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 {ةبعلساامسة محضر اجتماع مجمس الكمية } الج

 ـ6/3/0256الموافؽ  األحدالمنعقدة يـو 
 تـ عقد اجتماع مجمس الكمية برئاسة  صباحاً عشر  الحاديةوفى تماـ الساعة  ـ6/3/0256الموافؽ  األحديوـ  فيانو 

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

 وكيػػػؿ الكميػػػة لشئوف التعميـ والطالب صابر حممى زيف الديفأ.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

 رئيس مجػمس قسػـ الفيزيقػا والرياضيػػات اليندسيػػػػة   ػؿد/ مجػدي محمد كام2أ 4

 رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ فتحي السيد عبد السميع2أ 5

 اتػقػائػـ بعمؿ رئيس مجػمس قسـ ىندسػة وعمـو الحاسبػ / أيمف السيد احمد السيػد2د 6

 عمؿ رئيس قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكػـقائـ ب / محمد أبو زيد البروانى2د 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 د/ السيد محمود الربيعى2أ 52

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

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

 )بالتناوب( ساتذة بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسيةأقدـ األ د/ سناء محمود الربيعي2أ 53

 أقدـ األساتذة المساعديف) بالتناو ب( /حسف محمد عبد الحافظ2د 54

 }ف } بالتناوبػػػػػػػدـ المدرسيػػػػػػػػػػػػأق / صالح الديف شعباف عيسى2د 55

 جودة بالكمية ) مدعو لحضور ىذه الجمسة(المدير التنفيذي لوحدة توكيد ال رد./ عبد المجيد عبد الحكيـ شر ش 56

 الحضور عدـ اعتذر عف 

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

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

 تولى سكرتارية الجمسة

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

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

 فػػػيعقػػػد  الػػػذي " وممتقػػػى التوظيػػػؼ46لمسػػػادة أعضػػػاء المجمػػػس والعػػػامميف بالكميػػػة بعيػػػد الخػػػرجيف الدفعػػػة "* 
    2ـ0/3/0256
، عضػوا األسػتاذ بقسػـ الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػية – سناء محمود الربيعيد/ 2أثـ رحب سيادتو بالسيدة * 

 2بمجمس الكمية
األسػػتاذ المتفػػرغ بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت  -/ محمػػود جػػابر الخػػولى2د* ونعػػى سػػيادتو السػػيد 

 2الكيربية
 -شاطر سيادتو كال مف السادة:و * 
 2لوفاة شقيقو -عميد كمية الحقوؽ -أبو الخير أحمد عطيةد/ 2السيد أ* 
 2وتوالدلوفاة  -عميد كمية التربية -جماؿ عمى خميؿ الدىشافد/ 2السيد أ* 

 2ة والدهلوفا -المعيد بالكمية -الميندس/ محمد ناجى عرفو * السيد
   2& تـ مناقشة تخفيض أسعار الكتاب الجامعى

وعضػوية / إييػاب عزيػز خميػؿ 2برئاسػة السػيد دلبحث الشبكة الداخمية لالنترنت بالكميػة  لجنة & تـ مناقشة تشكيؿ
 -كؿ مف السادة:

 / مختار أحمد عمى2السيد د - / جماؿ محروس إسماعيؿ              2السيد د -
 الميندسة/ نيى رمضاف عطية -السيد الميندس/ أحمد سامي عرفة                 -

 -& تـ تشكيؿ لجنة لبرتوكوؿ              مف السادة:
 / أيمف السيد أحمد السيد 2محمود   السيد د إبراىيـد/ محمد 2السيد أ -د/ طو السيد طو          2السيد أ -

 2عمى أف تستعيف المجنة بمف تراه   
 -:أوالً المصبدقبت

 

  0 ـ7/0/0256( المنعقدة بتاريخ السادسة) المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة

 القــــــــرار                                                       

 2 ـ7/0/6250( المنعقدة بتاريخ السادسة) المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة
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     /2د/ رئػػيس مجمػػس قسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات  بشػػىف الموافقػػة عمػػى انتػػداب السػػيد د2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -5
جامعة المنوفية بواقع يـو واحد أسػبوعيا خػالؿ  -األستاذ المساعد بالقسـ لمتدريس بكمية اآلداب -أيمف السيد احمد عميره

 2 ـ0256/ 0255لجامعي الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ ا

 القــــــــرار
 2اعتماد الموافقة بالتفويض ويرفع للجامعةأوصى المجلس على 

 

د/ رئػػيس مجمػػس قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة بشػػىف الموافقػػة عمػػى مػػنح 2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -0
   2دوف مرتب لمدة عاـ لرعاية الوالدة نظرا لمرضيابالقسـ أجازة خاصة بالمدرس  -/ عماد الديف محمد حسف2السيد د

 القــــــــرار
 2اعتماد الموافقة بالتفويض ويرفع للجامعةأوصى المجلس على 

 
 

د/ رئيس مجمس قسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ  بشػىف الموافقػة عمػى انتػداب السػيد 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -3
الشػػرقية بواقػػع يػػـو واحػػد  -بمبػػيس -المػػدرس بالقسػػـ لمتػػدريس بالمعيػػد العػػالي لميندسػػة -رمضػػاف/ إبػػراىيـ عبػػد الحميػػد 2د

  2ـ0256/ 0255أسبوعيا خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 2اعتماد الموافقة بالتفويض ويرفع للجامعةأوصى المجلس على 
 

لكمية لمدراسات العميا والبحوث بشىف تسديد رسـ اشػتراؾ بحػث مقبػوؿ فػى مػؤتمر العمػوـ د/ وكيؿ ا2المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
األسػتاذ المتفػرغ قسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات،  -ـ الخاص بكؿ مف : أ.د/ نواؿ أحمػد الفيشػاوي0256والمعمومات الحسابية 

يعقد في مدينة لنػدف بػانجمترا فػي الفتػرة مػف المعيد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات الذي س -والميندس/ رامى أشرؼ زيف الديف
 .استرلينى ( جنيو552) هرسـ االشتراؾ المقرر في المؤتمر وقدر  ـ وقيمة0256يوليو  55الى 53

 القــــــــرار
 2اعتماد الموافقة بالتفويض ويرفع للجامعةأوصى المجلس على 

 

  -: ثبلثبً : مىضىعبت لإلحبطة
ـ بشػػىف إعػػادة تشػػكيؿ مجمػػس قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات 58/0/0256( بتػػاريخ 43رقػػـ ) قػػرار السػػيد أ.د/عميػػد الكميػػة -5

 ـ كما ىو مبيف بالقرار. 0255/0256واالتصاالت الكيربية لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 .أحيـط المجـلس علمـا

 
قسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات ـ بشػػىف إعػػادة تشػػكيؿ مجمػػس 58/0/0256( بتػػاريخ 44قػػرار السػػيد أ.د/عميػػد الكميػػة رقػػـ ) -0

 2ـ كما ىو مبيف بالقرار0255/0256اليندسية لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 .أحيـط المجـلس علمـا
 

 2كما ىو مبيف بالقرار ـ بشىف إعادة تشكيؿ مجمس الكمية58/0/0256( بتاريخ 45قرار السيد أ.د/عميد الكمية رقـ ) -3
 القــــــــرار

 .اأحيـط المجـلس علمـ
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  -:التاليد/ رئيس الجامعة بشىف موافقة المجمس األعمى لمجامعات عمى 2الكتاب الوارد مف السيد أ -4
ـ 0257/ 8/9* قياـ جامعة المنوفية باستضافة أسبوع شػباب الجامعػات المصػرية الحػادي عشػر والػذي سػيتـ عقػده فػي     

 2بمقر جامعة المنوفية بشبيف الكـو
 2ـ 0256ـ في شير سبتمبر 0256 -0255لمعاـ الجامعي   ا باستضافة أسبوع الفتيات* قياـ جامعة المني    

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

 

  -مىضىعبت عبمة: :رابعبً 
الصناعية والتحكـ بشىف موافقة مجمس القسػـ عمػى  تىندسة االلكترونيا د/ رئيس مجمس قسـ2الكتاب المقدـ مف السيد أ -5

 -ارة برنامج اليندسة الطبية والتكنولوجيا طبقا لالئحة المالية وىـ كالتالي:تشكيؿ مجمس إد
 د/عميد الكمية                                      رئيس مجمس اإلدارة2السيدأ -5    
 السيد أ.د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب          نائب رئيس مجمس اإلدارة -0    
 سمير محمد بدوى                            المدير التنفيذي لمبرنامج السيد د./ -3    
 السيد د./ محمد أبو زيد البروانى                             عضوا -4    
 السيد د./ سحر حافظ الخفيؼ                                عضوا -5    
 عضوا                  السيد د. / محمد إسماعيؿ كرار             -6    

 عضوا   السيد ـ./ احمد سيد سالـ الشربينى                       -7    
 القــــــــرار

 .أوصى المجلس بالموافقة
 

الفيزيقا والرياضيات اليندسية بشىف موافقة مجمػس القسػـ عمػى التعػاوف  د/ رئيس مجمس قسـ2الكتاب المقدـ مف السيد أ -0
باإلضػافة  اليندسػيالرسػـ  -الكيمياء -الفيزياء -مجاؿ تدريس المواد األساسية ) الرياضيات فيشعبية مع دولة الصيف ال

 2ىندسة اإلنتاج(. وذلؾ لتعزيز العالقات بيف الدولتيف إلى
 القــــــــرار

 .أوصى المجلس بالموافقة

 
االت الكيربيػة  بشػىف االلتمػاس المقػدـ مػف واالتصػ تااللكترونيػا د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة2الكتاب المقدـ مف السيد أ -3

الحاصػمة عمػى بكػالوريوس اليندسػة االلكترونيػة والماجسػتير مػف كميػة اليندسػة  -الميندسة/ ىدى إبػراىيـ محمػد عشػيبة
 2االلكترونية والتي تمتمس فيو الموافقة عمى تعينيا بالكمية قد أوصى مجمس القسـ بعدـ الموافقة

 القــــــــرار
 .لس بالموافقة على توصية مجلس القسمأوصى المج

 

الصناعية والتحكـ بشػاف االحاطػة بمحضػر المػؤتمر  تااللكترونيا د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة2الكتاب المقدـ مف السيد أ -4
  2ـ0255/0256العممي لمفصؿ الدراسي األوؿ لمقسـ لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار
 .أحيط المجلس علما
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عػاـ الحسػابات الخاصػة بالجامعػة بشػىف موافقػة مجمػس إدارة جيػاز توزيػع الكتػاب  رف السيد األستاذ/ مديالكتاب المقدـ م -5
عمى رفع سعر التعاقد ألربع ساعات ليصبح تسػعير الكتػاب الجػامعي لمعػاـ  8/0/0256الجامعي بجمستو المنعقدة بتاريخ 

 الخ 222طبقا لمجدوؿ المرفؽ 0255-0256
 القــــــــرار

 .جلس علماأحيط الم
 

واالتصػاالت الكيربيػة بشػاف موافقػة مجمػس القسػـ  تىندسػة االلكترونيػا د/ رئيس مجمس قسػـ2الكتاب المقدـ مف السيد أ -6
 طبقا لالئحة المالية مف السادة االتى أسماؤىـ: عمى تشكيؿ مجمس إدارة برنامج  االتصاالت والشبكات

 رئيس مجمس اإلدارة                     د/ عميد الكمية                 2السيد أ-5    
 السيد أ.د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب            نائب رئيس مجمس اإلدارة-0    
 السيد أ.د/ محمد فييـ الكردي                            المدير التنفيذي لمبرنامج -3    
 عضوا                   د/ كماؿ حسف عوض اهلل           2السيد أ-4    
 د/ معوض إبراىيـ معوض                             عضوا2السيدأ -5    
 د/  سامي عبد المنعـ الضميؿ                         عضوا2السيد أ -6    
 د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد                      عضوا 2السيدأ -7     

 القــــــــرار
 .لمجلس بالموافقةأوصى ا

 

       /2د/ رئػػػيس مجمػػػس قسػػػـ ىندسػػػة وعمػػػوـ الحاسػػػبات بشػػػىف الموافقػػػة عمػػػى مػػػنح السػػػيد د2الكتػػػاب المقػػػدـ مػػػف السػػػيد أ -7
ـ وذلؾ لمعمؿ بجامعػة الممػؾ  0256 -0255خامس (عاـ )بالقسـ أجازة خاصة لمدة أستاذ مساعد  -شرابيمحمد آموف 

  2سعود بالمممكة العربية السعودية 
 القــــــــرار

 .أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  -شئىن خدمة المجتمع وتىمية البيئة:خبمسبً: 
  -د/ وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشىف عرض المواضيع التالية:2الكتاب المقدـ مف السيد أ -5

عػداد المقايسػة 5ي جمد وكذا عدد )( كرس 72* تكميؼ الورش اإلنتاجية بالكمية لعمؿ )  ( أنتريػة يحتػاج إلعػادة تنجيػده واد
 التقديرية الالزمة لتمؾ العممية.



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (6/3/0256 بعةالجمسة السا ـ0255/0256ية بمنوؼ العاـ الجامعى ) مجمس كمية اليندسة اإللكترون
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إيقاؼ العمؿ بالقواعػد الماليػة الخاصػة بمراكػز الخدمػة العامػة بالجامعػة وكمياتيػا المختمفػة موافقة مجمس الجامعة عمى * 
الصرؼ عمى مكافىة الباب األوؿ مما يخالؼ ما ورد في الكتػب  التي مف شىنيا تؤدى إلى تآكؿ موارد المركز والزيادة في

 الخ222الدورية الوارد مف رئيس اإلدارة المركزية لمخبرة المالية لوزارة المالية التي تنظـ الصرؼ
 القــــــــرار

 .أوصى المجلس بالموافقة
 

  . 

 التعليم شئىن سبدسب:
ف قػػرار المجمػػس األعمػػى لمجامعػػات الخػػاص ىبشػػ ئوف التعمػػيـ والطػػالبوكيػػؿ الكميػػة لشػػ د/2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -5

حيػػث أوصػػت لجنػػة شػػئوف التعمػػيـ  2ةبالجامعػػات المصػػري بػػالطالب الحاصػػميف عمػػى مػػؤىالت عميػػا ويرلبػػوف فػػي االلتحػػاؽ
الطػالب  حالة استفسار بعػض فيوالطالب بالعرض عمى مجمس الكمية لمنظر فى آلية تنفيذ قرار المجمس األعمى لمجامعات 

 2ـ0256/0257الحاصميف عمى مؤىالت عميا ويمتمسوف االلتحاؽ بالكمية لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

وطبقا لقرار المجلس األعلى  2411" لعام 34قبول الطالب الحاصلين على مؤهالت عليا من خارج الكلية طبقا لقانون "أوصى المجلس ب
 خريجيوبالنسبة للطالب مسبوق بثانوية عامة شعبة رياضيات  العالييكون المؤهل  بشرط أن  م 40/21/1025بتاريخ   للجامعات

 جصل ذلصح حتصى يصتم تغييصر اللحصة الكليصة بحيصذ تسصم  بصذلحؤيلتغيير التخصص  والكلية الذين يرغبون فى االلتحاق بالكلية مرة أخرى 
  0ويرفع للجامعة

احتسػاب المجمػوع التراكمػي لػبعض طػالب الفرقػة  فىبشػ تعميـ والطالبوكيؿ الكمية لشئوف ال د/2الكتاب المقدـ مف السيد أ -0
حيػػث  2ـ الػػذيف كػػانوا محولػػوف إلػػى الكميػػة بالفرقػػة األولػػى مػػف كميػػات اليندسػػة المختمفػػة إلػػى كميتنػػا0255/0256الرابعػػة 

 2أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة
 القــــــــرار

 .للجنةعلى توصية ا أوصى المجلس بالموافقة
 

الجديدة عمى طالب الفرقػة الثالثػة  ةتطبيؽ الالئح فىبش وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب د/2الكتاب المقدـ مف السيد أ -3
وقد أوصت لجنة شئوف التعميـ والطػالب باحتسػاب ىػذه الػدرجات مػع جبػر كسػر الدرجػة إلػى درجػة 2ـ 0256/ 0255لمعاـ 

    2رجات الطالب طبقا لالئحة الجديدة صحيحة لصالح الطالب عند احتساب د
 القــــــــرار
 .أوصى المجلس بالموافقة على توصية اللجنة مع االحتفاظ بحالته التقديرية

 
 
 
 
 
 

 
 .-:عالقبت ثقبفيةسببعبً: 

عمػػى مقتػػرح د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػات العميػػا والبحػػوث بشػىف موافقػػة لجنػػة العالقػات الثقافيػػة 2المػذكرة المقدمػػة مػػف السػيد أ-5
مجمس قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات عمى توقيع اتفػاؽ بػيف المعيػد المصػري لمدراسػات اإلسػالمية بمدريػد وجامعػة نبريخػا) 

مع الجامعة  ةساتذألتبادؿ الطالب وا تومخاطبة الجامعات المصرية لعمؿ اتفاقياجامعة أسبانيا خاصة( لبحث سبؿ التعاوف 
 2المصرييف الرالبيف في االلتحاؽ بيا المذكورة وعمؿ تخفيض خاص لمطالب 

 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (6/3/0256 بعةالجمسة السا ـ0255/0256ية بمنوؼ العاـ الجامعى ) مجمس كمية اليندسة اإللكترون
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 .أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة
 

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػىف موافقػة لجنػة العالقػات الثقافيػة عمػى مقتػرح 2المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -0
 ةبػيف وزراتػى التعمػيـ العػالي فػي كػؿ مػف مصػر وجميوريػ مجمس قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات عمى مشروع مذكرة التفػاىـ

 2تشاد
 القــــــــرار

 .أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة
 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػات العميػػا والبحػػوث بشػىف موافقػػة لجنػػة العالقػات الثقافيػػة عمػػى مقتػػرح 2المػذكرة المقدمػػة مػػف السػيد أ-3
ية عمى برنامج عمؿ لمتعػاوف الثقػافي والعممػي والتعميمػي بػيف وزارة القػوى البشػرية مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندس

  2ـ 0257-0255في حكومة المجر ووزارة التعميـ العالي في جميورية مصر العربية لألعواـ 
 القــــــــرار

 .أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة
 

لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػىف موافقػة لجنػة العالقػات الثقافيػة عمػى مقتػرح د/ وكيػؿ الكميػة 2المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -4
د/ وزير التعميـ العػالي والبحػث العممػي والسػيد أ.د/ عميػد كميػة 2مجمس قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات عمى اجتماع السيد أ

اجؿ تطوير التربية في أفريقيػا حيػث تػـ  الزراعة بجامعة القاىرة مع السيدة/ وزيرة التعميـ الوطني والفني االيفوارى وذلؾ مف
 -االتفاؽ عمى:

* تقػػديـ مػػنح دراسػػية لمطمبػػة االبفػػواريييف بالجامعػػات والكميػػات المصػػرية وتكػػوف الدراسػػة فييػػا بالم ػػة الفرنسػػية مثػػؿ جامعػػة    
 سنجور باإلسكندرية.

 القــــــــرار
 .أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة

 

/ رئػػيس قسػػـ 2د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػىف الطمػػب المقػػدـ مػػف السػػيد د2مػػف السػػيد أالمػػذكرة المقدمػػة  -5
ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ لمتقػػدـ لمحصػػوؿ عمػػى تمويػػؿ مشػػروع مػػف إدارة البحػػوث العمميػػة بالجامعػػة. حيػػث 

 2أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة
 القــــــــرار

 .جلس بالموافقة ويرفع للجامعةأوصى الم
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشىف ترشيح أحد السادة أعضاء ىيئػة التػدريس مػف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -6
ـ  حيػث تػـ 0256المدرسيف واألساتذة المساعديف بالكمية لجائزة السيد أ.د/ مصػطفى بيجػت عبػد المتعػاؿ لممتميػزيف لعػاـ 

 موضوع عمى األقساـ العممية وتـ ترشيح كال مف :عرض ال
 -مجمس قسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة وافػؽ عمػى ترشػيح السػيدة الػدكتورة/ منػى محمػد صػبري شػقير -   

 األستاذ المساعد بالقسـ.
األسػتاذ  –مػد حمػدي السػيد مجمس قسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ وافػؽ عمػى ترشػيح السػيد الػدكتور/ مح -   

 المساعد بالقسـ.
 المدرس بالقسـ. -مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية وافؽ عمى ترشيح السيد الدكتور/ طو عبد المييمف طو -   

 2حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة
 القــــــــرار

 .أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (6/3/0256 بعةالجمسة السا ـ0255/0256ية بمنوؼ العاـ الجامعى ) مجمس كمية اليندسة اإللكترون

 

(9) 

 

طػو   د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشىف التقريػر العممػي الخػاص بالسػيد الػدكتور/2مقدمة مف السيد أالمذكرة ال -7
المػدرس بقسػػـ الفيزيقػػا والرياضػيات اليندسػػية لحضػػور المػؤتمر الرابػػع لمنػػانو والػذى عقػػد بمدينػػة دبػػي  -عبػد الميػػيمف طػػو

حيػث أوصػت لجنػة العالقػات الثقافيػة  ـ.52/50/0255 -ـ 6/50/0255بدولة األمارات العربيػة المتحػدة فػي الفتػرة مػف 
 2بالموافقة

 القــــــــرار
 .أوصى المجلس بالموافقة على توصية اللجنة ويرفع للجامعة

 

كمػاؿ د/ 2د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشىف الموافقة عمػى صػرؼ مكافػىة لمسػيد أ2المذكرة المقدمة مف السيد أ -8
بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات واالتصػػػاالت الكيربيػػػة وذلػػػؾ لنشػػػرة بحػػػث فػػػي مجمػػػة المتفػػػرغ األسػػػتاذ  -اهلل حسػػػف عػػػوض

 Design andوالبحػث بعنػواف:    Progress In Electromagnetics Research c,vol. 57,71-79,2015:عالمية

Simulation of a Single Fed Multi-Band Circularly Polarized Microstrip Antenna With 

Slots                                                                                                                                                   
 القــــــــرار

 .أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة
 

كميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػىف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد المذكرة المقدمة مف السػيد أ.د/ وكيػؿ ال -9
األسػتاذ المتفػرغ بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ  -د/ حساـ الديف حسػيف احمػد2أ

يـ وتػػوفير شػػراكة مػػع الجامعػػات الممكيػػة الفكريػػة لمسػػادة البػػاحثيف مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس وتنميػػة ورعايػػة المبػػدعيف مػػن
 2األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية

 القــــــــرار
 0أوصى المجلس بالموافقة 

 
 
 
 
 

 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشىف الموافقة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيدة  -52
المسػاعد بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ األسػتاذ  -/ منى محمد صبري شقير2د

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

 القــــــــرار
 .أوصى المجلس بالموافقة

 

    -دراسبت عليب : :بمىبً ث
          د/ وكيػػػؿ الكميػػػة لمدراسػػػات العميػػػا والبحػػػوث بشػػػىف االحاطػػػة بػػػىف السػػػيدة الميندسػػػة/ 2المػػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيد أ  -5

تمييػدي  ـ0256المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات ضمف المقيػديف بػدورة ينػاير  -نبيمة فرج زكى الحمفاوى
 دسة وعموـ الحاسبات.دكتوراه قسـ ىن

 القــــــــرار
 .أوصى المجلس بالموافقة

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (6/3/0256 بعةالجمسة السا ـ0255/0256ية بمنوؼ العاـ الجامعى ) مجمس كمية اليندسة اإللكترون

 

(52) 

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػىف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -0
مػػوـ الحاسػػبات لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص ىندسػػة وعػيد قػػالم -أيمػػف عبػػد الفتػػاح ىػػالؿ جبػػوبالمينػػدس/ 

أسػموب التوجيػو الػذكي فػي فػي موضػوع: )  ـ بنظاـ الساعات المعتمػدة0254وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر بقسػـ ىندسة 
  -( تحت أشراؼ كؿ مف:الشبكات الكبيرة باستخداـ الخوارزميات الجينية

 أستاذ متفرغ )أستاذ مساعد( بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  د./ حمدي محمد قالش 5

 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات د./ ميا سعد الديف طمبو 0
 

 القــــــــرار
 أوصى المجلس بالموافقـة على التسجيل للمهندس المذكور.

 

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػىف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
وعمػػوـ الحاسػػبات والمقيػػد لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية ػيد بقسػػػـ ىندسػػة عػػالم -محمػػود عػػزاـمحمػػد سػػعيد بالمينػػدس/ 

( اكتشاؼ الوجو ثالثػي األبعػادفي موضوع: )  ـ بنظاـ الساعات المعتمدة0254تخصص ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر 
  -تحت أشراؼ كؿ مف:

 ندسة وعمـو الحاسباتأستاذ متفرغ بقسـ ى  أ.د/ نواؿ احمد الفيشاوي 5

 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات د./مروة عباس رداد 0
 

 القــــــــرار
 .بإعادة الموضوع للقسم لمزيد من الدراسةأوصى المجلس 

 
 
 
 
 
 

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػىف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
لدرجػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية تخصػص ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات ػيد قػالم -ثروت السيد إسماعيؿ عبد اهللبالميندس/ 

تحسػػيف أداء ىػػادوب فػػي موضػػوع: )  ـ بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة0250وعمػػوـ الحاسػػبات دورة أكتػػوبر بقسػػػـ ىندسػػة 
  -( تحت أشراؼ كؿ مف:لمبيانات الضخمة ذات الممفات الص يرة

 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  د./ ايمف السيد احمد السيد عميره 5

 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات د./ محمد بدوى محمد بدوى 0
 القــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقـة على التسجيل للمهندس المذكور.
 

ميا والبحوث بشػىف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص د/وكيؿ الكمية لمدراسات الع2المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
بقسػػـ لدرجة ماجستير العموـ اليندسية تخصػص ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات ػيد قالم -إبراىيـ سمير إبراىيـ فايدبالميندس/ 

ي شػبكات تحديػد النقػاط الحرجػة فػفػي موضػوع: )  ـ بنظاـ الساعات المعتمدة0254وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر ىندسة 
  -( تحت أشراؼ كؿ مف:آد ىوؾ الالسمكية

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات أ.د/ نواؿ احمد الفيشاوي 5

 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات د./ جماؿ محروس عطية 0
 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات د./ مختار احمد عمى محمد 3



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 القــــــــرار
 .بإعادة الموضوع للقسم لمزيد من الدراسةأوصى المجلس 

 

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػىف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -6
لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص ىندسػػة االلكترونيػػات ػيد قػػالم -عػػاطؼ عبػػد ربػػو محمػػد عبػػد ربػػوبالمينػػدس/ 

فػػي  ـ بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة0253االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ دورة أكتػػوبر بقسػػػـ ىندسػػة ة والػػتحكـ الصػػناعي
  -( تحت أشراؼ كؿ مف:التحكـ الذكي في حركة ذراع روبوتموضوع: ) 

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ أ.د/ نبيمة محمود الربيعي 5

 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ عظيـ البردينىأ.د/ محمد عبد ال 0
 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ د./ احمد محمد النجار 3

 

 القــــــــرار
 أوصى المجلس بالموافقـة على التسجيل للمهندس المذكور.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػىف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -7
لدرجػة ماجسػتير العمػـو اليندسػية بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت ػيد قػالم -حسف محمد فييـ الكػرديبالميندس/ 

( تحػت أشػراؼ التصميـ الكؼء لممرشحات الرقميػةوع: ) ػفي موض عتمدةـ بنظاـ الساعات الم0252الكيربية دورة أكتوبر 
  -كؿ مف:

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ معوض إبراىيـ معوض 5

 أستاذ  بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 0
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ أسامة فوزي زىراف 3
 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ وليد عيد عبد الرحمف الحنفي 4

 القــــــــرار
 أوصى المجلس بالموافقـة على التسجيل للمهندس المذكور.

 

اسات العميا والبحوث بشػىف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص د/وكيؿ الكمية لمدر 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -8
لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػػات ػيد قػػالم -أحمػػد حسػػف عبػػد الحكػػيـ الحنفػػيبالمينػػدس/ 

ع األىػػداؼ تحسػػيف أداء أنظمػػة تتبػػوع: ) ػفػػى موضػػ ـ بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة0253واالتصػػاالت الكيربيػػة دورة أكتػػوبر 
  -( تحت أشراؼ كؿ مف:بالرادار

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ طو السيد طو 5

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ السيد محمود الربيعي 0
 ت واالتصاالت الكيربيةأستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيا د./ أسامة فوزي زىراف 3



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 القــــــــرار
 أوصى المجلس بالموافقـة على التسجيل للمهندس المذكور.

 

وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشىف الموافقة عمى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص  د/2المذكرة المقدمة مف السيد أ -9
تػور الفمسػفة فػي العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة وعمػوـ لدرجػة دكػيد قػالم -يوسؼ محمد منيػر البرعػى عيسػىبالميندس/ 

إطػػار عمػػؿ جديػػد لتحسػػيف معالجػػة البيانػػات وع: ) ػػػػفػػى موض ـ بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة0254الحاسػػبات دورة أكتػػوبر 
  -( تحت أشراؼ كؿ مف:الضخمة لخدمات الرعاية الصحية

 لحاسباتأستاذ مساعد بقسـ ىندسة وعمـو ا د./ أيمف السيد احمد عميره 5

 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات د./جماؿ محروس عطية 0
 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات د./ أحمد مصطفى المحالوى 3

 القــــــــرار
 أوصى المجلس بالموافقـة على التسجيل للمهندس المذكور.

 
 
 
 
 
 
 
 

العميا والبحوث بشىف الموافقة عمى تسجيؿ موضوع البحػث الخػاص د/وكيؿ الكمية لمدراسات 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -52
لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػي العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات ػيد قػػالم -باسػػـ محمػػد عمػػى الػػدويؾبالمينػػدس/ 

مجيػؿ الخػامس محاكاة قنػاة االتصػاؿ لوع: ) ػػفي موض ـ بنظاـ الساعات المعتمدة0254واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
  -( تحت أشراؼ كؿ مف:مف اتصاالت شبكات المحموؿ

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ السيد محمود الربيعي 5

 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 0
 القــــــــرار

 ـة على التسجيل للمهندس المذكور.أوصى المجلس بالموافق
 

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشىف الموافقة عمى تسجيؿ موضوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -55
لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات  ةػيدقػػالم -نجػػوى عػػادؿ محمػػد السػػيد شػػبايؾ/ ةبالميندسػػ

الطػػرؽ المختمفػػة لتعػػديؿ مسػػاحة وع: ) ػػػػفػػي موض ـ بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة0254الكيربيػػة دورة أكتػػوبر  واالتصػػاالت
  -( تحت أشراؼ كؿ مف:المقطع الرادارى لألجساـ

 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ صابر حممي زيف الديف 5

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

 .ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على التسجيل للمهندس
 

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشىف الموافقة عمى تسجيؿ موضوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -50
لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػى العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات  ةػيدقػمال -راندا عمى عبد الباسط عثماف/ طالبةبال



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (6/3/0256 بعةالجمسة السا ـ0255/0256ية بمنوؼ العاـ الجامعى ) مجمس كمية اليندسة اإللكترون
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التصػميـ األمثػؿ لمرشػحات الموجػات وع: ) ػػػفػي موض ـ بنظاـ الساعات المعتمػدة0250واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
  -( تحت أشراؼ كؿ مف:الصوتية السطحية

 لكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اال  أ.د/ طو السيد طو 5

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ السيد محمود الربيعي 0
 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ محمد فييـ الكردي 3
 الطاقة الذرية أستاذ بقسـ الجواد والمعجالت االلكترونية بييئة أ.د/ حاتـ حسف عمر 4

 القــــــــرار 
 .ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على التسجيل للمهندس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشىف الموافقة عمى تسجيؿ موضوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -53
لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػي العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات  ةػيدقالم -أميرة عبد المنعـ محمود عمى/ طالبةبال

تخفػيض الضػبابية والتقسػيـ الكػؼء وع: ) ػػػفػي موض ـ بنظػاـ السػاعات المعتمػدة0254واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
  -( تحت أشراؼ كؿ مف:لصور الموجات فوؽ الصوتية

 دسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ ىن أ.د/ طو السيد طو 5

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ السيد محمود الربيعي 0
 أستاذ متفرغ )أستاذ مساعد(بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ عادؿ شاكر الفيشاوي 3
 واالتصاالت الكيربية تىندسة االلكترونياأستاذ مساعد بقسـ  د./أسامة فوزي زىراف 4

 

 القــــــــرار
 .ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على التسجيل للمهندس

 

أميػر / لمطالػبد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشىف الموافقة عمى مد فترة الدراسػة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -54
الكيربيػة  لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػي واالتصػاالت بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات  لمسػاعددرس االمػ -صالح حػافظ الصػفراوي

عمػى الرسػالة لمػدة عػاـ أوؿ بعػد انتيػاء الخمػس سػنوات حتػى  توصػية السػادة المشػرفيفعمػى  ابنػاء اليندسة االلكترونيػة
 ة المشرفيف.ـ بناء عمى رأى الساد08/0/0257ـ إلى 5/3/0256اعتبارا مف  مف أعداد الرسالة ينتيي

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

 

ىنػاء / لمطالبػةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشىف الموافقة عمى مد فترة الدراسة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -55
عمػػى  ابنػػاء العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػباتلدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػي   المسػػجمة -سػػالـ محمػػد مرعػػى

بعػد انتيػاء الخمػػس سػنوات حتػػى ـ 0255/0256لمعػاـ الجػػامعي عمػى الرسػالة لمػػدة عػاـ أوؿ  توصػية السػادة المشػػرفيف
 المشرفيف.ـ بناء عمى رأى السادة 32/9/0256 إلىـ 5/52/0255اعتبارا مف  نتيي مف أعداد الرسالةت



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (6/3/0256 بعةالجمسة السا ـ0255/0256ية بمنوؼ العاـ الجامعى ) مجمس كمية اليندسة اإللكترون

 

(54) 

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

 

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػىف الموافقػة عمػى قػرار لجنػة فحػص ومناقشػة 2المذكرة المقدمة مف السػيد أ -56
بقسـ لدرجة الماجستير في العموـ اليندسية المسجمة  -نرميف احمد محمد التريسى رسالة الماجستير الخاصة بالميندسة/

ىوائيػات فػي موضػوع: ) تصػميـ ـ بنظاـ الساعات المعتمػدة 0250دورة أكتوبر ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 
ة تخصػص ىندسػة ياليندسػالعمػوـ  ( حيث أوصت المجنة بمنح الميندسة المذكورة درجػة الماجسػتير فػي النانو وتطبيقاتيا

 االتصاالت ومرفؽ صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة.االلكترونيات و 
 القــــــــرار

العلصوم فصي  الماجستيردرجة  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الفح  والمناقشة بمن  المهندس

 2للجامعة عويرف الهندسية
 
 
 
 

 

السػيد / أ.دد/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػىف الموافقػة عمػى رفػع اسػـ السػيد 2كرة المقدمة مف السػيد أالمذ -57
مف لجنة األشراؼ عمى رسػالة الػدكتوراه  االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةاألستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة  -محمود الربيعي

بقسػػـ ىندسػػة  ة لدرجػػة الماجسػػتير فػػي العمػػوـ اليندسػػيةالمسػػجم -عػػالسػػالي طػػارؽ السػػيد أبػػو ال/ ةالخاصػػة بالميندسػػ
 لتصبح لجنة األشراؼ كالتالي:االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بنظاـ الساعات المعتمدة وذلؾ لظروؼ خاصة بسيادتو 

 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد 5

 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية / أحمد نبيو زكى راشدد. 0
 القــــــــرار

 2للجامعة عويرف د/ السيد محمود الربيعي من لجنة اإلشراف0أرفع اسم السيد أوصى المجلس بالموافقة على 
 

السػيد   / أ.دف الموافقػة عمػى رفػع اسػـ السػيد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػى2المذكرة المقدمة مف السيد أ -58
مف لجنة األشراؼ عمى رسػالة الػدكتوراه  االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةاألستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة  -محمود الربيعي

بقسػػـ ىندسػػػة  ة لدرجػػة الماجسػػػتير فػػى العمػػوـ اليندسػػيةالمسػػجم -يػػارا عبػػد العظػػػيـ أحمػػد سػػعيد/ ةالخاصػػة بالميندسػػ
 لتصبح لجنة األشراؼ كالتالي:كترونيات واالتصاالت الكيربية بنظاـ الساعات المعتمدة وذلؾ لظروؼ خاصة بسيادتو االل

 أستاذ متفرغ )أستاذ مساعد( بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ عبد العزيز طو شمبي 5
 القــــــــرار

 2للجامعة عويرف د/ السيد محمود الربيعي من لجنة اإلشراف0أرفع اسم السيد أوصى المجلس بالموافقة على 
 

السػيد   / أ.دد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػىف الموافقػة عمػى رفػع اسػـ السػيد 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -59
شػػػراؼ عمػػػى رسػػػالة مػػػف لجنػػػة األ االلكترونيػػػات واالتصػػػاالت الكيربيػػػةاألسػػػتاذ المتفػػػرغ بقسػػػـ ىندسػػػة  -محمػػػود الربيعػػػى

بقسػـ  لدرجػة الماجسػتير فػي العمػوـ اليندسػية المسػجؿ -أحمد حسف عبػد الحميػد البربػريالخاصة بالميندس/  الماجستير
لتصػبح لجنػة األشػراؼ االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بنظاـ الساعات المعتمػدة وذلػؾ لظػروؼ خاصػة بسػيادتو ىندسة 
 كالتالي:

 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ أسامو فوزي زىراف 5
 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (6/3/0256 بعةالجمسة السا ـ0255/0256ية بمنوؼ العاـ الجامعى ) مجمس كمية اليندسة اإللكترون
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 2للجامعة عويرف د/ السيد محمود الربيعي من لجنة اإلشراف0أرفع اسم السيد أوصى المجلس بالموافقة على 
 

        ة/ طالبػػػإل ػػاء  قيػػد ال عمػػى د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػىف الموافقػػة2لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أا -02
االلكترونيػػات بقسػػـ ىندسػػة فػػي العمػػوـ اليندسػػية  بتمييػػدي ماجسػػتيرالمقيػػدة  -عبيػػر محمػػد ناصػػر الػػديف أمػػيف رفعػػت

  2لسفرىا خارج البالدنظرا   ـ0255الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
 القــــــــرار

   0ويرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
 
 
 
 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػىف الموافقػػة عمػػى قبػػوؿ العػػذر المقػػدـ مػػف 2رة المقدمػػة مػػف السػػيد أالمػػذك -05
 -الصػناعية والػتحكـالعموـ اليندسية في ىندسػة اإللكترونيػات ماجستير  لدرجةالمقيد  -أحمد عبد الخالؽ عمى/ الميندس

 و.تنظرا لظروؼ مرض والدمتقدمة باستخداـ الماتالب امتحاف مادة البرمجة العف دخوؿ ـ  0255دورة أكتوبر 
 القــــــــرار

نظصرا  (البرمجصة المتقدمصة باسصتخدام المصاتالب)دخصول امتحصان مصادة الموافقة على قبول العصذر المقصدم مصن الطالصب المصذكور عصن 
 لظروف مرض والدته.

 

البحػػوث بشػػىف الموافقػػة عمػػى قبػػوؿ العػػذر المقػػدـ مػػف د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا و 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -00
 -العمػوـ اليندسػية فػي ىندسػة وعمػوـ الحاسػباتماجسػتير  لدرجػةالمقيػد  -عبد الػرحمف شػياـ عمػى عبػد الػاله/ الميندس

تجنيػده فػي نظػرا لظػروؼ شػبكات الحاسػبات المتقدمػة (  –امتحاف مادتي) الم ػة التقنيػة عف دخوؿ ـ  0255دورة أكتوبر 
 .ش وعدـ مقدرتو عمى حضور االمتحاناتالجي

 القــــــــرار

شصبكات الحاسصبات  -)اللغصة التقنيصة تيمصاددخصول امتحصان الموافقة علصى قبصول العصذر المرضصى المقصدم مصن الطالصب المصذكور عصن 
 .تجنيده في الجيش وعدم مقدرته على حضور االمتحانات نظرا لظروف المتقدمة(

 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػىف الموافقػػة عمػػى قبػػوؿ العػػذر المقػػدـ مػػف 2د أالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػي -03
العمػػوـ اليندسػػية فػػي ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية ماجسػػتير  لدرجػػةالمقيػػد  -محمػػود ىشػػاـ السػػيد الفقػػى/ المينػػدس
نظػػرا لظػػروؼ مػػرض ـ المػػاتالب" امتحػػاف مػػادة "البرمجػػة المتقدمػػة باسػػتخداعػػف دخػػوؿ ـ  0255دورة أكتػػوبر  -والػػتحكـ

 و.توالد
 القــــــــرار

نظصرا  (البرمجصة المتقدمصة باسصتخدام المصاتالب)دخصول امتحصان مصادة الموافقة على قبول العصذر المقصدم مصن الطالصب المصذكور عصن 
 لظروف مرض والدته.

 

لموافقػػة عمػػى قبػػوؿ العػػذر المقػػدـ مػػف د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػىف ا2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -04
دورة  -العموـ اليندسػية فػي ىندسػة وعمػوـ الحاسػباتماجستير  لدرجة ةالمقيد -مروة شكرى عبد العظيـ محمد/ الميندسة
 .يانظرا لظروؼ مرضامتحاف مادة "المعالجات المتوازية" عف دخوؿ ـ  0255أكتوبر 

 القــــــــرار

  0هانظرا لظروف مرض )المعالجات المتوازية(دخول امتحان مادة م من الطالبة المذكورة عن الموافقة على قبول العذر المقد
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (6/3/0256 بعةالجمسة السا ـ0255/0256ية بمنوؼ العاـ الجامعى ) مجمس كمية اليندسة اإللكترون
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د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػىف الموافقػػة عمػػى قبػػوؿ العػػذر المقػػدـ مػػف 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -05
دورة  -ـ اليندسػػية فػػي ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػباتالعمػػو ماجسػػتير  لدرجػػة ةالمقيػػد -عبيػػر عبػػد الكػػريـ زايػػد عمػػى/ الميندسػػة

 .يانظرا لظروؼ مرضامتحاف مادة "الشبكات العصبية" عف دخوؿ ـ  0255أكتوبر 
 القــــــــرار

  0هانظرا لظروف مرض )الشبكات العصبية(دخول امتحان مادة الموافقة على قبول العذر المقدم من الطالبة المذكورة عن 
 
 
 
 

 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػىف الموافقػػة عمػػى قبػػوؿ العػػذر المقػػدـ مػػف 2مػػة مػػف السػػيد أالمػػذكرة المقد -06
 0255دورة أكتوبر  -العموـ اليندسية في ىندسة وعموـ الحاسباتماجستير  لدرجة ةالمقيد -سارة سمير سعد/ الميندسة

 .يانظرا لظروؼ مرضـ 0255/0256امتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعى عف دخوؿ ـ 
 القــــــــرار

امتحانصصصات الفصصصصل الدراسصصصى األول للعصصصام الجصصصامعى دخصصصول الموافقصصصة علصصصى قبصصصول العصصصذر المقصصصدم مصصصن الطالبصصصة المصصصذكورة عصصصن 
 .هانظرا لظروف مرض م(1025/1022

 

مػػى قبػػوؿ العػػذر المقػػدـ مػػف د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػىف الموافقػػة ع2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -07
العموـ اليندسية في ىندسة االلكترونيػات الصػناعية ماجستير  لدرجة ةالمقيد -مناؿ عبد العظيـ إسماعيؿ خيره/ الميندسة
 .يانظرا لظروؼ مرضامتحاف مادة "البرمجة المتقدمة باستخداـ الماتالب" عف دخوؿ ـ  0255دورة أكتوبر  -والتحكـ

 القــــــــرار

نظصرا  (البرمجصة المتقدمصة باسصتخدام المصاتالب)دخصول امتحصان مصادة فقة على قبول العصذر المقصدم مصن الطالصب المصذكور عصن الموا
 لظروف مرض والدته.

 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػىف الموافقػػة عمػػى قبػػوؿ العػػذر المقػػدـ مػػف 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -08
 -ماجسػتير بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بتمييػديالمقيػد  -د كمػاؿ األىػتـكمػاؿ محمػد فػؤا/ الميندس

 2األمنية بشماؿ سيناءمظروؼ لنظرا امتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ عف دخوؿ ـ  0254دورة أكتوبر 
 القــــــــرار

لفصصصصل الدراسصصصي األول للعصصصام الجصصصامعي امتحانصصصات ادخصصصول الموافقصصصة علصصصى قبصصصول العصصصذر المقصصصدم مصصصن الطالبصصصة المصصصذكورة عصصصن 
 0األمنية بشمال سيناءلظروف لنظرا  م(1025/1022

 

/ ةتسػجيؿ الميندسػػ د/ وكيػػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػا والبحػػوث بشػىف الموافقػػة عمػى إيقػػاؼ2المػذكرة المقدمػة مػػف السػيد أ -09
والمسػجمة لدرجػة الماجسػتير فػي ت الكيربيػة بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاال عيػدةالم -سمية عبد العظيـ الفيشػاوي

 .انظرا لظروؼ مرض والدتي 0255/0256( ثاني  لمدة عاـ ) ـ0255دورة أكتوبر العموـ اليندسية 
 القــــــــرار

 0م 5102/2102للعام الجامعي لمدة عام ثان أوصى المجلس بالموافقة على إيقاف التسجيل للمهندس المذكور 
 

تعػديال تعػديؿ عنػواف الرسػالة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػىف الموافقػة عمػى2مف السيد أ المذكرة المقدمة -32
فػي العمػوـ اليندسػية لدرجػة الماجسػتير  ةالمسػجم -سالي عبد المطيػؼ صػالح الػديف الجنػدي/ ةالخاصة بالميندسجوىريا 

) كشػؼ النشػاط ليػر ليصػبح عنػواف الرسػالة: المعتمػدة  بنظػاـ السػاعاتبقسـ ىندسة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة 
 (  الطبيعي في إشارات رسـ المخ
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 Electroencephalography Signals      Anomaly Detection of  الشػبكات      ) تحسػيف أداء  :بػدال مػف
 المستشعرة لجسـ اإلنساف ( 

performance Enhancement of Human Body Area Sensor Network       وذلػؾ بنػاء عمػى طمػب لجنػة
 .عمى الرسالة اإلشراؼ

 القــــــــرار
بنصاءا علصى طلصب لجنصة  ةالمصذكور ة( الخاصصة بالمهندسص ال جوهريصاعنصوان الرسصالة )تعصديتعصديل الموافقة على أوصى المجلس ب
 0وترفع للجامعة األشراف

 

ا والبحوث بشىف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العمي2المذكرة المقدمة مف السيد أ -35
لدرجة دكتور الفمسفة فى اليندسة االلكترونية  ةالمسجم -فاطمة حنفي الفولى يوسؼ/ ةالخاصة بالميندس الدكتوراهرسالة 

( السػمكينظاـ تتبع جسػـ متحػرؾ فػى شػبكات الحسػاس ال)  -في موضوع: بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية
 -واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:

 (عف لجنة اإلشراؼ)  متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ أستاذ   محمد إبراىيـ محمودد/ 2أ 5

 (اخميد)  االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة  د/ ناجى وديع مسيحة2أ 0
 (عف لجنة اإلشراؼ) االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة  أستاذ متفرغ د/ معوض ابراىيـ معوض2أ 3
 أستاذ بالمعيد القومي لالتصاالت )خارجي( د/ ىشاـ محمد عبد ال فار2أ 4

 القــــــــرار

 ةلمهندسصالخاصصة با الصدكتوراهومناقشة رسالة  أوصى المجلس بالموافقة على التشكيل المقترح من مجلس القسم للجنة فح 

 2للجامعة عويرف ةالمذكور
 -تبسعبً: لجـــــــــــــبن:

ـ 0255/0256محضر اجتمػاع مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات الصػناعية والػتحكـ ) الجمسػة السادسػة( لمعػاـ الجػامعي  -5
   ـ0256/ 54/0المنعقدة بتاريخ 

 القــــــــرار
 لمـــاً.أحيط المجلس ع

 

/ 52/0ـ المنعقػدة بتػاريخ 0255/0256محضر اجتمػاع لجنة شئوف التعميـ والطالب ) الجمسة السادسة( لمعاـ الجػامعي  -0
 ـ  0256

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 

   ـ0256/ 05/0ـ المنعقدة بتاريخ 0255/0256( لمعاـ الجامعي الخامسة) الجمسة  المكتبة محضر اجتمػاع لجنة  -3
 القــــــــرار

 أحيط المجلس علمـــاً.
 

ـ المنعقػدة 0255/0256) الجمسػة السادسػة( لمعػاـ الجػامعي  الفيزيقا والرياضػات اليندسػيةمحضر اجتمػاع مجمس قسـ  -4
   ـ0256/ 54/0بتاريخ 

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.
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ـ المنعقػػدة بتػػاريخ 0255/0256) الجمسػػة السادسػػة( لمعػػاـ الجػػامعي  محضػػر اجتمػػػاع لجنػػة الدراسػػات العميػػا والبحػػوث -5
 ـ 0255/ 05/0

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 
 

  

) الجمسػػػػة السادسػػػػة( لمعػػػػاـ الجػػػػامعي  واالتصػػػػاالت الكيربيػػػػةمحضػػػػر اجتمػػػػػاع مجمػػػػس قسػػػػـ ىندسػػػػة االلكترونيػػػػات  -6
   ـ0256/ 54/0ـ المنعقدة بتاريخ 0255/0256

 ــــــرارالقــ
 أحيط المجلس علمـــاً.

 
ـ المنعقػػدة 0255/0256) الجمسػػة السادسػػة( لمعػػاـ الجػػامعي  وعمػػوـ الحاسػػباتمحضػػر اجتمػػػاع مجمػػس قسػػـ ىندسػػة  -7

   ـ0256/ 54/0بتاريخ 
 القــــــــرار

 أحيط المجلس علمـــاً.

ـ المنعقػػدة بتػػاريخ 0255/0256معػػاـ الجػػامعي محضػػر اجتمػػػاع لجنػػة العالقػػات الثقافيػػة والعمميػػة ) الجمسػػة الخامسػػة( ل -8
05/0 /0256  

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 
 

 -مب يستجد مه أعمــــبل: عبشرا:
د/ رئيس تحرير 2طمب السيد أ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشىف الموافقة عمى2المذكرة المقدمة مف السيد أ -5

 0مجمة الكمية األخيرة عمى مواقع بحثية شييرة المجمة العممية بتحميؿ

 القــــــــرار
 .أوصى المجلس بالموافقة

التشكيؿ المقترح لمجنة مراجعة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشىف الموافقة عمى2المذكرة المقدمة مف السيد أ -0
تحقيؽ المنافسة و ي لالرتقاء بالبحوث العممية األبحاث العممية بيدؼ إتباع الممارسات األخالقية لمبحث العمم

 الخ222الدولية
 القــــــــرار

 .أوصى المجلس بالموافقة

د/ مدير وحدة ادارة المشروعات بالجامعة بشىف عقد ورش عمؿ لمسادة أعضاء ىيئة التدريس 2الكتاب الوارد مف السيد أ -3
" التى يتـ تمويميا مف Erasmusقترح مشروع+ تحت عنواف "كيؼ تكتب مErasmus وذلؾ لمتعريؼ بمشروعات +

 الخ222االتحاد األوربى
 القــــــــرار

 أحيط المجلس علمـــاً.

موافاة سيادتكـ ببياف شيرى بحضور السادة أعضاء ىيئة التدريس  د/ رئيس الجامعة بشىف2الكتاب الوارد مف السيد أ -4
 الخ222ؿ عمى رأس العمؿ وكذا بياف بالحاالت المنقطعة عف العم
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 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

د/ وزير التعميـ العالي والبحث العممي متضمنا 2د/ رئيس الجامعة بشىف االحاطة بكتاب السيد أ2الكتاب الوارد مف السيد أ -5
الم ات وعمـو توصيات لجنة الضبطية القضائية بالوزارة بخصوص المنشىة المسماة المعيد الحديث لتكنولوجيا الحاسبات و 

 2الالسمكي بالبدرشيف
 القــــــــرار

 أحيط المجلس علمـــاً.

د/ رئيس الجامعة بشىف توجييات السيد الميندس/ رئيس مجمس الوزراء بىىمية توخى الحيطة 2الكتاب الوارد مف السيد أ -6
 الخ222التوالحذر في التعامؿ االقتصادي والتجاري مع الجيات الميبية المختمفة في كافة المجا

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 

د/ نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ والطالب بشىف ضرورة احياء االحتفاؿ بيـو الشييد 2الكتاب الوارد مف السيد أ -7
 2ـ9/3/0256والمحارب القديـ يوـ األربعاء الموافؽ 

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

  -:التاليـ 59/5/0256بتاريخ  57د/ رئيس الجامعة بشىف قرار مجمس الوزراء رقـ 2رد مف السيد أالكتاب الوا -8
 2المرحمتيف الحالية والمستقبمية فيالتدقيؽ فى التصريحات الصحفية الصادرة  مراعاة  

  الخ222وليرىا وعرضيا عمى لجاف خاصة التخاذ قرارات بشىنيا األراضيمراجعة األصوؿ ال ير مست مة مثؿ 
 القــــــــرار

 أحيط المجلس علمـــاً.

د/ رئيس الجامعة بشىف مراعاة تطبيؽ حظر سفر السادة أعضاء ىيئة التدريس بعد المدة 2الكتاب الوارد مف السيد أ -9
 الخ222والتىكيد عمى أف المد بعد العاـ العاشرالمقررة الخاصة باالعارات 

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 

 ـ 0256/ 08/0ـ المنعقدة بتاريخ 0255/0256محضر اجتمػاع لجنة الحاسبات ) الجمسة الخامسة( لمعاـ الجامعي  -55 
 القــــــــرار

 أحيط المجلس علمـــاً.

 
 الرابعة والنصؼ مساءً انتيى االجتماع حيث كانت الساعة                      

 

 عميد الكلية               أميه المجلس                              

 
 د/ محمد عبد العظيم البرديىى0أ د/ السيد محمىد الربيعي                     0أ

 
 

  وهى/
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