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 {األولىمجمس الكمية } الجمسة  محضر اجتماع

 ـ 6/9/0255الموافؽ  األحدالمنعقدة يـو 
 تـ عقد اجتماع مجمس الكمية برئاسة  صباحاً عشر  الحاديةوفى تماـ الساعة ـ  6/9/0255الموافؽ  األحديوـ  فيانو 

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

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

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

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

 اتػقػائػـ بعمؿ رئيس مجػمس قسـ ىندسػة وعمـو الحاسبػ يمف السيد احمد السيػد/ أ2د 4

 قػائػـ بعمؿ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية / أحمػد ابػراىيـ بػينسى2د 5

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

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

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د/السيػػد محمػود الربيعػػي2أ 8

 يػػػػػػةاألستػاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندس د/ محمػػػػد طػػػاىر داود2أ 9

 ف } بالتناوب {ػػػػػػػػدـ األساتذة المساعديػػػػػػأق زيد البروانى  أبو/ محمد 2السيدد 52

 }ف } بالتناوبػػػػػػػدـ المدرسيػػػػػػػػػػػػأق / صالح الديف شعباف عيسى2السيدد 55

 اعتذر عف الحضور 

 ت اليندسيػػػػة  رئيس مجػمس قسػـ الفيزيقػا والرياضيػػا د/ مجػدي محمد كامػؿ2أ 5

 المدير التنفيذي لوحدة توكيد الجودة بالكمية ) مدعو لحضور ىذه الجمسة( رد./ عبد المجيد عبد الحكيـ شر ش 5

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

 ومػركز مدينػة منػوؼرئيػس مجػمس  العميد/ حاتـ عباس مرسى السبع  3

 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 
 إلػػىو وتعػػالى أف يوفػػؽ الجميػػع ثػػـ رحػػب سػػيادتو بالسػػادة الحضػػور متمنيػػا ليػػـ كػػؿ التوفيػػؽ داعيػػا اهلل سػػبحان     

   2 صالح األعماؿ
 لمكمية قضاىا عميدا التيالفترة  في والحمفاوى عمى مجيودات أميفد/ سعيد 2لمسيد أوتوجو سيادتة بالشكر      
  وىـ ـ0255/0256لمعاـ الجامعي المجمس الجدد لمسادة أعضاء بالتينئة سيادتو وتقدـ :-  
  بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية  أقػػػػػػػػدـ األسػػاتذة المساعديػػػػػػػػػػف نػػىمحمػػد أبػػو زيػػد البروا /2دالسػػيد

 2 (} بالتناوب والتحكـ
 2)بالتناوب( المدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسباتأقدـ  –صالح الديف شعباف عيسى / 2السيد د 

   -ثـ ناقش سيادتو المواضيع التالية:
 2ـ 0255/0256عي عزوؼ الطالب الجدد عف الكمية لمعاـ الجام& 

   2اليدايا المقدمة مف الطالب شكال وموضوعا بناء قرار مجمس الجامعةقبوؿ &  منع 
   2& التحاؽ السادة المدرسيف المساعديف فقط عدا المعيديف بالجامعة اليابانية 

 2الديف شعباف عيسى/ صالح 2برئاسة السيد د عف طريؽ لجنة إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالتدريب الصيفي لطالب الكمية& 

  جدوؿ األعماؿ: فيوشرع سيادتو النظر 
 

 -:أوالً المصبدقبت
 

 0م5/8/0255)الثانية عشرة( المنعقدة بتاريخ  المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة

 القــــــــرار                                                       

 2ـ 5/8/5025( المنعقدة بتاريخ نية عشرةالثا) المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة
: ًً ًً  -مىضىعبت ببلتفىيض: ثبويبً

عبػد    / خالػد محمػود حسػف 2ترشيح السيد د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفد2أالمذكرة المقدمة مف السيد  -5
اث بالواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة المػػدرس بقسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػية عمػػى إحػػدى مػػنح فولبرايػػت ل بحػػ -الػػرحيـ

لمحاصميف عمى درجة الدكتوراه ألعضػاء ىيئػة التػدريس بالجامعػات المصػرية والبػاحثيف فػي مراكػز األبحػاث المصػرية لمعػاـ 
 2ـ 0257/ـ0256األكاديمي 

 القــــــــرار
 2اعتماد الموافقة بالتفويض ويرفع للجامعةأوصى المجلس على 
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               /2د ةمسػػػػػيدد/ رئػػػػػيس مجمػػػػػس قسػػػػػـ ىندسػػػػػة االلكترونيػػػػػات واالتصػػػػػاالت الكيربيػػػػػة ل2سػػػػػيد أالالطمػػػػػب المقػػػػػدـ مػػػػػف  -0
واالتصاالت الكيربية بشأف الموافقة عمى منح سيادتيا  تالمدرس بقسـ ىندسة االلكترونيا -ىالة فريد عبد الدايـ مصطفى

 2كة العربية السعوديةلمرافقة الزوج لمدة عاـ أوؿ الذي يعمؿ بالممم –أجازة بدوف مرتب
 القــــــــرار

 2اعتماد الموافقة بالتفويض ويرفع للجامعةأوصى المجلس على 
 . -ثبلثبً : مىضىعبت لإلحبطة :

د/ رئػػيس الجامعػػة بشػػأف بعػػض الموضػػوعات التػػي عرضػػت عمػػى المجمػػس األعمػػى لمجامعػػات 2الكتػػاب الػػوارد مػػف السػػيد أ -5
 2ـ 55/6/0255( المنعقدة بتاريخ 635بجمستو رقـ )

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

 

د/ رئيس لجنة النظاـ والمراقبة لمفرقة الثالثػة بشػأف إحصػائية نسػب النجػاح لمػواد األقسػاـ دور 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -0
 -وقد بمغت النسبة العامة لمنجاح باألقساـ كالتالي: ـ0255مايو 

 2%76ر00ىندسة وعموـ الحاسبات  قسـ * 
 2%86ر80ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية قسـ * 

 2%90ر86* قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ 
 القــــــــرار

 .ويرفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقة على النسب العامة للنجاح
 

لمػواد الفرقػة دور  التقػديراتبشأف إحصائية نسػب  الثانيةد/ رئيس لجنة النظاـ والمراقبة لمفرقة 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -3
 2%84,62وقد بمغت النسبة العامة لمنجاح  ـ0255مايو 

 القــــــــرار
 .ويرفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لمػواد الفرقػة  راتالتقػديد/ رئيس لجنة النظػاـ والمراقبػة لمفرقػة اإلعػدادي بشػأف إحصػائية نسػب 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -5
 2%82,68وقد بمغت النسبة العامة لمنجاح  ـ0255دور مايو 
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 القــــــــرار
 0ويرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 

 

لمػواد الفرقػة دور  التقػديراتبشأف إحصائية نسػب  األولىد/ رئيس لجنة النظاـ والمراقبة لمفرقة 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -6
 2%74,45غت النسبة العامة لمنجاح وقد بم ـ0255مايو 

 القــــــــرار
 0ويرفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقة

 

  -رابعبً:مىضىعبت عبمة:
د/ رئػيس مجمػس قسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ بشػأف موافقػة مجمػس القسػـ 2الكتاب المقػدـ مػف السػيد أ -5 

لسػتار البنبػى بخصػوص شػيادة الكفػاءة الدوليػة فػي المغػة العربيػة موجػو / غػادة عبػد ا2عمى التقرير المقػدـ مػف السػيدة د
  2لمناطقيف بالمغة العربية عمى أف يتـ تحقيؽ ىذه المقترحات عف طريؽ مؤسسات الدولة الحكومية

 القــــــــرار
 0أحيط المجلس علما

 

سػمير  / 2ة والتحكـ بشأف حصوؿ السيد دد/ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعي2الكتاب المقدـ مف السيد أ -0
حيػث تقػدـ السػادة أعضػاء  2األستاذ المتفرغ بالقسـ عمى براءة االختراع مف أكاديمية البحث العممي بالقػاىرة -محمد بدوى

  2مجمس القسـ بأجمؿ التياني وطمب مكافأة تصرؼ لسيادتو
 القــــــــرار

  0ويرفع للجامعة مع تقديم التهنئةوفقا للقواعد المعمول بها  هلسيادتالموافقة على صرف مكافأة أوصى المجلس ب
 

د/ رئيس مجمس قسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بشػأف موافقػة مجمػس القسػـ 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -3
  -عمى عمؿ التعديؿ التالي عمى الئحة الكمية:

" فصػؿ دراسػي ثػاف وذلػؾ 3راسػي أوؿ مػع محتػوى مػادة المقػرر االختيػاري"" فصػؿ د0* تبػديؿ محتػوى مػادة "المقػرر االختيػاري"
   2لمفرقة الثالثة بالقسـ

" 0* تعديؿ توزيع الساعات الدراسية األسبوعية لمقرر مادة "الدوائر االلكترونيػة" الفرقػة الثانيػة فصػؿ دراسػي ثػاف يصػبح عػدد"
" سػاعة محاضػرة 0" سػاعة عممػي بػدال مػف عػدد" 5د"" سػاعة معمػؿ وعػد5"ساعة تماريف وعدد " 5ساعة محاضرة وعدد "

 2" ساعة عممى0" ساعة تماريف وعدد"5وعدد"
 القــــــــرار

 0أوصى المجلس بإعادة الموضوع للجنة شئون التعليم والطالب لمزيد من الدراسة
 
 

الفرقػة الثانيػة فػي دخػوؿ  -د/ عميد الكمية بشػأف رغبػة الطالػب / عمػرو صػالح محمػد التيػامي2الطمب المقدـ مف السيد أ -4
فػي الكميػة لتحقيػؽ مركػز ثالػث ومركػز  فمع فريػؽ الربػو كػو وقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ نظرا لمجيودا ت

 2 ـ0253رابع ومركز خامس وجائزة أفضؿ فكرة وجائزة أفضؿ تصميـ لممسابقة المحمية عاـ 
 القــــــــرار

  0لكليةاالتماسات األقسام بفي اعد المعمول بها الطالب بالقو مبإلزاأوصى المجلس 
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رئػيس كنتػروؿ الفرقػة الثانيػة بشػأف دراسػة نػص الفقػرة الثانيػة مػف  -/ أحمد إبػراىيـ بينسػى2المذكرة المقدمة مف السيد د -5
داء التػدريب "عمى أنو يجوز أف يسػمح لمطػالب المتخمفػيف عػف التػدريب بػأ ـ0250" مف الالئحة الداخمية لمكمية 9المادة "

يعنػى ضػمنيا أف التػدريب لػيس رسػوبي ألف ىنػاؾ طػالب بػاقوف ل عػادة  2في أي أجازة صيفية قبؿ االنتقاؿ لمفرقة الرابعة"
  2في مادتيف والتدريب في الفرقة الثانية واإلعادة لف تفيدىـ ألف التدريب يتـ في اإلجازة الصيفية

 القــــــــرار
  0لمزيد من الدراسةوالطالب لجنة شئون التعليم إعادة الموضوع لبأوصى المجلس 

 

بشػأف الموافقػة عمػى تحديػد مواعيػد مجمػس الكميػة ومجػالس األقسػاـ العمميػة  عميػد الكميػةالمذكرة المقدمة مف السػيد أ.د/  -6
  -:ـ0255/0256والمجاف المنبثقة لمعاـ الجامعي 

  2األوؿ مف الشيراألسبوع مجمس الكمية  – 5
  2شيركؿ قساـ األسبوع الثاني مف مجالس األ – 0
 2مف الشيرلجاف الدراسات العميا والعالقات الثقافية األسبوع الثالث  – 3

 القــــــــرار
  0ويرفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقة

 

لمعمػؿ بيػا  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ عميد الكمية بشػأف قواعػد تشػكيؿ المجػاف الجامعيػة المنبثقػة عػف مجمػس الكميػة -7
 ىو مبيف بالمذكرة. اكمـ 0255/0256خالؿ العاـ الجامعي 

 القــــــــرار
 0ويرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 

 

  -شئىن التعليم والطالة:: خبمسبً 
 -الطالبيف اآلتي أسمائيـ:د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف تصويب نتيجة 2مف السيد أ المقدمةالمذكرة  -5
 التصويبحالة الطالب بعد  حالة الطالب قبؿ التصويب القسـ -الفرقة الدراسية االسـ ـ
قسـ ىندسػة  -الفرقة الرابعة أحمد فتحي محمد محفوظ 5

 وعمـو الحاسبات
 ناجح بتقدير جيد دور سبتمبر بمادة )غ(

 بالفرقة الرابعة
محمػػػػد مصػػػػػطفى كامػػػػػؿ أحمػػػػػد  0

 جسرىا
قسـ ىندسػة  -الفرقة الرابعة

 مـو الحاسباتوع
نػػاجح بتقػػدير مقبػػوؿ  دور سبتمبر بمادة )غ(

 بالفرقة الرابعة
 2حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة

 القــــــــرار
 عمى توصية المجنة ويرفع لمجامعة.أوصى المجلس بالموافقة 

 الطالب:تصويب نتيجة د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف 2مف السيد أ المقدمةالمذكرة  -0
 حالة الطالب بعد التصويب حالة الطالب قبؿ التصويب الفرقة الدراسية االسـ ـ
 منقوؿ بمادتيف باؽ ل عادة الفرقة الثانية محمد وحيد حممي عبد المطيؼ المحالوى 5

 2حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة
 القــــــــرار

 مى توصية المجنة ويرفع لمجامعة.عأوصى المجلس بالموافقة 
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 الطالب:د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف تصويب نتيجة 2مف السيد أ المقدمةالمذكرة  -3
 حالة الطالب بعد التصويب حالة الطالب قبؿ التصويب القسـ -الفرقة الدراسية االسـ ـ
محمػػػػود عبػػػػد اهلل عبػػػػد الفتػػػػاح  5

 بدوى
قسـ  -الفرقة الرابعة

 ىندسة وعموـ الحاسبات
دور سبتمبر بمادة "النظـ 

 المتوازية وتطبيقاتيا"
 %66ر86ناجح بتقدير جيد 

 2حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة
 القــــــــرار

 عمى توصية المجنة ويرفع لمجامعة.أوصى المجلس بالموافقة 
 

بشػأف تطبيػؽ الالئحػة الجديػدة لطػالب الفرقػة الثالثػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب  د/ وكيؿ الكمية2مف السيد أ المقدمةالمذكرة  -4
 -حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب باآلتي: 2 ـ0255/0256لمعاـ الجامعي 

* يعامؿ طالب الفرصة األخيرة بالفرقة الثالثة في المػواد المسػتحدثة التػي يدرسػونيا ألوؿ مػرة معاممػة الطػالب المسػتجديف مػف 
  2حيث أعماؿ السنة والشفيي والتماريف العممية

*  الموافقة عمى ما جاء بتقارير السادة أعضاء ىيئة التدريس باألقساـ الثالثة بالكمية بخصوص المقررات المستحدثة والثابتة 
 2والممغاة والمتغيرة في االسـ ومتشابية في المحتوى العممي مف الالئحة الجديدة

 القــــــــرار
 .ويعامؿ الطالب معاممة الطالب المنقوؿلمجلس بالموافقة أوصى ا

 

بشأف تشكيؿ لجنة إلجػراء المقاصػات العمميػة لمطػالب  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب2مف السيد أ المقدمةالمذكرة  -5
ئوف التعمػػيـ حيػث أوصػػت لجنػة شػ 2 ـ0255/0256المحػوليف مػف كميػات اليندسػػة المختمفػة إلػى الكميػػة لمعػاـ الجػامعي 

 والطالب بالتشكيؿ التالي:
 عضوا   -/ جماؿ محروس عطية  2رئيسا      * السيد د  -د/ معوض إبراىيـ معوض  2* السيد أ
 عضوا    -/ خالد محمود حسف    2عضوا      * السيد د  -/ جالؿ عبد المجيد عتمـ    2* السيد د

 القــــــــرار
 المجنة ويرفع لمجامعة. عمى توصيةأوصى المجلس بالموافقة 

 
اسػـ الخػريم مينػدس/ د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف الموافقػة عمػى تصػحيح 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -6

االلكترونيات واالتصػاالت الكيربيػة إلػى محمػد قسـ ىندسة ـ 0229دور مايو  خريم الكمية -محمد صبري أحمد سيد أحمد
 2ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾيفي صبري أحمد سيد أحمد الص

 القــــــــرار

 ويرفع للجامعة . الخريجأوصى المجلس بالموافقة على تصحيح اسم 
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عمػى أعمػاؿ الخطػة والجػداوؿ الدراسػية  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف الموافقػة2المذكرة المقدمة مف السيد أ -7
 -مراعاة اآلتي عند وضع المحاضرات عمى الجداوؿ: كما ىو موضح بالمذكرة عمى أف يتـ

  52ر32بالنسبة لمسادة أعضاء ىيئة التدريس الذيف يستقموف سيارة الكمية يتـ وضع محاضراتيـ اعتبارا مػف السػاعة 
   2ـ وذلؾ لتفادى تأخير السيارة 3ر45ص الى الساعة 

 2المجموعة الواحدةأكثر مف محاضرتيف فى اليوـ الواحد بالنسبة لمفرقة أو  عال توض  

 2محاضرتيف لعضو ىيئة التدريس لفرقة واحدة فى يـو واحد عال توض 

 2حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة  
 القــــــــرار

 عمى توصية المجنة ويرفع لمجامعة.أوصى المجلس بالموافقة 
 

 .-:عالقبت ثقبفيةسبدسبً: 
كيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد المذكرة المقدمة مف السػيد أ.د/ و  -5

األستاذ المساعد بقسـ الفيزيقا والرياضػيات اليندسػية وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة  -/ رمضاف عبد الحميد الشنوانى2د
يـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػرى الفكرية لمسػادة البػاحثيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػن

 2سواء مصرية أو عربية أو عالمية

 القــــــــرار

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

المدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة الفكريػة  -د محمود حسف عبد الرحيـ/ خال2د
لمسػػادة البػػاحثيف مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس وتنميػػة ورعايػػة المبػػدعيف مػػنيـ وتػػوفير شػػراكة مػػع الجامعػػات األخػػرى سػػواء 

 2مصرية أو عربية أو عالمية

 القــــــــرار

 بالموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة بسيادته.أوصى المجلس 
 
د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بشأف موافقة مجمس القسػـ عمػى 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -3

المػػدرس بالقسػػـ بخصػػوص تجديػػد بروتوكػػوؿ التعػػاوف العممػػي  -/ غػػادة عبػػد السػػتار البنبػػى2التقريػػر المقػػدـ مػػف السػػيدة د
حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى  2والتكنولوجي بيف أكاديمية البحث العممي والتكنولوجيا والعمـو البمغارية

 2ما جاء بالتقرير
 القــــــــرار

 .ويرفع للجامعة جنةلتوصية الأوصى المجلس بالموافقة على 
 
 
اللكترونيات الصناعية والتحكـ بشأف موافقة مجمس القسػـ عمػى د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة ا2الكتاب المقدـ مف السيد أ -4

المػػدرس بالقسػػـ بخصػػوص اجتماعػػات الػػدورة الثانيػػة لمجنػػة  -/ غػػادة عبػػد السػػتار البنبػػى2التقريػػر المقػػدـ مػػف السػػيدة د
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(9) 

حيػػث أوصػػت لجنػػة  2 ـ0255يونيػػو  53: 52المشػػتركة المصػػرية المجريػػة التػػي عقػػدت فػػي بودابسػػت فػػي الفتػػرة مػػف 
 2القات الثقافية بالموافقة عمى ما جاء بالتقريرالع

 القــــــــرار

 .ويرفع للجامعة  لجنةلتوصية اأوصى المجلس بالموافقة على 
 
د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بشأف موافقة مجمس القسػـ عمػى 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -5

المػػدرس بالقسػػـ بخصػػوص التعػػاوف المصػػري الينػػدي و ليػػات تفعيمػػو  -د محمػػد النجػػار/ أحمػػ2التقريػػر المقػػدـ مػػف السػػيد د
حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى مػا جػاء  2واالستفادة مف التواصؿ مع المجمس اليندي لمعالقات الثقافية

 2بالتقرير
 القــــــــرار

 .معةويرفع للجا جنةلتوصية الأوصى المجلس بالموافقة على 
 
د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بشأف موافقة مجمس القسػـ عمػى 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -6

المػػدرس بالقسػػـ بخصػػوص التعػػاوف المصػػري و جامعػػة لػػومي أكبػػر  -/ أحمػػد محمػػد النجػػار2التقريػػر المقػػدـ مػػف السػػيد د
دؿ الخبرات فى مجاؿ التعميـ العالي والجامعات حيػث أوصػت لجنػة العالقػات لدراسة سبؿ التعاوف وتبا 2الجامعات التوجولية

 2الثقافية بالموافقة عمى ما جاء بالتقرير
 القــــــــرار

 .ويرفع للجامعة جنةلتوصية الأوصى المجلس بالموافقة على 
 
افقػة عمػى سػفر المينػدس/ محمػد السػيد المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف المو  -7

المػدرس المسػػاعد بقسػـ ىندسػػة اإللكترونيػات واالتصػػاالت الكيربيػة إلػػى اليابػاف السػػتكماؿ البحػث الخػػاص  -محمػد الوكيػػؿ
   2حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة 2ـ 5/52/0255برسالة الدكتوراه لمدة ستة أشير اعتبارا مف 

 القــــــــرار

 .ويرفع للجامعة جنةلتوصية الالمجلس بالموافقة على  أوصى
أحمػد   د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػأف التقريػر الدراسػي الخػاص بالمينػدس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -8

 E-JUST  رنػاممالمدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية والممتحػؽ بب -السيد عبد الحميـ فرغؿ
لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه عمػى المنحػة المقدمػة لسػيادتو مػف الجامعػة اليابانيػة لمعمػـو والتكنولوجيػا بمدينػة بػرج العػرب 

 2حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى ما جاء بالتقرير الدراسى 2الجديدة باإلسكندرية

 القــــــــرار

 2ويرفع لمجامعة الدراسيما جاء بالتقرير ى أوصى المجلس بالموافقة عل

 
عبػد    د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػأف التقريػر الدراسػي الخػاص بالمينػدس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -9

-E  المػػدرس المسػػاعد بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة والممتحػػؽ ببرنػػامم -العزيػػز السػػيد محمػػد الفقػػى

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

 القــــــــرار
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 2ويرفع لمجامعة الدراسياء بالتقرير ما جأوصى المجلس بالموافقة على 
 

/ فتحي 2المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػػا والبحوث بشػػأف التقريػر العممي المقػدـ مف السيد د -52
خاصػػة األسػػتاذ المسػػاعد بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة عػػف الميمػػة العمميػػة ال –السػػيد عبػػد السػػميع 

حتػػػى  ـ5/4/0254بسػػػيادتو التػػػي حصػػػؿ عمييػػػا مػػػف جامعػػػة الممػػػؾ سػػػعود بالريػػػاض بالمممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية فػػػي 
 2ومرفؽ صورة مف التقرير. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى ما جاء بالتقرير العممى  ـ35/3/0255

 القــــــــرار

 2ويرفع لمجامعة الدراسيقرير ما جاء بالتأوصى المجلس بالموافقة على 

 
عبػد         د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى التحػاؽ المينػدس/  2الطمب المقدـ مف السيد أ -55

المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات بالجامعة المصرية اليابانية لمعمـو ببػرج العػرب  -اهلل نبيؿ محمد مصطفى
 2قد وافؽ مجمس القسـ بالتفويض 2و حصؿ عمى منحة لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراهنحيث أ كندريةباإلس

 القــــــــرار

 2التفويضعلى أوصى المجلس بالموافقة 

أحمػد         د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى التحػاؽ المينػدس/ 2الطمب المقدـ مف السيد أ -50
المدرس المساعد بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بالجامعػة المصػرية اليابانيػة لمعمػوـ  -ة ديابمحمد بني

 2قد وافؽ مجمس القسـ بالتفويض 2و حصؿ عمى منحة لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراهنحيث أ باإلسكندريةببرج العرب 
 القــــــــرار

    0أوصى المجلس بالموافقة

   ًً ًً  -سبت عليب :درا :سببعبً
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              /  2دد/ وكيػػػػػؿ الكميػػػػػة لمدراسػػػػػات العميػػػػػا والبحػػػػػوث بشػػػػػأف الموافقػػػػػة عمػػػػػى رفػػػػػع اسػػػػػـ السػػػػػيد  2المػػػػػذكرة المقدمػػػػػة مػػػػػف السػػػػػيد أ -5

 ةالخاصػ الماجسػتيرمف لجنة األشراؼ عمى رسػالة  المدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية -محمد عبد النبي محمد
ونيػات واالتصػاالت بقسػـ ىندسػة االلكتر  لدرجػة الماجسػتير فػى العمػـو اليندسػية المسػجؿ -/ محمد محمود عطية العباسػيبالميندس
 ألسباب خاصة بالمشرؼ لتصبح لجنة األشراؼ كالتالي:وذلؾ  الكيربية
 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية متفرغ أستاذ معوض إبراىيـ معوضد/ 2السيد أ 5

 القــــــــرار

 2للجامعة عويرف من لجنة اإلشراف محمد عبد النبي محمد/ 0درفع اسم السيد أوصى المجلس بالموافقة على 

 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى قػػرار لجنػػة فحػػص ومناقشػػة 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -0
لدرجػة الماجسػتير فػي العمػوـ المسػجؿ  -/ أحمد عبد العزيػز عبػد الػرحمف محمػد سػالـالخاصة بالميندس الماجستيررسالة 

تطبيقػػات نظريػػة المعبػػة فػػي نظػػـ االتصػػاالت فػػي موضػػوع: ) كيربيػػة اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت ال
ومرفػؽ صػورة العمػوـ اليندسػية فػي  الماجسػتير( وأوصت لجنة الفحص والمناقشة بمنح المينػدس المػذكور درجػة المتحركة

 مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة.
 القــــــــرار

العلدوم ص والمناقشة بمنح المهنددس المدذكور درجدة الماجسدتير فدي أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الفح

 2للجامعة عويرف الهندسية

 



 ػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 6/9/0255الجمسة األولى ـ  0256/ـ0255) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(55) 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى قػػرار لجنػػة فحػػص ومناقشػػة 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -3
ة الماجسػتير فػي العمػوـ اليندسػية بقسػـ لدرجػالمسػجؿ  -/ أحمػد عمػى بػدوى رصػاصالخاصة بالمينػدس الماجستيررسالة 

التنظيـ األمثؿ وتعظيـ االستفادة مػف الطاقػة ومعػدؿ نقػؿ البيانػات في موضوع: ) ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية 
العمػػوـ فػػي  الماجسػػتير( وأوصػػت لجنػػة الفحػػص والمناقشػػة بمػػنح المينػػدس المػػذكور درجػػة فػػى شػػبكات الراديػػو االدراكيػػة

 ومرفؽ صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة.ة اليندسي
 القــــــــرار

العلدوم أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الفحص والمناقشة بمنح المهنددس المدذكور درجدة الماجسدتير فدي 

 2للجامعة عويرف الهندسية

 

ات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى قػػرار لجنػػة فحػػص ومناقشػػة د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػ2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -4
لدرجة الماجستير في العموـ اليندسػية بقسػـ  ةالمسجم -ة/ سموى سعيد حامد مصطفىالخاصة بالميندس الماجستيررسالة 

ت االتصػػاؿ التقسػػيـ الكػػودي البصػػري المتعػػدد النيػػؿ فػػى شػػبكافػػي موضػػوع: ) ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة 
ومرفػؽ صػورة العمػوـ اليندسػية فػي  الماجسػتيردرجػة  ةالمػذكور  ة( وأوصت لجنة الفحص والمناقشة بمػنح الميندسػالبصري

 مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة.
 القــــــــرار

العلدوم فدي  أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الفحص والمناقشة بمنح المهنددس المدذكور درجدة الماجسدتير

 2للجامعة عويرف الهندسية

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى قػػرار لجنػػة فحػػص ومناقشػػة 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -5
لدرجػػة الماجسػػتير فػػي  ةالمسػػجم -ة/ مػػروة أسػػامة محمػػد سػػعيد عبػػد المجيػػد العنػػانيالخاصػػة بالميندسػػ الماجسػػتيررسػػالة 

الضبط الػديناميكي لنافػذة االزدحػاـ لتحسػيف الػتحكـ فػي في موضوع: ) لكترونية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات اليندسة اال 
اليندسػة االلكترونيػة فػي  الماجسػتيردرجػة  ةالمػذكور  ة( وأوصت لجنة الفحص والمناقشة بمػنح الميندسػاالزدحاـ باالنترنت

 ومرفؽ صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة.
 ــــرارالقــــ

درجددة الماجسددتير فددي  ةالمددذكور ةأوصددى المجلددس بالموافقددة علددى مددا جدداء بتوصددية لجنددة الفحددص والمناقشددة بمددنح المهندسدد

 2للجامعة عويرف الهندسة االلكترونية

 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى قػػرار لجنػػة فحػػص ومناقشػػة 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -6
لدرجػة الماجسػتير فػي العمػوـ اليندسػية  ةالمسػجم -ة/ غادة عبد العزيز محمد الرقباوىالخاصة بالميندس الماجستيرسالة ر 

( وأوصػػت لجنػػة الفحػػص اسػػتخداـ تقنيػػات معالجػػة الصػػور لتقسػػيـ القمػػبفػػي موضػػوع: ) بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات 
ومرفػػؽ صػػورة مػػف تقػػارير لجنػػة الفحػػص لعمػػوـ اليندسػػية افػػي  الماجسػػتيردرجػػة  ةالمػػذكور  ةوالمناقشػػة بمػػنح الميندسػػ

 والمناقشة.
 القــــــــرار

العلدوم درجة الماجستير فدي  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الفحص والمناقشة بمنح المهندس

 2للجامعة عويرف الهندسية

 

اسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى قػػرار لجنػػة فحػػص ومناقشػػة د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدر 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -7
لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػي اليندسػػة المسػػجؿ  -/ إبػػراىيـ عبػػد الحميػػد محمػػد رمضػػافالخاصػػة بالمينػػدس الػػدكتوراهرسػػالة 



 ػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 6/9/0255الجمسة األولى ـ  0256/ـ0255) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(50) 

خداـ مصػفوفة بناء نظاـ سيطرة ذكى ضػمني باسػتفي موضوع: ) االلكترونية بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ 
 دكتػػور الفمسػػفة فػػى( وأوصػػت لجنػػة الفحػػص والمناقشػػة بمػػنح المينػػدس المػػذكور درجػػة FPGAالبوابػػات القابمػػة لمبرمجػػة 

 ومرفؽ صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة.اليندسة االلكترونية 
 القــــــــرار

الهندسدة فدي  لددكتورا المهندس المذكور درجة ا أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الفحص والمناقشة بمنح

 2للجامعة عويرف االلكترونية

 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى قػػرار لجنػػة فحػػص ومناقشػػة 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -8
سػفة فػي اليندسػة االلكترونيػة لدرجػة دكتػور الفمالمسػجؿ  -/ أسػامة رزؽ فضػؿ موسػىالخاصة بالميندس الدكتوراهرسالة 

( وأوصػػت لجنػػة الفحػػص معالجػػة الصػػور وتطبيقاتيػػا فػػي المجػػاؿ الطبػػيفػػي موضػػوع: ) بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات 
ومرفػؽ صػورة مػف تقػارير لجنػة الفحػص اليندسػة االلكترونيػة  دكتور الفمسفة فيوالمناقشة بمنح الميندس المذكور درجة 

 والمناقشة.
 القــــــــرار

الهندسدة فدي  لددكتورا صى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الفحص والمناقشة بمنح المهندس المذكور درجة اأو

 2للجامعة عويرف االلكترونية

د/ وكيػػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػة عمػػى مػػد فتػػرة الدراسػػة لممينػػدس/ 2المػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -9
بنػاء  وعمػوـ الحاسػباتبقسػـ ىندسػة الفمسػفة فػي اليندسػة االلكترونيػة  دكتػورالمسػجؿ لدرجػة  -ضؿ موسىأسامة رزؽ ف

بنػاء عمػى رأى السػادة ـ  5/8/0256حتػى  ـ0/8/0255ثػاف يبػدأ مػف عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسػالة لمػدة عػاـ 
   2(المشرفيف

 القــــــــرار
 ويرفع للجامعة. ثانيسة للمهندس المذكور لمدة عام أوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدرا

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -52
بناء عمى  توعموـ الحاسبابقسـ ىندسة الفمسفة في اليندسة االلكترونية  دكتورالمسجؿ لدرجة  -مختار أحمد عمى محمد

  2(بناء عمى رأى السادة المشرفيف ـ0254/0255ثاف لمعاـ الجامعي طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 
 القــــــــرار

 ويرفع للجامعة. ثانيأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام 
تػامر تسجيؿ الميندس/  ية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إيقاؼد/ وكيؿ الكم2المذكرة المقدمة مف السيد أ -55

لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػى العمػػوـ المسػػجؿ ـ 0254/0255لمػػدة عػػاـ ثػػاف لمعػػاـ الجػػامعي  -طػػالؿ محمػػد عبػػد اليػػادي
 .هنظرا لظروؼ مرض والد وعموـ الحاسباتىندسة اليندسية بقسـ 

 القــــــــرار
 ويرفع للجامعة م 1024/1025وافقة على إيقاف التسجيل للمهندس المذكور لمدة عام ثان للعام الجامعي أوصى المجلس بالم

 

/ ةتسػجيؿ الميندسػػ د/ وكيػػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػا والبحػػوث بشػأف الموافقػػة عمػى إيقػػاؼ2المػذكرة المقدمػة مػػف السػيد أ -50
لدرجػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية المسػجؿ ـ 0254/0255ي لمدة عاـ ثاف لمعػاـ الجػامع -إيماف مصطفى إبراىيـ عثماف

 .لرعاية طفميانظرا  االلكترونيات الصناعية والتحكـىندسة بقسـ 
 القــــــــرار

 0 ويرفع للجامعة م 1024/1025أوصى المجلس بالموافقة على إيقاف التسجيل للمهندس المذكور لمدة عام ثالث للعام الجامعي 

 



 ػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 6/9/0255الجمسة األولى ـ  0256/ـ0255) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 
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/ ةتسػجيؿ الميندسػػ د/ وكيػػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػا والبحػػوث بشػأف الموافقػػة عمػى إيقػػاؼ2ة مػػف السػيد أالمػذكرة المقدمػ -53
لدرجػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية بقسػـ  ةالمسجمـ 0254/0255لمدة عاـ أوؿ لمعاـ الجامعي  -إيماف أحمد محمود دنيا

 .لرعاية طفميانظرا  وعموـ الحاسباتىندسة 
 القــــــــرار

 ويرفع للجامعدة م1024/1025للعام الجامعي لمدة عام أول المجلس بالموافقة على إيقاف التسجيل للمهندس المذكور أوصى 
0 

 

أحمد تسجيؿ الميندس/  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إيقاؼ2المذكرة المقدمة مف السيد أ -54
لدرجػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية بقسػـ المسػجؿ ـ 0254/0255اـ الجػامعي لمػدة عػاـ أوؿ لمعػ -عبد اهلل معوض جعفػر

 .تونظرا لظروؼ مرض والد االلكترونيات الصناعية والتحكـىندسة 
 القــــــــرار

 ويرفع للجامعدة م1024/1025للعام الجامعي لمدة عام أول أوصى المجلس بالموافقة على إيقاف التسجيل للمهندس المذكور 
0 

 

منػاؿ   إيقػاؼ قيػد الميندسػة/  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمػى2ذكرة المقدمة مف السيد أالم -55
المقيػػدة لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت  -عبػػد الحمػػيـ عبػػد العظػػيـ عػػوض

بنػاء عمػى طمبيػا وذلػؾ نظػرا لظػروؼ  ـ0254/0255الجػامعي  ـ لمدة عػاـ أوؿ عػف العػاـ0250الكيربية دورة أكتوبر 
حيػث أوصػت المجنػة بالموافقػة عمػى قبػوؿ إيقػاؼ قيػد الميندسػة المػذكورة عػف العػاـ  2رعاية طفمتيا ومرفػؽ تقريػر طبػي

 2 ـ0254/0255الجامعي 
 القــــــــرار

 0 ويرفع للجامعة م1024/1025عن العام الجامعي  أوصى المجلس بالموافقـة على إيقاف القيد للمهندس المذكور لمدة عام أول

 
 

إيقػػاؼ قيػػد الميندسػػة/  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -56
 المقيػػدة لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات دورة أكتػػوبر -فاطمػػة خالػػد وىبػػو أبػػو عبيػػو

بنػاء عمػى طمبيػا وذلػؾ نظػرا لظػروؼ رعايػة طفميػا ومرفػؽ  ـ0254/0255ـ لمدة عػاـ أوؿ عػف العػاـ الجػامعي 0255
حيػػػػث أوصػػػػت المجنػػػػة بالموافقػػػػة عمػػػػى قبػػػػوؿ إيقػػػػاؼ قيػػػػد الميندسػػػػة المػػػػذكورة عػػػػف العػػػػاـ الجػػػػامعي  2تقريػػػػر طبػػػػي

   ـ0254/0255
 القــــــــرار

 0 ويرفع للجامعة م1024/1025مهندس المذكور لمدة عام أول عن العام الجامعي أوصى المجلس بالموافقـة على إيقاف القيد لل

 
إيقاؼ قيد الميندسة/ مصطفى  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى2المذكرة المقدمة مف السيد أ -57

االلكترونيػػات واالتصػاالت الكيربيػػة المقيػد لدرجػػة ماجسػتير العمػػوـ اليندسػية بقسػػـ ىندسػة  -حسػف أسػػامة أحمػد توفيػػؽ
بناء عمى طمبو وذلؾ نظرا لظػروؼ مػرض والػده  ـ0254/0255ـ لمدة عاـ أوؿ عف العاـ الجامعي 0250دورة أكتوبر 

حيػػث أوصػػت المجنػػة بالموافقػػة عمػػى قبػػوؿ إيقػػاؼ قيػػد المينػػدس المػػذكور عػػف العػػاـ الجػػامعي  2ومرفػػؽ تقريػػر طبػػي
 2 ـ0254/0255

 القــــــــرار
 0 ويرفع للجامعة م1024/1025وصى المجلس بالموافقـة على إيقاف القيد للمهندس المذكور لمدة عام أول عن العام الجامعي أ
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الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ موضػػوع البحػػث  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -58
بقسػػػـ ىندسػػة وعمػػػوـ اليندسػػية ماجسػػتير العمػػػوـ لدرجػػػة  ةالمقيػػد -منػػى صػػػالح حػػافظ قشػػػقوش/ ةالخػػاص بالميندسػػػ

توظيػػؼ التنػػوع المتعػػدد األبعػػاد لتػػأميف فػػي موضػػوع: ) )بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة (  ـ0255دورة أكتػػوبر  –الحاسػػبات
 -:تحت أشراؼ  الحوسبة السحابية(

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات د/ نواؿ احمد الفيشاوى 2أ 5

 بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات أستاذ مساعد د/ جماؿ محروس عطية 0
 القــــــــرار

 .ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على التسجيل للمهندس
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -59
لدرجػة الماجسػتير فػى اليندسػة االلكترونيػة المسػجؿ  -حسػاـ ميػدى فػارس الػدجوىالخاصة بالميندس/ رسالة الماجستير 

( واقتػرح مجمػس القسػـ تشػكيؿ اسػتخداـ العمػالء االذكيػاء لبنػاء نظػاـ  مػف)  -في موضوع: بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات
 -لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:

 (خارجيممتحف )  جامعة المنصورة  -بكمية الحاسبات والمعموماتستاذ أ  زكريا أحمد مجديد/ 2أ 5

 (اإلشراؼعف لجنة )  ىندسة وعمـو الحاسباتبقسـ ىندسة "أستاذ مساعد" أستاذ متفرغ  محمد قالش حمدي/ 2د 0
 (خارجيممتحف )  بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات أستاذ مساعد د/ جماؿ محروس عطية 3

 القــــــــرار

لمهنددس الخاصدة باى المجلس بالموافقة على التشكيل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير أوص

 2للجامعة عويرف المذكور
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة االمتحػاف الشػامؿ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -02
 العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػباتلدرجة دكتور الفمسػفة فػي  المسجمة -سالـ محمد مرعى ىناء/ ةلمميندس

 وتتكوف المجنة مف السادة:
 (القسـ )خارج بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسيةأستاذ متفرغ  مصطفى حسف عيسىد/ 2أ 5

 القسـ( مف داخؿ)  ـ الحاسباتىندسة وعمو أستاذ متفرغ بقسـ   نبيؿ عبد الواحد اسماعيؿد/ 2أ 0

 (اإلشراؼعف لجنة أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات ) د/ نواؿ أحمد الفيشاوى2أ 3
 ( خارجي) جامعة المنصورة -بكمية اليندسةأستاذ  د/ ىشاـ عرفات عمى خميفة2أ 4
 داخؿ القسـ(أستاذ مساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات )مف  / أيمف السيد أحمد عميرة2د 5

 القــــــــرار

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

عقػد امتحػاف قبػوؿ لمطػالب  د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى2المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -05
خػالؿ  ـ0255/0256لمعػاـ الجػامعي  ـ0255دكتوراه( دورة أكتػوبر  -ماجستير -يا )دبمـوالمتقدميف لمقيد بالدراسات العم

  ـ8/52/0255حتى  07/9/0255الفترة مف 
 القــــــــرار

   0ويرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
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دراسية ومواعيد بدء الدراسػة اعتماد الخطة ال / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفد2أالمذكرة المقدمة مف السيد  -00
حيػث أوصػى مجػالس األقسػاـ 2 ـ0255/0256وذلؾ طبقا لنظاـ الساعات المعتمدة لمعاـ الجامعي  ـ0255لدورة أكتوبر 

   -عمى أف الدراسة كالتالي: العممية بالكمية بالموافقة
فػػػػي األحػػػػد  ـ0255لػػػدورة أكتػػػػوبر  * تبػػػد الدراسػػػػة لمدراسػػػػات التمييديػػػة لػػػػدرجتي الماجسػػػػتير والػػػدكتوراه ومرحمتػػػػي الػػػػدبمـو

  ـ00/5/0256وتنتيي في  55/52/0255
وتبدأ االمتحانات في  2أسبوع 54لمدة  ـ57/5/0256وتنتيي في  55/52/0255* تبدأ الدراسة لمفصؿ الدراسي األوؿ في 

 2 ـ7/0/0256وتنتيي في  04/5/0256
وتبػدأ االمتحانػات فػي  2أسػبوع 54لمدة  ـ00/5/0256ى وتنتيي ف 54/0/0256* تبدأ الدراسة لمفصؿ الدراسي الثاني في 

  2 ـ50/7/0256وتنتيي في  09/6/0256
 2قد أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة  

 القــــــــرار

   0ويرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
 
 اعتمػاد نتيجػة الفرقػة الثانيػة وافقػة عمػىد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػأف الم2المذكرة المقدمة مف السيد أ -03

 2 ـ0254/0255 الجامعيلمعاـ ( ـ0255 يونيو)دورة  بنظاـ الساعات المعتمدةل قساـ العممية دبمـو الدراسات العميا 
 القــــــــرار

   0ويرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
 
 اعتمػاد نتيجػة الدراسػات العميػا عميا والبحوث بشأف الموافقة عمىد/ وكيؿ الكمية لمدراسات ال2المذكرة المقدمة مف السيد أ -04

 2 ـ0254/0255 الجامعيلمعاـ  بنظاـ الساعات المعتمدةل قساـ العممية  دكتوراه(  -ماجستير -)دبمـو
 القــــــــرار

   0ويرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
 
أحمػد     إلغاء  قيد الميندس/  ات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمىد/ وكيؿ الكمية لمدراس2لمذكرة المقدمة مف السيد أا -05

حيػث   ـ0254دورة أكتػوبر  االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةماجستير بقسـ ىندسة بتمييدي  دالمقي -عادؿ رياض عيد
 2أوصت المجنة بالموافقة

 القــــــــرار

   0ويرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
 

 -جـــــــــــــبن:لثبمىبً: 
 0254   لمعػاـ الجػامعي الثانيػة عشػرة( ) الجمسػة مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيػةمحضر اجتمػاع  -5

  ـ9/8/0255بتاريخ المنعقد  ـ0255/
 القــــــــرار

 أحيط المجلس علمـــاً.

 0254    لمعػاـ الجػامعي  الثانيػة عشػرة( ) الجمسػة ـمجمس قسـ ىندسة االلكترونيات الصػناعية والػتحكمحضر اجتمػاع  -0
  ـ9/8/0255بتاريخ المنعقد  ـ0255/
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 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 

 0254              لمعػاـ الجػامعي الثانيػة عشػرة( ) الجمسػة مجمس قسـ الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػيةمحضر اجتمػاع  -3
  ـ55/8/0255بتاريخ المنعقد  ـ0255/

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 

المنعقػد  ـ0255/ 0254لمعػاـ الجػامعي  الثانيػة عشػرة( ) الجمسػة مجمس قسـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػباتمحضر اجتمػاع  -4
   ـ56/8/0255بتاريخ 

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 

 ـ0255/ 0254لمعػػاـ الجػػامعي  الثانيػػة عشػػرة( ) الجمسػػة لجنػػة شػػئوف خدمػػة المجتمػػع وتنميػػة البيئػػةمحضػػر اجتمػػػاع  -5
 ـ 05/8/0255بتاريخ المنعقد 

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 

بتػػػػاريخ المنعقػػػػد  ـ0255/ 0254لمعػػػػاـ الجػػػػامعي  الثانيػػػػة عشػػػػرة( ) الجمسػػػػة لجنػػػػة شػػػػئوف التعمػػػػيـمحضػػػػر اجتمػػػػػاع  -6
 ـ 03/8/0255

 القــــــــرار
 ــاً.أحيط المجلس علمـ

 

بتػػاريخ المنعقػػد  ـ0255/ 0254لمعػػاـ الجػػامعي  الثامنػػة( ) الجمسػػة لجنػػة العالقػػات الثقافيػػة والعمميػػةمحضػػر اجتمػػػاع  -7
   ـ57/8/0255

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 

بتػاريخ المنعقػد  ـ0255/ 0254لمعػاـ الجػامعي  الثانيػة عشػر( ) الجمسػة لجنة الدراسػات العميػا والبحػوثمحضر اجتمػاع  -8
   ـ58/8/0255

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 

 -مب يستجد مه أعمــــبل: تبسعبً:
ـ 0254/02554ـ بشأف تشكيؿ مجمس الكمية لمعػاـ الجػامعي 32/8/0255( بتاريخ 5قرار السيد أ.د/عميد الكمية رقـ ) -5

 كما ىو مبيف بالقرار.
 القــــــــرار

 .ـاأحيـط المجـلس علم
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -0
لدرجػة الماجسػتير فػى العمػوـ اليندسػية المسجؿ  -عبد الرحمف محمد مصطفى سميـرسالة الماجستير الخاصة بالميندس/ 



 ػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 6/9/0255الجمسة األولى ـ  0256/ـ0255) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(57) 

( واقترح مجمس القسػـ تشػكيؿ لجنػة ضغط الصور الرقمية)  -في موضوع: كيربيةبقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت ال
 -الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:

 (خارجي) جامعة حمواف  -متفرغ بكمية اليندسةأستاذ   محمد إبراىيـ العدوىد/ 2أ 5

 (داخمي)  االت الكيربيةااللكترونيات واالتصأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة  / محمد محمد عبد السالـ نصارد2أ 0
 (مشرؼ)  االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة  / معوض إبراىيـ معوضد2ا 3
 جامعة المنوفية )مشرؼ( -أستاذ متفرغ بكمية الحاسبات والمعمومات د/ محي محمد ىدىود2أ 4

 القــــــــرار

لمهنددس الخاصدة بان مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير أوصى المجلس بالموافقة على التشكيل المقترح م

 2للجامعة عويرف المذكور
 
 المعيد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية -/ عبد السالـ عبد الحميـ عبد السالـ2الكتاب المقدـ مف السيد ـ -3

ـ الموافقػػة عمػػى ابتعػػاث أي معيػػد لمحصػػوؿ عمػػى درجػػة بعػػد ـ7/6/0255بشػػأف اسػػتثنائو مػػف قػػرار مجمػػس الكميػػة بتػػاريخ 
   2أي جامعة مصرية غير جامعة المنوفية نظرًا ل سباب الموضحة بالمذكرة فيالماجستير 

 القــــــــرار
 0ويعمم على باقي األقسام أوصى المجلس بإتباع القواعد المعمول بها في هذا الشأن

 

مجمػػس الجامعػػة بجمسػػتو المنعقػػدة بتػػاريخ  فػػيبشػػأف االحاطػػة بمػػا تػػـ  ـ الجامعػػة/ أمػػيف عػػا2الكتػػاب الػػوارد مػػف السػػيد أ -4
 فػػيطبقػػا لمحػػد األدنػػى لمقطػػاع وذلػػؾ  ـ0255/0256 الجػػامعيسػػيتـ تحويػػؿ الطػػالب المسػػتجديف لمعػػاـ  ـ07/7/0255

 الخ22 2اليندسة( -عمييا مثؿ )الطب بالكميات التي بيا برامم خاصة فقط بشرط قيد الطال
 ـرارالقـــــــ

 .أحيط المجلس علما
 

د/ وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأف الخطة السنوية المقترحة لشئوف 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -5
 الخ222 ـ0255/0256لمعاـ الجامعي  ةخدمة المجتمع وتنمية البيئة لمكمي

 القــــــــرار
 .0سةأوصى المجلس بتأجيل الموضوع لمزيد من الدرا

 

 ـ5/8/0255بتاريخ  ـ0255لعاـ  0065رقـ  الوزاريد/ رئيس الجامعة بشأف تفعيؿ القرار 2الكتاب الوارد مف السيد أ -6
 2د/ وزير التعميـ العالى2وذلؾ بناء كتاب السيد أ  ـ35/8/0255اعتبارا مف 

 القــــــــرار
 .أحيط المجلس علما

 

الموافقػة عمػى انتػداب ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بشػأف س قسػـ د/ رئيس مجمػ2الكتاب المقدـ مف السيد أ -7
{ أسػبوعياواحػد  يػـو}بواقػع  بمدينػة زويػؿ لمعمػـو والتكنولوجيػاالمدرس بالقسػـ لمتػدريس  -مرة نبويأحمد عصاـ / 2دالسيد 
 2 ـ0256 /0255لعاـ الجامعي اخالؿ 

 القــــــــرار
 .لجامعةأوصى المجلس بالموافقة ويرفع ل

 



 ػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 6/9/0255الجمسة األولى ـ  0256/ـ0255) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(58) 

مػف طمبػة قسػـ ىندسػة وعمػوـ  ةالمقدمػ الشػكوىد/ وكيؿ الكمية لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -8
الجديػػد بػػالرغـ مػػف قيػػاميـ  الدراسػػيجػػدوؿ مػػواد العػػاـ  فػػيتكػػرار أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس نظػػرا ل الفرقػػة الرابعػػة -الحاسػػبات

الماضي نظرا لسوء أسموب التػدريس وعػدـ القػدرة عمػى اسػتيعاب المحتػوى العاـ بياف است فيعف سيادتيـ بتسجيؿ اعتذار 
  2العممي

 القــــــــرار
 .الموضوع للقسم لمزيد من الدراسة بإعادةأوصى المجلس 

 

 0254جمسة شػير أغسػطس( لمعػاـ الجػامعي                         )  مجمس إدارة وحدة توكيد الجودةمحضر اجتمػاع  -9
  ـ32/8/0255بتاريخ المنعقد  ـ0255/

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

د/ وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة رسػالة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -52
درجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسػـ ىندسػة المسجؿ ل -الماجستير الخاصة بالميندس/ محمود محمد نجيب فكرى عبد الحميد

) دراسة التحسيف في نظاـ التطور طويؿ المدى عف طريؽ شبكات الراديو اإلدراكية(  -االلكترونيات واالتصاالت الكيربية في موضوع:
 -واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:

 (خارجي) جامعة طنطا  -متفرغ بكمية اليندسةاذ أست  محمد السعيد نصرد/ 2أ 5

 (داخمي)  االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ بقسـ ىندسة  د/ محمد فييـ الكردى2أ 0
 (مشرؼ)  االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة  مساعدأستاذ  منى محمد صبرى شقير 3

 القــــــــرار

لمهنددس الخاصدة باالتشكيل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير أوصى المجلس بالموافقة على 

 2للجامعة عويرف المذكور
 
 

ـ بشػأف تشػكيؿ مجمػس قسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت 7/9/0255( بتػاريخ 3قرار السيد أ.د/عميد الكمية رقػـ ) -55
 بالقرار. ـ كما ىو مبيف0255/0256الكيربية لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

ـ بشػػأف تشػػكيؿ مجمػػس قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية 7/9/0255( بتػػاريخ 4قػػرار السػػيد أ.د/عميػػد الكميػػة رقػػـ ) -50
 ـ كما ىو مبيف بالقرار.0255/0256والتحكـ لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

ـ بشأف تشكيؿ مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية لمعػاـ 7/9/0255( بتاريخ 5.د/عميد الكمية رقـ )قرار السيد أ -53
 ـ كما ىو مبيف بالقرار.0255/0256الجامعي 

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

لمعػػاـ  وـ الحاسػبات وعمػـ بشػأف تشػكيؿ مجمػس قسػـ ىندسػة 7/9/0255( بتػاريخ 6قػرار السػيد أ.د/عميػد الكميػة رقػـ ) -54
 ـ كما ىو مبيف بالقرار.0255/0256الجامعي 

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا



 ػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 6/9/0255الجمسة األولى ـ  0256/ـ0255) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(59) 

 

بشػػأف الموافقػػة عمػػى اختيػػار أسػػتاذ متفػػرغ مػػف السػػادة األسػػاتذة المتفػػرغيف د/ عميػػد الكميػػة 2دـ مػػف السػػيد أالكتػػاب المقػػ -55
 2عاـ  لعضوية مجمس الكمية  لمدة لالنضماـباألقساـ العممية 

                                                                                               
 القــــــــرار

األستاذ المتفدر  بقسدم هندسدة وعلدوم الحاسدبات لعضدوية  -د/ نبيل عبد الواحد إسماعيل0أوصى المجلس بالموافقة على انضمام السيد أ
 لمدة عام .محمد مبروك شرفد/ 0والسيد أ -د/ محمد طاهر داوود0والموافقة على التجديد للسيد أ ،مجلس الكلية لمدة عام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 6/9/0255الجمسة األولى ـ  0256/ـ0255) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(02) 

 
 
 
 
 
 
 
 

د/ عميد الكمية ورئيس المجمس في إنيػاء بعػض األعمػاؿ عػف 2ىذا وقد وافؽ المجمس عمى تفويض السيد أ
 ـ في البنود التالية:5970لسنة  49مف القانوف  45المجمس كما جاء بالمادة 

 توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العممية. -5

تحديػػد مواعيػػد االمتحػػاف ووضػػع جداولػػو وتوزيػػع أعمالػػة وتشػػكيؿ لجانػػو وتحديػػد واجبػػات الممتحنػػيف  -0
قرار مداوالت لجاف االمتحاف ونتائم االمتحانات في الكمية أو المعيد.  وا 

 مدبمومات مف الكمية.لرجات والشيادات اقتراح منح الد -3

 الترشيح لمبعثات والمنح واألجازات الدراسية ومكافآت التفرغ لمدراسات العميا. -4

 الندب مف الكمية أو المعيد والييما. -5

 الترشيح لمميمات العممية واإلعارات وأجازات التفرغ ونقميـ. -6

 رعاية الشئوف االجتماعية والرياضية لمطالب. -7
 راح قبوؿ التبرعات مع مراعاة حكـ المادة السابعة.اقت -8
 2قبوؿ تحويؿ طالب الفرؽ اإلعدادية وطالب الفرؽ األولى بحسب األحواؿ مف الكميات  والمعاىد -9

 2الترشيح لممؤتمرات العممية -52
 2تصويب حالة الطالب -55
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 (ـ 6/9/0255الجمسة األولى ـ  0256/ـ0255) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(05) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الرابعة عصراً نت الساعة انتيى االجتماع حيث كا                      

 

 أميه المجلس                               عميد الكلية              

 
 محمد عبد العظيم البرديىىد/ 0أ                     السيد محمىد الربيعىد/  0أ

 
 

  وهى/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


