
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــ
 ( 5/8/0234الجلسة الثانية عشرة  0231/0234) مجلس كلية الهندسة اإللكترونية بمنوف العام الجامعى 

 

(3) 

      
 
 

 

 

  

 
 
 

 محضـــــر اجتمــــــاع   
 

 مجلس كلية الهندسة اإللكترونية بمنوف
 

 {ةالثانية عشر } الجلسة
 

 م 3102/3104 الجامعيللعام 
 

 هـ 0425شوال  9الثالثاء المنعقدة يوم 
 

   م 5/8/3104الموافق 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــ
 ( 5/8/0234الجلسة الثانية عشرة  0231/0234) مجلس كلية الهندسة اإللكترونية بمنوف العام الجامعى 

 

(0) 

 
 
 

 
 

 {عشرة الثانيةمحضر اجتماع مجلس الكلية } الجلسة 

  5/8/0234الموافق  األحدالمنعقدة يوم 
 

 تم عقد اجتماع مجلس الكلية برئاسة  ا  صباحعشر  الحاديةوفى تمام الساعة  5/8/0234الموافق  الثالثاءيوم  فيانه 
 )عميد الكلية(   السيد األستاذ الدكتور/ سعيد محمد أمين الحلفاوى

 كــــال من السادة: وعضوية     
 وكيـــل الكليــة لشئـــون البيئــة وتنميــة المجتمـــع مي زين الدينابر حلــأ.د/ ص 3

 رئيـس مجلس قسـم هندسـة االلكترونيـات واالتصاالت الكهربيـة الكرديد/ محمد فهيـم 2أ 0

  رئيس مجـلس قسـم الفيزيقـا والرياضيــات الهندسيــة  مجدي محمد كامل د/2أ 1

 }} بالتناوبالصناعيــة والتحكم  أقدم األساتذة بقسم هندسة االلكترونيات  بد/ مجدي عبد الستار قط2أ 4

 أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيــات واالتصـاالت الكهربيـــة كمال حسن عوض اهلل د/2أ 5

 }ناوب} بالتواالتصاالت الكهربية  أقدم األساتذة بقسم هندسة االلكترونيات عبد الناصر عبد الجواد محمد د/2أ 6

 أقدم األساتذة المساعدين ) بالتناوب(  / رمضان عبد الحميد الشنوانى2د 7

 المدرسين )بالتناوب(  أقدم /حسنى عبد العزيز شعلة2د 8

 المدير التنفيذي لوحدة توكيد الجودة بالكلية ) مدعو لحضور هذه الجلسة( رد./ عبد المجيد عبد الحكيم شر ش 9

 () عضو من الخارج      Soft Nileرئيس مجلس إدارة شركة   دـعابمحمد / عبد الحميد 2د 32

 اعتذر عن الحضور 

 () عضو من الخارجرئيس مجلس إدارة شركة النخيلى إخوان      م/ عياد نصر اهلل إبراهيم النخيلى 3

 عضوا من الخارجرئيس القطاع الصناعي لشركة العربي للتجارة والصناعة "توشيبا" " / محمد محمود البريدى2م 0

 تولى سكرتارية الجلسة

 أمانة المجالس واللجان . السيدة / نهى صالح زكى  3
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(1) 

 " االجتماع "د/ رئيس المجلس           2وبدأ السيد أ
 "بذكر " بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 إلـىلى أن يوفـق الجميـع التوفيـق داعيـا اهلل سـبحانه وتعـا دته بالسـادة الحضـور متمنيـا لهـم دوامثم رحـب سـيا     
 2بالخير واليمن والبركات  اإلسالميةأعاده اهلل على األمة  بعيد الفطر المباركوهنأهم  صالح األعمال

  2بالمستوى الثالث على مستوى العالمبالكلية ثم هنأهم بفوز فريق الربوكون * 
   -:لكل من التكريمسيادته بالشكر و  متقد
    األستاذ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية ووكيل الكلية  –لمنعم الضليل السيد أ.د/ سامي عبد ا*     

 لشئون  التعليم والطالب      
    األستاذ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية ووكيل الكلية  -* السيد أ.د/ معوض إبراهيم معوض     

 للدراسات  العليا والبحوث      
 2األستاذ بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم ورئيس القسم -حسين الفار  سيد أ.د/ جمعةال*     

علـى الفتـرة التـي قضـوها أعضـاء بــالمجلس حيـث أثـروا المجلـس بأفكـارهم المتميـزة والتــي كـان لهـا أكبـر األثـر فــي 
 نيا لهم دوام التوفيق .  المساهمة في حل العديد من المشاكل والتي كانت تتم مناقشتها بالمجلس متم

  جدول األعمال: فيوشرع سيادته النظر 

ً-المصادقات:ً:ًأولًا
ً

 6/7/20234المنعقدة بتاريخ (لحادية عشرةا)المصادقة على محضر الجلسة السابقة 
 القــــــــرار

 2 6/7/4023( المنعقدة بتاريخ لحادية عشرةا) المصادقة على محضر الجلسة السابقة
:ً ًا ًا ًعاتًلالحاطة:وضوم ثانياا

مجلـــس قســـم الفيزيقـــا والرياضـــيات تشـــكيل  إعـــادة م بشـــأن9/7/0234( بتـــاريخ 82قـــرار الســـيد أ.د/عميـــد الكليـــة رقـــم ) -3
 م كما هو مبين بالقرار.0231/0234للعام الجامعي الهندسية 

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

ـــم ) -0 ـــة رق ـــد الكلي ـــرار الســـيد أ.د/عمي ـــاريخ 83ق ـــة تشـــكيل  إعـــادة م بشـــأن36/7/0234( بت ـــس الكلي للعـــام الجـــامعي مجل
 م كما هو مبين بالقرار.0231/0234

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

 
 
 
 
 
 

موضوعاتًبالتفويض: ً-ثالثاًا
ح ت بشـأن الموافقـة علـى مـناألستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبا- عبد الحميد محمد رجب / د2الطلب المقدم من السيد أ -3
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(4) 

 3/8/0234لمرافقة زوجته التي تعمل بالمملكة العربية السعودية لمـدة عـام أول اعتبـار مـن  –جازة بدون مرتب سيادته ا
 2 13/7/0235حتى 

 القــــــــرار
 2اعتماد الموافقة بالتفويض ويرفع للجامعةأوصى المجلس على 

بشــأن الموافقــة علـى انتـداب  يات واالتصـاالت الكهربيـةااللكترونالكتاب المقدم من السيد أ.د/ رئيس مجلـس قسـم هندسـة  -0
بواقـع   جامعـة مصـر للعلـوم والتكنولوجيـا -بكليـة الهندسـةبالقسـم للتـدريس  األسـتاذ -د/ صابر حلمـي زيـن الـدين2أالسيد 
  2 0234الصيف فصل أسبوعيا خالل  انيوم

 القــــــــرار
 2للجامعة اعتماد الموافقة بالتفويض ويرفعأوصى المجلس على 

المـدرس بقسـم هندسـة وعلـوم الحاسـبات بشـأن الموافقـة علـى تجديـد  -/ سونيا على حشـي 2د ةالطلب المقدم من السيد -1
 2األجازة الممنوحة لسيادتها لرعاية الطفل لمدة عام ثان 

 القــــــــرار
 2اعتماد الموافقة بالتفويض ويرفع للجامعةأوصى المجلس على 

األجـازة الدراسـية الممنوحـة مـد / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحـوث بشـأن الموافقـة علـى د2أسيد المذكرة المقدمة من ال -4
حيـث تـم قبولـه علـى إحـدى المـنح بقسم هندسـة االلكترونيـات الصـناعية والـتحكم  المعيد -عماد محروس عوادلمهندس/ ل

ــــات المتقدمــــة لمــــ ــــي فــــي تخصــــ  الربوت ــــامر االتحــــاد األورب -0234/0235دة عــــامين دراســــيين المقدمــــة مــــن برن
حيــث أوصــى  2للحصــول علــى درجــة الماجســتير ثــم بعــد ذلــك مــد المنحــة للحصــول علــى درجــة الــدكتوراه 0235/0236

 2مجلس القسم بالموافقة على منح سيادته األجازة الدراسية بمرتب داخلى

 القــــــــرار
 2اعتماد الموافقة بالتفويض ويرفع للجامعةأوصى المجلس على 

 -د/ نبيـل عبـد الواحـد إسـماعيل2أمـن السـيد / رئـيس مجلـس قسـم هندسـة وعلـوم الحاسـبات 2السـيد د مـن الطلب المقدم -5
عـام قسم بشأن الموافقة على تجديد األجازة الممنوحـة لسـيادته للعمـل بالمملكـة العربيـة السـعودية لمـدة الاألستاذ المتفرغ ب

 2خامس

 القــــــــرار
 2د الموافقة بالتفويض ويرفع للجامعةاعتماأوصى المجلس على 

إيمـان          /2م ةمن السيدد/ رئيس مجلس قسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية 2من السيد أالطلب المقدم  -6
قسم بشأن الموافقة على منح سيادتها أجازة لمرافقة الزوج بالمملكة العربيـة السـعودية الالمدرس المساعد ب -أحمد سلطان

 2ة عام لمد

 القــــــــرار
 2اعتماد الموافقة بالتفويض ويرفع للجامعةأوصى المجلس على 

 

 -موضوعاتًعامة:ً:ااًرابع
د/ رئـيس مجلـس قسـم هندسـة االلكترونيـات واالتصـاالت الكهربيـة بشـأن الموافقـة علـى الطلـب 2الكتاب المقدم من السيد أ -3

وكـذا باألبحـاث التـي قـام بهـا  القسـم علمـارس بالقسم الحاطة مجلـس المد -/عالء الدين محمد عباس2المقدم من السيد د
إلـى اللجنـة العلميـة الدائمـة لهندسـة االلكترونيـات  أوجه النشاط التى أنجزهـا وذلـك لعمـل اسـتمارة التقيـيم الخاصـة بسـيادته
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(5) 

جلـس القسـم حيـث أوصـى م 2واالتصاالت تخصـ  )هندسـة االتصـاالت( للحصـول علـى درجـة أسـتاذ مسـاعد بـذات القسـم
  2باالحاطة علما باإلنتاج العلمي لسيادته وأن األبحاث تقع في صميم تخص  القسم وتقع ضمن الخطة البحثية للقسم

 القــــــــرار
 1على توصية مجلس القسم أوصى المجلس بالموافقة

بشـأن الموافقـة علـى الطلـب  د/ رئـيس مجلـس قسـم هندسـة االلكترونيـات واالتصـاالت الكهربيـة2الكتاب المقدم من السيد أ -0
وكـذا باألبحـاث التـي قـام بهـا  القسـم علمـاالمدرس بالقسم الحاطـة مجلـس  -/محمد فوزي محمد مرعى2المقدم من السيد د

إلـى اللجنـة العلميـة الدائمـة لهندسـة االلكترونيـات  أوجه النشاط التى أنجزهـا وذلـك لعمـل اسـتمارة التقيـيم الخاصـة بسـيادته
حيـث أوصـى مجلـس القسـم  2)هندسـة االتصـاالت( للحصـول علـى درجـة أسـتاذ مسـاعد بـذات القسـم واالتصاالت تخصـ 

  2باالحاطة علما باإلنتاج العلمي لسيادته وأن األبحاث تقع في صميم تخص  القسم وتقع ضمن الخطة البحثية للقسم
 القــــــــرار

 1على توصية مجلس القسم أوصى المجلس بالموافقة
د/ رئـيس مجلـس قسـم هندسـة االلكترونيـات واالتصـاالت الكهربيـة بشـأن مقتـرح تقيـيم السـادة 2دم مـن السـيد أالكتاب المقـ -1

 -أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية أثناء فترة اإلعارة أو األجازة الوجوبية والمهمات العلمية كالتالي:

 2درجات( 32رة يكون تقييمه )إذا سافر عضو هيئة التدريس بعد حصوله على الدرجة العلمية مباش  
 ( حتى  0كل سنة يبقى بها عضو هيئة التدريس بالقسم تحسب له )2درجة( 36،34،30سنوات ليكون تقييمه ) 1درجة   

 2أكثر من ثالث سنوات يعامل معاملة عضو هيئة التدريس الموجود بالقسم  

 ( 36يكون تقييم عضو هيئة التدريس الموجود بالقسم أعلى من )2درجة    

 القــــــــرار
 .عرضه مرة أخرى على مجلس الكليةل تمهيداأوصى المجلس بعرض الموضوع على األقسام العلمية بالكلية إلبداء الرأي 

د/ رئـيس مجلـس قسـم هندسـة االلكترونيـات واالتصـاالت الكهربيـة بشـأن الموافقـة علـى الطلـب 2الكتاب المقدم من السيد أ -4
لمنح سـيادته إجـازة لمـدة عـام أول نظـرا لظروفـه  وي المدرس المساعد بالقسمالح حافظ الصفراالمقدم من المهندس/ أمير ص

جراء الفحوصات الطبية بالخارج    2المرضية وا 
 القــــــــرار

مىىا اإلدارة الطبيىىة أوالكومسىىيوا يفيىىد ضىىرورة سىىفر سىىيادته للخىىار  إلجىىراء بعىىض  طبىىيبتقريىىر بموافاتنىىا أوصىىى المجلىىس 

 1ةالفحوصات الطبي

وكيـل الكليــة لشـئون خدمــة المجتمـع وتنميــة البيئـة بشــأن الخطـة الســنوية المقترحــة إلدارة  د/ 2الكتـاب المقــدم مـن الســيد أ -5
 2 0234/0235شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي 

 القــــــــرار
 2ويرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 

 

عميد كلية االقتصاد المنزلي ومدير وحدة حساب البحوث العلمية بشـأن موافقـة سـيادتهم علـى د/ 2الكتاب الوارد من السيد أ-6
 مسابقة فيالذي ينافس على مستوى العالم  UNOطلب دعم الكلية بمبلغ ثالثون ألف جنيها لدعم فريق 

(The International Design Contest "IDC 2014")  
 القــــــــرار

 1أحيط المجلس علما
د/ رئيس مجلس قسم هندسـة االلكترونيـات واالتصـاالت الكهربيـة بشـأن الموافقـة علـى احتسـاب 2كتاب المقدم من السيد أال-7
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امتـداد للبعثـة  5/6/0234حتـى تـاريخ اسـتالم العمـل بالكليـة فـي  34/4/0234الفترة من تاريخ مناقشة رسالة الدكتوراه فـي 
 0/32/1المـدرس المسـاعد بالقسـم وعضـو البعثـة الخارجيـة رقـم  -ايم مصـطفىالخارجية للسيدة المهندسة/ هالة فريد عبد الد

   2حيث أوصى مجلس القسم بالموافقة 2بكندا 0225/0226من بعثات السنة الرابعة 

 القــــــــرار
  ويرفع للجامعة أجازة بمرتب يصرف بالداخل 5/6/3104حتى  04/4/3104بالموافقة على اعتبار الفترة ما أوصى المجلس 

:ًشئونًأعضاءًهيئةًالتدريسً:     -خامساًا
المـدرس  -المذكرة المقدمة من السيد/ مدير عام الكليـة بشـأن الموافقـة علـى تعيـين السـيدة المهندسـة / مـروة عبـاس رداد -3

 ةالمساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بالكلية في وظيفـة مـدرس بـذات القسـم نظـرا لحصـولها علـى درجـة دكتـور الفلسـف
حيــث أوصــى مجلــس القســم بالموافقــة علــى تعيــين  2مــن جامعــة المنوفيــة 3/6/0234الهندســة االلكترونيــة بتــاريخ  فــي

سيادتها في وظيفة مدرس بذات القسم حيث أن سيادتها كانت ملتزمة في عملها ومسلكها منذ تعيينهـا فـي وظيفـة  مـدرس 
 2مساعد بالقسم 

 القــــــــرار
 1مع تقديم التهنئة ويرفع للجامعة توصية مجلس القسمعلى  أوصى المجلس بالموافقة

ً

ًواجتمعًالمجلسًمنًالسادةًاألساتذةًفقطًلمناقشةًالموضوعينًالتاليين:

األسـتاذ  -المذكرة المقدمة من السيد/ مدير عام الكليـة بشـأن الموافقـة علـى تعيـين السـيد د./ محمـد عبـد العظـيم البردينـى -3
حيث أوصـت اللجنـة العلميـة  2يات الصناعية والتحكم بالكلية في وظيفة أستاذ بذات القسمالمساعد بقسم هندسة االلكترون

ب( بالموافقـة علـى مـنح 55الدائمة للهندسة االلكترونية والحاسبات والـنظم لوظـائف األسـاتذة واألسـاتذة المسـاعدين رقـم )
 31/7/0234جلســته المنعقــدة بتــاريخ وقــد أوصــى مجلــس القســم ب 2ســيادته اللقــب العلمــي لوظيفــة أســتاذ بــذات القســم 

بالموافقة على تعيين سيادته في وظيفة أستاذ بالقسم حيث انه كان ملتزم في عمله ومسلكه منذ تعيينه فـي وظيفـة أسـتاذ 
 2مساعد بالقسم

 القــــــــرار
 1مع تقديم التهنئة ويرفع للجامعة على توصية مجلس القسم أوصى المجلس بالموافقة

 
 
 
 
 
المـدرس  -السـيد د./ جمـال محـروس علـى عطيـةكرة المقدمة من السيد/ مدير عام الكلية بشأن الموافقـة علـى تعيـين المذ -0

بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بالكلية في وظيفة أستاذ مساعد بذات القسم حيث أوصـت اللجنـة العلميـة الدائمـة للهندسـة 
ب( بالموافقــة علــى مــنح ســيادته اللقــب 55اتذة المســاعدين رقــم )االلكترونيــة والحاســبات والــنظم لوظــائف األســاتذة واألســ

بالموافقـة  31/7/0234وقـد أوصـى مجلـس القسـم بجلسـته المنعقـدة بتـاريخ 2العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بـذات القسـم 
مـدرس على تعيين سيادته في وظيفة أستاذ مساعد بالقسم حيث انه كان ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه فـي وظيفـة 

 بالقسم
 القــــــــرار

 1مع تقديم التهنئة ويرفع للجامعة على توصية مجلس القسم أوصى المجلس بالموافقة



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــ
 ( 5/8/0234الجلسة الثانية عشرة  0231/0234) مجلس كلية الهندسة اإللكترونية بمنوف العام الجامعى 
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د/ رئيس مجلس قسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية بشـأن محضـر اجتمـاع أسـاتذة 2الكتاب المقدم من السيد أ -1
االلكترونيات واالتصاالت لوظائف األساتذة واألسـاتذة المسـاعدين لجنـة  القسم لعرض تقرير اللجنة العلمية الدائمة لهندسة

حيـث أوصـى  2األستاذ المسـاعد بالقسـم -/ أسامة على عرابي2أ( بعدم منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ للسيد د55رقم )
 2مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بقرير اللجنة

 القــــــــرار
 1ى توصية مجلس القسمعل أوصى المجلس بالموافقة

 

ًً-لطالب:ًشئونًالتعليمًوا:ًسادسااً
تـدريب ثالثـة طـالب عـرب )مـن د/ وكيل الكلية لشـئون التعلـيم والطـالب بشـأن الموافقـة علـى 2المذكرة المقدمة من السيد أ -3

ب حيــث أوصــت لجنــة شــئون التعلــيم والطــال 2 06/7/0234حتــى  7/0234//7دولــة الــيمن( بالكليــة فــي الفتــرة مــن 
   2نيبالموافقة على برنامر التدريب اليومي للطالب اليمني

 القــــــــرار
 1اللجنةعلى توصية  أوصى المجلس بالموافقة

د/ وكيــل الكليــة لشــئون التعلــيم والطــالب بشــأن الموافقــة علــى قبـــول العــذر المرضــى األول 2المــذكرة المقدمــة مــن الســيد أ -0
 والـذي منقـولوحالتـه  0231/0234للعــام الجـامعي  األولـىالمقيـد بالفرقـة  -وىمحمد حمدي عبد العظـيم الرربـاللطالب/ 

نظـرا لظروفـه المرضـية ومرفـق تقريـر طبـي  35/6/0234( يوم األحد الموافـق 0مادة )الكترونيات امتحان يعتذر عن أداء
 العـذر المرضـىوالطـالب بقبـول وقـد أوصـت لجنـة شـئون التعلـيم  2من اإلدارة الطبيــة بالجامعة يبين حالة الطالب المذكور

 2(0عن دخول امتحان مادة )الكترونياتللطالب المذكور األول 
 القــــــــرار

 1أوصى المجلس بالموافقة على توصية اللجنة
ً-اا:ًالعالقاتًالثقافية:ابعس
ــى2المــذكرة المقدمــة مــن الســيد أ -3 ــا والبحــوث بشــأن الموافقــة عل ــل الكليــة للدراســات العلي يل القواعــد والضــوابط تعــد د/ وكي

المنظمة لمكافأة النشر العلمي المتميز بحد أقصـى عشـرة مجـالت داخـل كـل تخصـ  علـى أن يـتم التحـديث سـنويا وتعتمـد 
  2من مجلس الكلية لقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية

 القــــــــرار
 1أوصى المجلس بالموافقة

ــىد/ وك2المــذكرة المقدمــة مــن الســيد أ -0 ــا والبحــوث بشــأن الموافقــة عل ــل الكليــة للدراســات العلي تعــديل القواعــد والضــوابط  ي
المنظمة لمكافأة النشر العلمي المتميز بحد أقصـى عشـرة مجـالت داخـل كـل تخصـ  علـى أن يـتم التحـديث سـنويا وتعتمـد 

يـة بالموافقـة علـى القـوائم الـواردة حيث أوصت لجنة العالقات الثقاف 2من مجلس الكلية لقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية
2ً

 القــــــــرار
 1أوصى المجلس بالموافقة على توصية اللجنة

ــى2المــذكرة المقدمــة مــن الســيد أ -1 ــا والبحــوث بشــأن الموافقــة عل ــل الكليــة للدراســات العلي تعــديل القواعــد والضــوابط  د/ وكي
داخـل كـل تخصـ  علـى أن يـتم التحـديث سـنويا وتعتمـد  المنظمة لمكافأة النشر العلمي المتميز بحد أقصـى عشـرة مجـالت
ً  2من مجلس الكلية لقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم

 القــــــــرار
 1أوصى المجلس بالموافقة 
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ل د/                 عـاد2المذكرة المقدمـة مـن السـيد أ.د/ وكيـل الكليـة للدراسـات العليـــا والبحـوث بشـــأن حضـور السـيد أ -4
ـــــد المســـــيح صـــــليب  ـــــ تمر العلمـــــي                    –عب ـــــة الم ـــــرغ بقســـــم هندســـــة اإللكترونيـــــات واالتصـــــاالت الكهربي األســـــتاذ المتف

IAPC 2014  حيــث أن لســيادته   0234/ 31/33  إلــى 32/33/0234خــالل الفتــرة مــن  بريطانيــافــى والــذي ســيعقد
حيث أوصت لجنة  2( جنيه استرلينى482ضور الم تمر وقدره )بحث مقبول بالم تمر مع تحمل الجامعة رسم االشتراك وح

 2العالقات الثقافية بالموافقة على حضور سيادته الم تمر العلمي مع تحمل الجامعة سداد رسم االشتراك
 القــــــــرار

 1أوصى المجلس بالموافقة على توصية اللجنة ويرفع للجامعة
ــدك -5 ــا والبحــوث بشــأن مــد اإلجــازة الدراســية للســيد المــذكرة المقدمــة مــن الســيد األســتاذ ال ــة للدراســات العلي تور/ وكيــل الكلي

وعضــو األجــازة الدراســية بجامعــة  الصــناعية والــتحكمالمــدرس المســاعد بقســم اإللكترونيــات  –أحمــد رجــب أنــورالمهنــدس/ 
علـى نفقـة  05/4/0235تـى ح 06/4/0234اعتبـارا مـن الرابـع للحصـول علـى درجـة الـدكتوراه للمـد للعـام مونتلاير بكنـدا 
 2حيث أوصت اللجنة بالموافقة على مد األجازة الدراسية للمهندس المذكور 2الجامعة الكندية

 القــــــــرار
 1أوصى المجلس بالموافقة على توصية اللجنة ويرفع للجامعة

 

ً.-دراساتًعلياً:ً:سابعااً
وليـد  / 2السـيد دليـا والبحـوث بشـأن الموافقــة علـى إضـافة اسـم  د/ وكيـل الكليـة للدراسـات الع2لمذكرة المقدمة من السـيد أا 3

علــى رســالة الماجســتير  إلــى لجنــة األشـــراف المــدرس بقســم هندســة االلكترونيــات واالتصــاالت الكهربيــة -ســعد فــ اد حلمــي
ة المســـجل لدرجـــة ماجســـتير العلـــوم الهندســـية فـــي هندســـ -محمـــود محمـــد نجيـــب فكـــرى عبـــد الحميــدالخاصــة بالمهنـــدس/ 

ً  لتصبح لجنة اإلشراف كالتالي: هنظرا لحاجة موضوع البحث إلى مجهودا ت االلكترونيات واالتصاالت الكهربية
 مساعد بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيةأستاذ    / منى محمد صبرى شقير2د 3

 مدرس بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية  وليد سعد ف اد/ 2د 0
 القــــــــرار

 1وترفع للجامعةلجنة اإلشراف على الرسالة  إلى وليد سعد فؤاد/ 1داسم السيد  إضافةأوصى المجلس بالموافقة على 
 
المـدرس  -/ وليـد سـعد فـ اد حلمـي2د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن الموافقــة علـى إضـافة اسـم  السـيد د2المذكرة المقدمة من السيد أ -0

 -ربيـة بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية إلـى لجنـة األشــراف علـى رسـالة الماجسـتير الخاصـة بالمهنـدس/ إبـراهيم صـالح إبـراهيم أبـو  
نــة لتصـبح لج هالمسـجل لدرجـة ماجســتير العلـوم الهندســية فـي هندسـة االلكترونيــات واالتصـاالت الكهربيــة نظـرا لحاجــة موضـوع البحـث إلــى مجهـودا تــ

ً  اإلشراف كالتالي:
 بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيةأستاذ  د/ محمد فهيم الكردى2أ 3
 مساعد بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيةأستاذ    / منى محمد صبرى شقير2د 0

 مدرس بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية  وليد سعد ف اد/ 2د 1
 ــــــرارالقــ

 1وترفع للجامعةلجنة اإلشراف على الرسالة  إلى وليد سعد فؤاد/ 1داسم السيد  إضافةأوصى المجلس بالموافقة على 
د/وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشـأن الموافقـة علـى تسـجيل موضـوع البحـث الخـا  2المذكرة المقدمة من السيد أ -1

في موضوع: )  وعلوم الحاسباتلدرجة ماجستير العلوم الهندسية في هندسة  ةالمقيد -مي محمد صالح القزاز /ةبالمهندس
 2جدولة المهام فى أنظمة الحوسبة السحابية(

  -تحت أشراف كل من:   
 مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسباتأستاذ    محمد آمون شرابى/ 2د 3
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 حاسباتبقسم هندسة وعلوم ال مدرس / نرمين عبد الوهاب البهنساوى2د 0
 القــــــــرار

 .تسجيل موضوع البحث للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب
د/وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشـأن الموافقـة علـى تسـجيل موضـوع البحـث الخـا  2المذكرة المقدمة من السيد أ -4

 وعلـوم الحاسـباتماجستير العلوم الهندسية في هندسـة المقيد لدرجة  -الحيخالد أحمد عبد الحليم محمد عبد  بالمهندس/
 2تحسين نظم الكشف والتعرف على لوحات السيارات(في موضوع: ) 

  -تحت أشراف كل من:   
 متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسباتأستاذ    د/ نوال أحمد الفيشاوى2أ 3

 بقسم هندسة وعلوم الحاسبات مدرس / أحمد مصطفى شحاته2د 0
 بقسم هندسة وعلوم الحاسبات مدرس مد أحمد الرشيدى/ مح2د 1

 القــــــــرار
 .تسجيل موضوع البحث للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب

د/وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشـأن الموافقـة علـى تسـجيل موضـوع البحـث الخـا  2المذكرة المقدمة من السيد أ -5
ــوم الهندســية فــي هندســة  -جــابر مليــكمحمــد عثمــان  بالمهنــدس/ ــد لدرجــة ماجســتير العل االلكترونيــات واالتصــاالت المقي

 2الشبكات الالسلكية( فيالمضروطة  اإلشارةاسترجاع في موضوع: )  الكهربية

  -تحت أشراف كل من:   
 واالتصاالت الكهربيةااللكترونيات بقسم هندسة أستاذ    معوض ابراهيم معوضد/ 2أ 3

 مساعد بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيةأستاذ  نى محمد صبرى شقير / م2د 0

 مدرس بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية  وليـد سعـد فـ اد/ 2د 1
 القــــــــرار

 .تسجيل موضوع البحث للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب
د/وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشـأن الموافقـة علـى تسـجيل موضـوع البحـث الخـا  2المذكرة المقدمة من السيد أ -6

االلكترونيــات واالتصــاالت المقيــد لدرجــة ماجســتير العلــوم الهندســية فــي هندســة  -كيــرلس فــ اد لبيــب يوســف بالمهنــدس/
 2ادارة الطيف لشبكات االتصاالت الالسلكية(في موضوع: )  الكهربية

  -ف كل من:تحت أشرا   
 واالتصاالت الكهربيةااللكترونيات متفرغ بقسم هندسة أستاذ    ناجى وديع مسيحةد/ 2أ 3

 مدرس بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية   محمد عبد النبى محمد أحمد/ 2د 0

 القــــــــرار
 .تسجيل موضوع البحث للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب

د/وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشـأن الموافقـة علـى تسـجيل موضـوع البحـث الخـا  2مذكرة المقدمة من السيد أال -7
االلكترونيـات واالتصـاالت لدرجـة ماجسـتير العلـوم الهندسـية فـي هندسـة  ةالمقيـد -وفاء أحمد محمـود سـليمان /ةبالمهندس
 2االتصاالت(االستشعار الضا ط في نظم في موضوع: )  الكهربية

  -تحت أشراف كل من:   
 واالتصاالت الكهربيةااللكترونيات بقسم هندسة أستاذ    معوض ابراهيم معوضد/ 2أ 3

 مساعد بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيةأستاذ  / منى محمد صبرى شقير 2د 0

 الكهربية  مدرس بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت وليـد سعـد فـ اد/ 2د 1
 القــــــــرار

 .تسجيل موضوع البحث للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب
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 ( 5/8/0234الجلسة الثانية عشرة  0231/0234) مجلس كلية الهندسة اإللكترونية بمنوف العام الجامعى 

 

(32) 

د/وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشـأن الموافقـة علـى تسـجيل موضـوع البحـث الخـا  2المذكرة المقدمة من السيد أ -8
ــد -مــي حلمــي أحمــد شــاهين /ةبالمهندســ ــيدكتــور الفللدرجــة  ةالمقي ــي هندســة  ســفة ف ــوم الهندســية ف االلكترونيــات العل

 2آليات مقترحة لتشفير البيانات الرقمية ومعالجتها(في موضوع: )  واالتصاالت الكهربية

  -تحت أشراف كل من:   
 واالتصاالت الكهربيةااللكترونيات متفرغ بقسم هندسة أستاذ    إبراهيم محمد الدكانىد/ 2أ 3

 متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيةأستاذ   بيعيد/ السيد محمود الر 2أ 0

 أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية  فتحي السيد عبد السميع/ 2د 1
 القــــــــرار

 .تسجيل موضوع البحث للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب

 

 

 

 

 

د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحـوث بشـأن الموافقـة علـى تشـكيل لجنـة  فحـ  ومناقشـة 2لسيد أالمذكرة المقدمة من ا -9
المسجل بقسـم هندسـة االلكترونيـات واالتصـاالت  -رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس/ صديق جمعة عبد السيد محمد

ــة لدرجــة الماجســتير فــي موضــوع: ــات المتفرعــة المصــنعة مــن المــواد ) اســتخدام الحاســب فــى تصــميم المقر  -الكهربي ن
  -المركبة( واقترح مجلس القسم تشكيل لجنة الفح  والمناقشة للرسالة من السادة:

 أستاذ علم الضوئيات بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا )خارجي( د/ صالح صبرى أحمد عبية2أ 3

 )مشرف( واالتصاالت الكهربيةمتفرغ بقسم هندسة االلكترونيات أستاذ  د/ السيد محمود الربيعى2أ 0

 أستاذ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية )داخلى( د/ محمد فهيم الكردى2أ 1

 أستاذ متفرغ "أستاذ مساعد" بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية ) مشرف( / عبد العزيز طه كامل شلبى2د 4

 القــــــــرار 

 للمهنىدس المىذكور الماجسىتيرة على التشكيل المقترح ما مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة لموافقأوصى المجلس با
 .ويرفع للجامعة

د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن الموافقة على تشكيل لجنـة  فحـ  ومناقشـة 2المذكرة المقدمة من السيد أ -32
المســجل بقســم هندســة االلكترونيــات الصــناعية  -العظــيم علــى محمــدرســالة الماجســتير الخاصــة بالمهنــدس/ أســامة عبــد 

) حـاكم يعمـل عنـد الـزمن الحقيقـى لحركـة موتـور التشـكيل لماكينـة الـتحكم العـددى  -والتحكم لدرجة الماجستير فـي موضـوع:
  -الصناعية ( واقترح مجلس القسم تشكيل لجنة الفح  والمناقشة للرسالة من السادة:

 أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم  )ممتحن داخلي( وك زكريا شرف د/ محمد مبر 2أ 3

 بجامعة عين شمس  )ممتحن خارجي( أستاذ د/ مصطفى محمود محمود جمعة2أ 0
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(33) 

 )عن لجنة اإلشراف(بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم   أستاذ مساعد  / محمد عبد العظيم البردينى2د 1

 لقــــــــرارا

 للمهنىدس المىذكور الماجسىتيرلموافقة على التشكيل المقترح ما مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة أوصى المجلس با
 .ويرفع للجامعة

د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن الموافقة على تشكيل لجنـة  فحـ  ومناقشـة 2المذكرة المقدمة من السيد أ -33
المسـجلة بقسـم هندسـة االلكترونيـات واالتصـاالت  -كتوراه الخاصة بالمهندسـة/ شـامية  مـرى السـيد الشـربينىرسالة الد

تروضـوئية النانونيـة( واقتـرح مجلـس ك) تكنولوجيـا الهوائيـات والنبـائط االل -الكهربية لدرجة دكتور الفلسـفة فـي موضـوع:
  -القسم تشكيل لجنة الفح  والمناقشة للرسالة من السادة:

 جامعة المنصورة )خارجي( -أستاذ متفرغ بكلية الهندسة أحمد الميقاتى حمديد/ 2أ 3

 )داخلى( متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيةأستاذ  د/ عادل عبد المسيح صليب2أ 0

 االشراف(أستاذ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية )عن لجنة  د/ سعيد محمد الحلفاوى2أ 1

 القــــــــرار

ة المىذكور ةللمهندسى الدكتوراهلموافقة على التشكيل المقترح ما مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة أوصى المجلس با
 .ويرفع للجامعة

 
 

قشـة د/ وكيـل الكليـة للدراسـات العليـا والبحـوث بشـأن الموافقـة علـى قـرار لجنـة فحـ  ومنا2المذكرة المقدمة من السـيد أ -30
فـي هندسـة وعلـوم الحاسـبات المسـجل بقسـم  -يوسف محمد منير البرعـى عيسـىالخاصة بالمهندس/  الماجستيررسالة 

( وأوصـت لجنـة الفحـ  والمناقشـة إطار لجدولة المهان المتعددة فى النظم الموزعة باستخدام الوكيل المتنقلموضوع: ) 
 ومرفق صورة من تقارير لجنة الفح  والمناقشة. ماجستير العلوم الهندسيةبمنح المهندس المذكور درجة 

 القــــــــرار

العلىىوم ماجسىىتير درجىىة  الموافقىىة علىىى مىىا جىىاء بتوصىىية لجنىىة الفحىىص والمناقشىىة بمىىن  المهنىىدس المىىذكورأوصىىى المجلىىس ب
 ويرفع للجامعة.الهندسية 

شـأن الموافقـة علـى قـرار لجنـة فحـ  ومناقشـة د/ وكيـل الكليـة للدراسـات العليـا والبحـوث ب2المذكرة المقدمة من السـيد أ -31
فـي هندسـة وعلـوم الحاسـبات المسـجل بقسـم  -محمد عاطف محمد محمـد موسـىالخاصة بالمهندس/  الماجستيررسالة 

ــويترموضــوع: )  ــى شــبكة التواصــل االجتمــاعي ت ــة عل ــات العربي ــرح لتلخــي  التعليق ــة الفحــ  اطــار مقت ( وأوصــت لجن
 ومرفق صورة من تقارير لجنة الفح  والمناقشة ماجستير العلوم الهندسيةذكور درجة والمناقشة بمنح المهندس الم

 القــــــــرار

درجىىة ماجسىىتير العلىىوم  الموافقىىة علىىى مىىا جىىاء بتوصىىية لجنىىة الفحىىص والمناقشىىة بمىىن  المهنىىدس المىىذكورأوصىىى المجلىىس ب
 ويرفع للجامعة. الهندسية

الكليـة للدراسـات العليـا والبحـوث بشـأن الموافقـة علـى قـرار لجنـة فحـ  ومناقشـة د/ وكيـل 2المذكرة المقدمة من السـيد أ -34
هندســة االلكترونيــات المســجل بقســم  -محمــود ســامي عبــد الفتــاح أبــو عمــرالخاصــة بالمهنــدس/  الماجســتيررســالة 

( وأوصـت لجنـة حكمالتحكم االشرافى باستخدام الذكاء االصطناعي لتعزيـز أداء نظـم الـتفي موضوع: ) الصناعية والتحكم 
ومرفــق صـورة مــن تقــارير لجنــة الفحــ   ماجســتير العلــوم الهندســيةالفحـ  والمناقشــة بمــنح المهنــدس المــذكور درجـة 

 والمناقشة
 القــــــــرار
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(30) 

درجىىة ماجسىىتير العلىىوم  الموافقىىة علىىى مىىا جىىاء بتوصىىية لجنىىة الفحىىص والمناقشىىة بمىىن  المهنىىدس المىىذكورأوصىىى المجلىىس ب
 للجامعة.ويرفع  الهندسية

د/ وكيـل الكليـة للدراسـات العليـا والبحـوث بشـأن الموافقـة علـى قـرار لجنـة فحـ  ومناقشـة 2المذكرة المقدمة من السـيد أ -35
فـي هندسـة االلكترونيـات الصـناعية والـتحكم المسـجل بقسـم  -السـيد حسـن مهـدىالخاصـة بالمهنـدس/  الـدكتوراهرسالة 

( وأوصــت لجنــة الفحــ  والمناقشــة بمــنح قدمــة فــي محطــات الطاقــة النوويــةتطبيــق تقنيــات نظــم الــتحكم المتموضــوع: ) 
 ومرفق صورة من تقارير لجنة الفح  والمناقشة دكتور الفلسفة في الهندسة االلكترونيةالمهندس المذكور درجة 

 القــــــــرار

درجىة دكتىور الفلسىفة فىى  ورالموافقة على مىا جىاء بتوصىية لجنىة الفحىص والمناقشىة بمىن  المهنىدس المىذكأوصى المجلس ب
 ويرفع للجامعة. الهندسة االلكترونية

 
 
 
 
 
 

 اعتمـاد التقريـر المقـدم مـند/ وكيـل الكليـة للدراسـات العليـا والبحـوث بشـأن الموافقـة علـى 2المذكرة المقدمة مـن السـيد أ -36
بقسـم  العلـوم الهندسـيةة فـي ل لدرجـة دكتـور الفلسـفالمسـج -رامي يـونس عثمـان فريـدللمهندس/  الشاملمتحان اللجنه ا

 -من السادة:  الشامل متحانالوقد أوصى مجلس القسم بتشكيل  لجنة  ا الصناعية والتحكمهندسة اإللكترونيات 
 جامعة حلوان  )خارجي( -أستاذ متفرغ بكلية الهندسة د/ سليمان مبروك زكريا شرف 2أ 3

 الرياضيات الهندسية  )من خارج القسم(أستاذ متفرغ بقسم الفيزيقا و  د/ سعيد على الصيرفي2أ 0

 )عن لجنة اإلشراف(بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم   أستاذ متفرغ  د/ عبد العظيم صبيح إبراهيم2أ 1

 أستاذ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية )من خارج القسم( د/ سعيد محمد الحلفاوى2أ 4

 )داخلي(بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم  أستاذ  الفارد/ جمعة زكى حسين 2أ 5
 القــــــــرار

 المذكور. سللمهند رسالة الدكتوراه تشكيل لجنة فحص ومناقشةالموافقة على اعتماد أوصى المجلس ب

بــول العــذر المقــدم مــن د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث بشــأن الموافقــة علــى ق2المــذكرة المقدمــة مــن الســيد أ -37
لدرجــة الماجســتير فــي العلــوم الهندســية بقســم هندســة اإللكترونيــات المقيــد  -أشــرف محمــد يحــي إبــراهيم/ المهنــدس

ــتحكم ــوبر  -الصــناعية وال ــل العــددى مــن 0230دورة أكت ــام  األولالفصــل الدراســي  عــن دخــول امتحــان مــادة التحلي للع
امتحــان مــادة  أوصــت اللجنــة بعــدم قبــول عــذر الطالــب عــن دخــول حيــث .لظــروف قهريــةنظــرا  0231/0234الجــامعي 
  0231/0234للعام الجامعي  األولالفصل الدراسي  من العدديالتحليل 

 القــــــــرار

 1توصية اللجنةالموافقة على أوصى المجلس ب

هيـثم    إيقـاف قيـد المهنـدس/ علـىد/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن الموافقـة 2المذكرة المقدمة من السيد أ -38
المقيد لدرجـة ماجسـتير العلـوم الهندسـية بقسـم هندسـة االلكترونيـات الصـناعية والـتحكم دورة  -محمد أبو المجد طاحون

بنــاء علــى طلبــه وذلــك نظــرا لظــروف مــرض والدتــه  0231/0234م لمــدة عــام أول عــن العــام الجــامعي 0233أكتــوبر 
للجنــــة بالموافقــــة قبـــول إيقــــاف قيــــد المهنــــدس المـــذكور عــــن العــــام الجــــامعي حيـــث أوصــــت ا 2ومرفـــق تقريــــر طبــــي

0231/0234 2 
 القــــــــرار

 1 3102/3104عا العام الجامعي أوصى المجلس بالموافقة على إيقاف قيد المهندس المذكور لمدة عام أول 
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــ
 ( 5/8/0234الجلسة الثانية عشرة  0231/0234) مجلس كلية الهندسة اإللكترونية بمنوف العام الجامعى 

 

(31) 

   -لجـــــــــــــان:تاسعاا:ً

للعـــام الجـــامعي  الحاديـــة عشـــرة( ) الجلســـة يـــات واالتصـــاالت الكهربيـــةمجلـــس قســـم هندســـة االلكترونمحضـــر اجتمــــاع  -3
 31/7/0234بتاريخ المنعقد  0231/0234

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

بتــاريخ المنعقــدة  0231/0234للعــام الجــامعي  الحاديــة عشــرة( ) الجلســةلجنــة شــئون التعلــيم والطــالب محضــر اجتمـــاع  -0
36/7/0234 

 ــرارالقــــــ
 .أحيـط المجـلس علمـا

 
 

 35/7/0234بتاريخ المنعقدة  0231/0234للعام الجامعي  الجلسة الخامسة() لجنة المكتبة محضر اجتمـاع  -1
 القــــــــرار

 .أحيـط المجـلس علمـا

لمنعقـد ا 0231/0234للعـام الجـامعي  الحاديـة عشـرة( ) الجلسـة مجلـس قسـم هندسـة وعلـوم الحاسـباتمحضر اجتمــاع  -4
 31/7/0234بتاريخ 

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

    0231/0234للعام الجامعي  العاشرة ( ) الجلسةلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة محضر اجتمـاع  -5
 02/7/0234بتاريخ المنعقدة      

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

بتـاريخ المنعقـدة  0231/0234للعـام الجـامعي  الحاديـة عشـرة( ) الجلسـةالعليـا والبحـوث لجنة الدراسات محضر اجتمـاع  -6
02/7/0234 

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

 00/7/0234بتاريخ المنعقدة  0231/0234للعام الجامعي  العاشرة( ) الجلسةلجنة العالقات الثقافية محضر اجتمـاع  -7
 القــــــــرار

 .ـلس علمـاأحيـط المج

ــة عشــرة( ) الجلســة مجلــس قســم الفيزيقــا والرياضــيات الهندســيةمحضــر اجتمـــاع  -8  0231/0234للعــام الجــامعي  الحادي
 31/7/0234بتاريخ المنعقد 

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

للعــــام الجــــامعي  الحاديــــة عشــــرة( ) الجلســــة مجلــــس قســــم هندســــة االلكترونيــــات الصـــناعية والــــتحكممحضـــر اجتمـــــاع  -9
 31/7/0234بتاريخ المنعقد  0231/0234

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

ً-ماًيستجدًمنًأعمــــال: عاشراا:
منوحــة مبشـأن الموافقـة علــى تجديـد األجـازة ال الفيزيقـا والرياضـيات الهندســيةد/ رئـيس مجلـس قســم 2أالطلـب المقـدم مــن  -3



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــ
 ( 5/8/0234الجلسة الثانية عشرة  0231/0234) مجلس كلية الهندسة اإللكترونية بمنوف العام الجامعى 

 

(34) 

عقـد ومرفـق  جامعة المستقبل -بكلية الهندسة والتكنولوجياعمل للقسم الب األستاذ -هللاميل صبحى سعد شكر ا /د2ألسيد ل
 2العمل

 القــــــــرار
 .لسيادته وترفع للجامعةالممنوحة أوصى المجلس بالموافقة على تجديد األجازة 

/ د2ألموافقــة علـى انتـداب السـيد بشــأن ا الفيزيقـا والرياضـيات الهندسـيةالكتاب المقدم من السيد أ.د/ رئيس مجلـس قسـم  -0
بواقـع  يـوم واحـد أسـبوعيا خـالل  جامعـة فـاروس -بكلية الهندسةبالقسم للتدريس المتفرغ  األستاذ -السيد الصيرفىسعيد 
  2 0234/0235الدراسي األول "الخريف" للعام الجامعي الفصل 

 القــــــــرار
   1لجامعةأوصى المجلس بالموافقة على انتداب سيادته ويرفع ل

المذكرة المقدمة من السـيد أ.د/ وكيـل الكليـة للدراسـات العليـا والبحـوث بشـأن الموافقـة علـى تسـجيل أبحـاث خاصـة بالسـيد  -1
المدرس بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية وذلـك للحفـاظ علـى حـق الملكيـة الفكريـة  -/ محمد فوزى مرعى2د

التــدريس وتنميــة ورعايــة المبــدعين مــنهم وتــوفير شــراكة مــع الجامعــات األخــرى ســواء  للســادة البــاحثين مــن أعضــاء هيئــة
 2مصرية أو عربية أو عالمية

 القــــــــرار
 أوصى المجلس بالموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة لسيادته.

خ المنعقـــــــــــدة بتـــــــــــاري 0231/0234( للعـــــــــــام الجـــــــــــامعي الجلســـــــــــة الثامنـــــــــــة) لجنـــــــــــة الحاســـــــــــباتمحضـــــــــــر اجتمــــــــــــاع  -4
02/7/0234 ً

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

بشـأن الموافقـة علـى إيقــاف  رئـيس مجلـس قسـم هندســة االلكترونيـات الصـناعية والـتحكمالمـذكرة المقدمـة مـن السـيد أ.د/  -5
 0234/0235جـامعي أول عن العـام الالمدرس المساعد بالقسم لمدة عام  -تسجيل المهندس/ أمجد السيد عبد المجيد

  2نظرا لترشيح سيادته على إحدى المنح المقدمة من الحكومة الهندية للحصول على درجة
 القــــــــرار

 1 4310/3105عا العام الجامعي المهندس المذكور لمدة عام أول  تسجيلأوصى المجلس بالموافقة على إيقاف 
 
 

ًاًاالثانيةًظهرانتهىًالجتماعًحيثًكانتًالساعةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
 

ًأمينًالمجلسًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعميدًالكليةًًًً          

ً
ًسعيدًمحمدًالحلفاوىد/0ًأًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًحسنىًعبدًالعزيزًشعلةد./ًًً

ً
ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــ
 ( 5/8/0234الجلسة الثانية عشرة  0231/0234) مجلس كلية الهندسة اإللكترونية بمنوف العام الجامعى 

 

(35) 

 

 
 


