريوس والدراسػات العميػا  مرحمتػيوصػيؼ بػرام  ومقػررات تمػت عمػى ت التػيالتصػحيحية  اإلجػراءاتاعتماد  -7     اءًا
 2الخارجييف المراجعيفعمى مالحظات 

 القــــــــرار
 0عتمادالا ىعل الموافقةبأوصى المجلس 

 بلمطػال اإلحصػائية التاليػة لمعقوبػات التفديبيػة د/ وكيؿ الكمية لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػفف2المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
 2وىـ  0256والتي تـ اتخاذىا أثناء امتحانات أعماؿ السنة والتخمفات باإلضافة الى امتحانات دور يناير 

 ـ06/55/0255الى  05/55/0255العقوبة التادبية التي تمت في امتحانات أعماؿ السنة فى الفترة مف  -أوال: 
 العقوبة الفرقة االسػػـ ـ
إلغػػاء درجػػة أعمػػاؿ السػػنة لمطالبػػة فػػي مػػادة ىندسػػة اليوائيػػات والتػػي تػػـ امتحانيػػا يػػوـ الثالثػػاء  عةالراب أسماء جماؿ محمد بشير 5

 ـ إلخالليا بنظاـ امتحانات نصؼ الفصؿ الدراسي األوؿ04/55/0255الموافؽ 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (7/0/0256لجمسة السادسة ا ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(07) 

 ـ35/50/0255الى 06/50/0255العقوبة التادبية التي تمت في امتحانات أعماؿ التخمفات فى الفترة مف  -ثانيا:
 العقوبة الفرقة االسػػـ ـ
تخمفات ة)إلغػاء درجػة أعمػػاؿ السػنة لمطالػػب فػي المػػادة التػي تػـ ضػػبطة فييػا وىػػى مػادة الرياضػػي تحكـ  -الرابعة احمد كماؿ محمود عرفة  5

   09/50/0255ثالثة ( والتي تـ امتحاناىا يوـ الثالثاء الموافؽ 

 ـ 07/5/0256الى  0/5/0256ات أعماؿ التخمفات دور يناير فى الفترة مف العقوبة التادبية التي تمت في امتحان -ثالثا:

 العقوبة الفرقة االسػػـ ـ
تـ امتحانيا يوـ السبت الموافؽ  والتي ءالكيمياتـ ضبطو فييا وىى مادة  التيامتحاف الطالب فى المادة  إلغاء االعدادى  احمد أكـر محمد شتمة  5

والمقػػػػرر امتحانيػػػػا يػػػوـ الثالثػػػػاء الموافػػػػؽ  اإلنجميزيػػػةىػػػى مػػػػادة المغػػػػة تمييػػػػا و  التػػػػيوالمػػػادة  0/5/0256
5/5/0256   

محمػػػػػػود حمػػػػػػدي أمػػػػػػيف  0
 خطاب 

والت تـ امتحانيا يوـ الثالثػاء  اإلنجميزيةتـ ضبطو فييا وىى مادة المغة  التيامتحاف الطالب فى المادة  إلغاء االعدادى
والمقػػرر امتحانيػػا يػػوـ الثالثػػاء الموافػػؽ  5رياضػػيات  والمػػادة التػػى تمييػػا وىػػى مػػادة 5/5/0256الموافػػؽ 

 ـ 50/5/0256

تػـ امتحانيػا يػوـ الثالثػاء  والتػي 5تـ ضػبطو فييػا وىػى مػادة رياضػيات  التيامتحاف الطالب فى المادة  إلغاء االعدادى  مياب عبد الرحمف خميؿ  3
والمقرر امتحانيػا يػوـ السػبت الموافػؽ  المنطقيتمييا وىى مادة التصميـ  التيوالمادة  50/5/0256الموافؽ 

 ـ 56/5/0256

عبػػػػد الصػػػػبور ايمػػػػف عبػػػػػد  4
 الصبور الصيفى 

الثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 اتصاالت 

تػـ امتحانيػا  والتػيامتحاف الطالب فى المػادة التػى تػـ ضػبطو فييػا وىػى مػادة موجػات كيرومغناطيسػية  إلغاء
المينػػة والمقػػرر امتحانيػػا يػػوـ  القيػػاتأختمييػػا وىػػى مػػادة  التػػيوالمػػادة  04/5/0256الحػػد الموافػػؽ ا يومػػا

 ـ07/5/0256الموافؽ  األربعاء

بيػػػػاء محمػػػػد السػػػػيد  5
 حشاد 

الثالثػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 تحكـ 

إلغػػاء امتحػػاف الطالػػب فػػي المػػادة التػػي تػػـ ضػػبطو فييػػا وىػػى مػػادة أخالقيػػات المينػػة والتػػي تػػـ امتحانيػػا يػػوـ 
ترونيات طبية والتي تػـ امتحانيػا يػوـ األحػد والمادة السابقة ليا وىى مادة الك 07/5/0256األربعاء الموافؽ 

 ـ 04/5/0256الموافؽ 
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمماً 
 الرابعة عصراً انتيى االجتماع حيث كانت الساعة                       

 

 أميه المجلس                               عميد الكلية              

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

 
 

  وهى/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (7/0/0256لجمسة السادسة ا ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


