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 {سةسمدالمحضر اجرممع مجمس الكمية } الجمسة 

 ـ5/6/6107المنافؽ  األحدة يـن المناقد
 رـ عقد اجرممع مجمس الكمية مرئمسة  صممحمً عشر  الحمديةنف  رممـ السمعة  ـ5/6/6107المنافؽ  األحدينـ  فيانو 

 )عميد الكمية(   محمد عمد الاظيـ المردين السيد األسرمذ الدكرنر/ 
 نعضنية كػػػػال مف السمدة:     

 نكيػػػؿ الكميػػػة لشئػػنف خدمػة المجرمػػع نرنميػػة الميئة محمد عمد النمصر عمد الجناد أ.د 0
 نكيؿ الكمية لمدراسمت الاميم نالمحنث أ.د/ سنمء محمند الرمياي 6
 نكيؿ الكمية لشئنف الراميـ نالطالب / فرحي السيد عمد السميعد1أ 3
 صمالت الكيرميةرئيس مجمس قسـ ىندسة االلكررننيمت ناالر د/ من  محمد صمرى شقير1أ 4
 قمئـ مامؿ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكررننيمت الصنمعية نالرحكػـ د./ محمد أمن زيد المرنان  5
 قػمئػـ مامؿ رئيس مجػمس قسـ ىندسػة نعمـن الحمسمػػمت / أيمف السيد احمد السيػد1د 6

 ة نالرحكـالصنمعياألسرمذ المرفرغ مقسـ ىندسة االلكررننيمت  د/ محمد ممرنؾ شرؼ1أ 7
 األسرمذ المرفرغ مقسـ ىندسة االلكررننيمت ناالرصمالت الكيرمية أ.د/ السيد محمند الرمياي 8
 األسرمذ المرفرغ مقسـ ىندسة نعمـن الحمسممت نناؿ أحمد راغب الفيشمنىأ.د/  9
 الفيزيقم نالريمضيمت اليندسية األسرمذ المرفرغ مقسـ د/ مصطف  حسف عيس 1أ 01

 أقدـ األسمرذة المسمعديف )مملرنمنب( اد عم  عمد المناـ الجنمين / ند1د 00

 }ف } مملرنمنبػػػػػػػدـ المدرسيػػػػػػػػػػػػأق طمرؽ يحي  عمد الاميـ خضرد./  06

 اليندسية لمجمنعة شركمت الارمي ةمدير الدار  / محمد مجدي محمد الارمي1ـ 03

 نع منيم الحرميمدير مص / مجدي محمد عم  محمديف  1ـلناء  04

 اعرذر عف عدـ الحضنر 

 األسرمذ المرفرغ مقسـ ىندسة االلكررننيمت ناالرصمالت الكيرمية أ.د / كممؿ حس عنض اهلل 0

 رجؿ أعممؿ محمد محمد خيره /الميندس 6

 رنل  سكررمرية الجمسة

 أممنة المجملس نالمجمف .   السيدة / ني  صالح زك   0   
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 " االجرممع "             يس المجمسد/ رئ.نمدأ السيد أ
 "" مسـ اهلل الرحمف الرحيـ مذكر 

السػمدة الحضػنر مرمنيػم ليػـ كػؿ الرنفيػؽ داعيػم د/ رئػيس الجمماػة ن 1مملسػيد أثـ رحب سػيمدرو      
 1صملح األعممؿ إل اهلل سمحمنو نرامل  أف ينفؽ الجميع 

 الرخػرج مشػمريعنكػذا عمػ  االعرمػمد نالجػندة  يةالكم حصنؿلد/ رئيس الجمماة 1السيد أ رقدـ مملرينئة& 
  1الري حصدت الاديد مف الجنائز المرميزة المقدمة مف الطممة

 فػػػي الحػػػمليد/ الاميػػػد 1د/ رئػػػيس الجمماػػػة قػػػمننف رايػػػيف الاميػػػد نظػػػرا النريػػػمء فرػػػرة السػػػيد أ1عػػػرض أ
( أسمسػي نعػدد 6دد )رـ االقرراع لمسمدة أعضمء المجمس عم  اخريمر عػمنمء عم  ذلؾ ن ـ 30/7/6107
 1لمقمننفنذلؾ طمقم  ممثميف لمكميةد/ عميد الكمية لمفررة القمدمة 1( احريمطي الخريمر السيد أ0)

 - مرسػ  محمػد عمػد الحميػد يد أ/ طػمرؽالسػ ركػريـم د/ عميد الكمية نرئيس المجمس1السيد أرقدـ ثـ & 
 1انضممطو في الامؿلو مف جيد ن مم يمذعم  شيمدة رقدير م المنظؼ مإدارة المشرريمت نالمخمزف 

 -نشمطر سيمدرو كال مف السمدة:* 

 ولنفمة شقيق -األسرمذ المرفرع مقسـ ىندسة االلكررننيمت ناالرصمالت الكيرمية –عمطؼ السيد أمن الاـز السيد أ.د/  *    
 .لنفمة نالده – المدرس المسمعد مقسـ ىندسة نعمـن الحمسممت –عمد الازيز مرس  سمميأحمد /  1ـ* السيد 

 -أواًل المصبدقبت:
 ـ0/0/6107 المناقدة مرمريخ (خممسةال) المصمدقة عم  محضر الجمسة السممقة -0

 القــــــــرار                                                                      
 1 ـ0/0/7610( المناقدة مرمريخ لخممسةاالمصمدقة عم  محضر الجمسة السممقة )

 -مىضىػبت ببلحفىيض: ثبويب:
كؿ مف السمدة  د/ نكيؿ الكمية لمدراسمت الاميم نالمحنث مشأف المنافقة عم  اشرراؾ نحضنر.مف السيدة أ ةالمذكرة المقدم-0

 -مقسـ ىندسة االلكررننيمت ناالرصمالت الكيرمية نىـ: المامننةأعضمء ىيئة الردريس نالييئة 

 المدرس. -د/ ىند عمد الاظيـ مميط -6األسرمذ المرفرغ           –د/ صممر حممي زيف الديف 1أ-0 
 المدرس المسمعد -ـ/ نفمء أحمد سميممف -4المدرس المسمعد            –ـ/أحمد عمد الازيز سملـ  -3 
 المايد  –ـ/ عمد النىمب فنزي محمد سميممف  -6المايد                  -ـ/ سايد عمد الحميد أمن خضرة -5
ؤرمر عمـ الراديػن الرامػع نالثالثػنف نالمناقػد ممألكمديميػة الارميػة لمامػـن نالركننلنجيػم نالنقػؿ المحػري ممنرسػايد فػي الفرػرة مػف م 

رحمػؿ الجمماػة لكػؿ مػنيـ رسػـ  عحيث أف لسيمدريـ أمحمث مقمنلة مػملمؤرمر الاممػي المػذكنر مػ1ـ6107ممرس  03-06
  رفي المؤرم ؾاالشررا

 القــــــــرار
  1ص  المجمس مملمنافقة عم  اعرممد المنافقة مملرفنيض نيرفع لمجمماةأن 
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  -ثبلثبً : مىضىػبت لإلحبطة :
 1ـ مشأف إعمدة رشكيؿ مجمس الكمية كمم ىن مميف مملقرار6107/ 0/ 07( مرمريخ 35قرار السيد أ.د/عميد الكمية رقـ ) -0

 القــــــــرار
   1أحيط المجمس عمممً 

ـ عمػ  03/06/6106/ أمػيف عػمـ الجمماػة مشػأف منافقػة المجمػس األعمػ  لمجمماػمت مرػمريخ 1مػف السػيد أالكرمب النارد  -6
 1أسرمذ مسمعد" -االعرداد مرمريخ القمنؿ لنشر األمحمث الاممية المقدمة لمررقية "أسرمذ

 القــــــــرار
 1أحيط المجمس عمممً 

 

  -:مىضىػبت ػبمة:ثبلثبً 
د/ رئيس مجمس قسـ الفيزيقم نالريمضيمت اليندسية مشأف نقمئع  المؤرمر الاممػي لمقسػـ الػذي 1الكرمب المقدـ مف السيد أ -0

 ـ.67/06/6106عقد ينـ األحد المنافؽ 
 القــــــــرار

 1أحيط المجمس عممم
 

جيػػمت نحػػدة صػػنمعة المرم إنشػػمءد/ مػػدير مركػػز االسرشػػمرات االلكررننيػػة مشػػأف المنافقػػة عمػػ  1الكرػػمب المقػػدـ مػػف السػػيد أ-6
 1االسرشمرات اليندسية" إدارةننحدة صيمنة األجيزة االلكررننية نرشغيؿ نحدة مؿء الحممرات نذلؾ منمء عم  طمب"مجمس 

 القــــــــرار
 نيرفع لمجمماة.أنص  المجمس مملمنافقة 

 

 
 

يػػػة مشػػػأف اعرمػػػمد قمئمػػػة ماممػػػؿ قسػػػـ ىندسػػػة رئػػػيس لجنػػػة المخرمػػػرات ناألجيػػػزة الامم د/1الكرػػػمب المقػػػدـ مػػػف السػػػيد أ -4
  1االلكررننيمت ناالرصمالت الكيرمية

 القــــــــرار
 1أنص  المجمس مملمنافقة

 

 1راييف مايديف مف خريجي مرامج السمعمت المارمدةم المقررح الخمصالكرمب النارد مف لجنة القطمع مشأف  -5

 القــــــــرار
 1أحيط المجمس عممم

 
 
 

 

  -ئىن الحؼليم والطالة:ش : رابؼبً 
د/ نكيػؿ الكميػة لشػئنف الرامػيـ نالطػالب مشػأف المنافقػة عمػ  الررخيػػص لمطػالب المرقػدميف 1المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -0

 -ـ مدخػنؿ االمرحػػمف لمفرؽ المخرمفة نىـ :6106/6107لالمرحمنمت الامـ الجمماي 
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 الرقدـ لالمرحمففرصة  عدد المناد           الفرقة اسـ الطملب ـ

 األخيرة رسـن المناد سممقم سدد األنل  إسالـ سمير عم  السيير  0

 األخيرة 7 األنل  أشرؼ محمد عصمـ محمد داعنش 6

 الثمنية 3 الثمنية ىمني محمد عمد الماز عمد الازيز 3

ليػؤالء الطػالب مػدخنؿ االمرحمنػمت حيث أنصت المجنػة مملمنافقػة عمػ  الرػرخيص  1نقد قمـ الطالب مسداد الرسـن الخمصة ميـ
   1ـ6106/6107لمامـ الجمماي 

 القــــــــرار

 0توصٌة  اللجنة وٌرفع للجامعة علىأوصى المجلس بالموافقة 
 

محمػند السػيد عمػد  أحمػد محمندد/ نكيؿ الكمية لشئنف الراميـ نالطالب مشأف رحنيؿ الطملب / 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-6
قة الثمنية نظمـ الفصمييف الدراسييف ( إل  مرنممج ىندسة االرصمالت نالشمكمت في الفصؿ الدراسي الثػمني لماػمـ الممقي ) مملفر 

 1ـ .حيث أنصت المجنة مادـ المنافقة6106/6107الجمماي 
 القــــــــرار

 0جمٌع البرامجوٌعمم ذلك على والباقون لإلعادة  على عقوبة تأدٌبٌة نظرا لحصولهبعدم الموافقة أوصى المجلس 
 

د/ نكيؿ الكمية لشئنف الرامػيـ نالطػالب مشػأف رحنيػؿ الطملػب / أحمػد عػمدؿ مصػطف  سػميممف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
الفرقػػة األنلػػ  مػػف نظػػمـ الفصػػميف إلػػ  مرنػػممج ىندسػػة االرصػػمالت نالشػػمكمت فػػي الفصػػؿ الدراسػػي الثػػمني لماػػمـ الجػػمماي 

 ـ .6106/6107
 القــــــــرار

 0وٌعمم ذلك على جمٌع البرامجوالباقون لإلعادة  على عقوبة تأدٌبٌةوله حصلبعدم الموافقة نظرا  أوصى المجلس
  

د/ نكيػػؿ الكميػػة لشػػئنف الرامػػيـ نالطػػالب مشػػأف رحنيػػؿ الطملػػب /مػػرناف عمػػ  عمػػد الحميػػد 1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -4
ممج ىندسػػة االرصػػمالت نالشػػمكمت فػػي الفصػػؿ الدراسػػي الثػػمني لماػػمـ الفرقػػة األنلػػ  مػػف نظػػمـ الفصػػميف إلػػ  مرنػػ -السػػرنى
  ـ .6106/6107الجمماي 

 القــــــــرار

 0وٌعمم ذلك على جمٌع البرامجوالباقون لإلعادة  على عقوبة تأدٌبٌة ولهحصل بعدم الموافقة نظرا  أوصى المجلس
 

ـ نالطالب مشأف قمنؿ الاذر المرض  األنؿ لمطملب/ محمد عمدؿ د/ نكيؿ الكمية لشئنف الرامي1المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
الفرقػػػة األنلػػػ  "حملرػػػو منقػػػنؿ عػػػف دخػػػنؿ امرحمنػػػمت الفصػػػؿ الدراسػػػي األنؿ لماػػػمـ الجػػػمماي  -مصػػػطف  حسػػػف المػػػدنى

 حيػػث أنصػت لجنػػة شػئنف الرامػػيـ نالطػػالب 1ـ  نظػرا لظرنفػػو المرضػية منػػمء نرقريػر الدارة الطميػػة مملجمماػة6106/6107
 1مملمنافقة

 القــــــــرار

 0توصٌة  اللجنة وٌرفع للجامعة علىأوصى المجلس بالموافقة 

 
د/ نكيؿ الكمية لشئنف الراميـ نالطالب مشأف قمنؿ الاذر المرض  األنؿ لمطملب/ أحمد محمػد 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -6

حملرو فرصة ثملثة مف الخػمرج  عػف دخػنؿ امرحػمف مػمدة الفرقة الثملثة قسـ ىندسة نعمنـ الحمسممت " -حمسف الحفن  صملح
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ـ نظػرا لظرنفػو المرضػية 6106/6107ـ لماػمـ الجػمماي 04/0/6107( المقرر امرحمنيم السمت المنافؽ 0مقرر اخريمري )
 1حيث أنصت لجنة شئنف الراميـ نالطالب مملمنافقة 1منمء عم  رقرير الدارة الطمية مملجمماة

 القــــــــرار

 0توصٌة  اللجنة وٌرفع للجامعة علىالمجلس بالموافقة  أوصى
 

د/ نكيؿ الكمية لشئنف الراميـ نالطالب مشأف قمػنؿ الاػذر المرضػ  األنؿ لمطملمػة/ دينػم رجػب 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -7
زميػػمت ( المقػػرر الفرقػة األنلػػ  "حملريػػم منقنلػػة عػف دخػػنؿ امرحػػمف ) مػػمدة ىيمكػؿ ميمنػػمت نخنار  -عمػػ  حسػػف دعمػد المقصػػن 

 1ـ  نظػرا لظرنفيػم المرضػية منػمء عمػ  رقريػر الدارة الطميػة مملجمماػة6106/6107ـ لمامـ الجػمماي 9/0/6107اخرممرىم 
 1حيث أنصت لجنة شئنف الراميـ نالطالب مملمنافقة

 القــــــــرار

 0توصٌة  اللجنة وٌرفع للجامعة علىأوصى المجلس بالموافقة 
 

د/ نكيؿ الكمية لشئنف الراميـ نالطالب مشأف قمنؿ الاذر المرضػ  األنؿ لمطملػب/ محمػد عمػد 1مف السيد أ المذكرة المقدمة -8
الفرقة الثمنية "حملرو فرصة ثملثة نأخيرة  عف دخنؿ امرحمنػمت الفصػؿ الدراسػي األنؿ مملضػمفة الػ   -الامط  إمراىيـ الخنل 

ـ نظػػرا لظرنفػػو المرضػػية منػػمء عمػػ  رقريػػر الدارة 6106/6107مماي رخمفػػمت الرػػـر األنؿ نىػػ  "ريمضػػة اعػػدادى" لماػػمـ الجػػ
   1الطمية مملجمماة

 القــــــــرار

 0توصٌة  اللجنة وٌرفع للجامعة علىأوصى المجلس بالموافقة 
 

د رأفػت د/ نكيؿ الكمية لشئنف الراميـ نالطالب مشأف قمنؿ الاذر المرضػ  األنؿ لمطملمػة/ خمػن 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -9
المقيػػدة مملرقػػة االعػػدادى "حملريػػم مسػػرجدة  عػػف دخػػنؿ امرحمنػػمت الفصػػؿ الدراسػػي األنؿ لماػػمـ  -عمػػد الػػرءنؼ عمػػدالرحمف

  1ـ نظرا لظرنفيم المرضية منمء عم  رقرير الدارة الطمية مملجمماة6106/6107الجمماي 
 القــــــــرار

 0جامعةتوصٌة  اللجنة وٌرفع لل علىأوصى المجلس بالموافقة 
 

     د/ نكيػػػؿ الكميػػػة لشػػػئنف الرامػػػيـ نالطػػػالب مشػػػأف قمػػػنؿ الاػػػذر المرضػػػ  األنؿ لمطملػػػب/ 1المػػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيد أ -01
" المقػرر اخرممرىػم االثنػيف 3الفرقة األنل  "حملرػو منقػنؿ  عػف دخػنؿ امرحػمف مػمدة "ريمضػة -محمند أحمد حسيف عم  سميـ

ـ عػػف الفصػػؿ الدراسػػي األنؿ 5/0/6107نمصػػر ندنائػػر" المقػػرر اخرممرىػػم الخمػػيس ـ نمػػمدة " رسػػـ ع6/0/6107المنافػػؽ 
  1ـ نظرا لظرنفو المرضية منمء عم  رقرير الدارة الطمية مملجمماة6106/6107لمامـ الجمماي 

 القــــــــرار

 0توصٌة  اللجنة وٌرفع للجامعة علىأوصى المجلس بالموافقة 
 
 
 
 
 

        المنافقػػػة عمػػػ  إيقػػػمؼ قيػػػد  الطملػػػب/ مشػػػأف  يػػػؿ الكميػػػة لشػػػئنف الرامػػػيـ نالطػػػالبد/ نك1يد أالمػػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػ -00
 نعمػنـ الحمسػممت  نحملرػو "فرصػة ثملثػة مػف الخػمرج"قسػـ ىندسػة  الثملثةالمقيد مملفرقة  -عمد اهلل السيد محمد عمد الحكـ

سػػنو مػػملقرار  68ؿ رجنيػػده لسػػف نػػو كػػمف مؤجػػلحػػيف رحديػػد منقفػػة مػػف الرجنيػػد حيػػث أـ  6106/6107لماػػمـ الجػػمماي 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/6/6107 سةسمدالالجمسة  ـ6106/6107لكررننية ممننؼ الامـ الجمما  ) مجمس كمية اليندسة ال 

 

(7) 

حيػث  .ـ 06/0/6107نأرـ سػف الثممنػة نالاشػرنف فػي ـ  06/0/0989نحيث أف رمريخ ميالد الطملب  ـ69/6101رقـ
 أنصت لجنة شئنف الراميـ نالطالب مملمنافقة. 

 القــــــــرار

 0توصٌة  اللجنة وٌرفع للجامعة علىأوصى المجلس بالموافقة 
 

الطمػب المقػدـ مػف السػيد د./ سػمير محمػد  مشػأف يػؿ الكميػة لشػئنف الرامػيـ نالطػالبد/ نك1كرة المقدمة مػف السػيد أالمذ -06
مػػدير مرنػػممج اليندسػػة الطميػػة نالحينيػػة مخصػػنص مخمطمػػة الكميػػة لمجيػػمت المانيػػة مقمػػنؿ طػػالب نافػػديف نأيضػػم  –مػػدنى 

ر الصػرؼ. حيػث أنصػت لجنػة شػئنف الرامػيـ نالطػالب ممخمطمػة السممح لممرامج مقمنؿ رسـ الكمية مملدنالر ممػم ياػمدؿ سػا
  1الجمماة لمكمنية العالف عف المرامج الدراسية مملكمية عف طريؽ السفمرات نالقنصميمت المخرمفة

 القــــــــرار

 0وٌرفع للجامعةتوصٌة اللجنة  علىأوصى المجلس بالموافقة 
 

قمػنؿ ذنى االحريمجػمت  مػفميػة لشػئنف الرامػيـ نالطػالب م شػأف إمكمنيػة الكميػة يػؿ الكد/ نك1المػذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -03
الخمصة فئة ) الصـ , المكـ( نالرخصصمت المرمحة ليؤالء الطالب نالدرجمت الاممية الري يرـ منحيػم ليػـ منػمء عمػ  كرػمب 

ـ نالطالب مأف الكمية كمية عمميػة حيث أنصت لجنة شئنف الرامي د/ نمئب رئيس الجمماة لشئنف الراميـ نالطالب.1السيد أ
 نالعمقة رمنايـ مف الدراسة مملكمية. 

 القــــــــرار

 0وٌرفع للجامعةتوصٌة اللجنة  علىبالموافقة أوصى المجلس 
 

 

يؿ الكمية لشئنف الراميـ نالطالب مشأف إضمفة مسم  الممدة االخريمرية في خمنة د/ نك1المذكرة المقدمة مف السيد أ -04
ظمت في النريجة لطالب الفرقة الثملثة نالراماة حر  يرسن  لمطالب الحصنؿ عم  إفمدات مسرقمال منضحم فييم المالح

حيث أنصت لجنة شئنف الراميـ  االقرراح المقدـ مف السيد أ.د/ عميد الكمية. مسم  المقرر االخريمري نذلؾ منمء عم 
نرنص  المجنة مإعداد سجؿ مكؿ قسـ عممي يدنف فيو المقرر  نالطالب مأنو اليمكف عمميم رنفيذ ذلؾ ف  كشنؼ النريجة

                                                                          االخريمري نأسممء الطالب الممرحقيف مو
 القــــــــرار

رسػمليم لمكنرػرنالت مأف رقـن األقسػمـ الامميػة مإعػداد قمئمػة ممسػميمت المػناد االخريمريػة لأنص  المجمس  مػع  لرفمقيػممطػالب نار
    1النرمئج

 

 -بدسبً:شئىن أػضبء هيئة الحذريس:س
المػدرس المسػمعد مقسػـ ىندسػة  -المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عمـ الكمية مشأف منح الميندس/ أحمد رجب أنػنر رجػب-0

 ة كندا نسيمدرو ليس مرناجدًا مملكمية .االلكررننيمت الصنمعية نالرحكـ أجمزة لمامـ األنؿ لمرافقة زنجرو مدنل
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممم مقرار أ.د / رئيس الجمماة في ىذا الشأف.
 

المايػد  -المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عمـ الكمية مشأف المنافقة عم  راييف السيد الميندس/ الحسيني إمراىيـ الحسػيني-6
يػػة فػػي نظيفػػة مػػدرس مسػػمعد مػػذات القسػػـ نظػػرا لحصػػنلو عمػػ  درجػػة ممجسػػرير الامػػنـ مقسػػـ ىندسػػة نعمػػنـ الحمسػػممت مملكم
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ـ. حيث أنو كمف ممرزمم في عممو نمسمكو منذ رايينو مايدا مملقسػـ نمحسػنم ادائػو نمرفػؽ 65/06/6106اليندسية مرمريخ 
    1األنراؽ الدالة عم  ذلؾ

 القــــــــرار

 0وٌرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة مع تقدٌم التهنئة 
 

  -سببؼبً:مىضىػبت شئىن خذمة المجحمغ وجىمية البيئة:
 -د/ نكيؿ الكمية لشئنف خدمة المجرمع نرنمية الميئة مشأف الحمطة مملمنضنعمت الرملية:1الكرمب المقدـ مف السيد أ -0

نالاممميف مملكمية "ميرجمف حؽ الكمية اقرراح يـن عمـ لجميع فرؽ الكمية مع السمدة أعضمء ىيئة الردريس نالييئة المامننة * 
  1عمينم"

/ من  محمد جمب 1* اقرراح يـن لمفرقة الثملثة نالراماة لحضنر ندنة "قمننف الخدمة الاممة الجديد" لمرارؼ عميو نرمقييم أ
 خال111مدير عمـ رنمية المجرمامت المحمية نالخدممت الاممة نشئنف المرأة منزارة الرضممف االجرممع  -اهلل

 القــــــــرار

 1أحٌط المجلس علما  
 

  -:الؼالقبت الثقبفية:ثبمىبً 
مقرػرح مجمػس قسػـ ىندسػة نعمػنـ الحمسػممت د/ نكيؿ الكمية لمدراسمت الاميم نالمحنث مشػأف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -0

 1االقمت الثقمفية مملمنافقةحيث أنصت لجنة ال 1في مشرنع ارفمؽ الرامنف ميف الجمماة األيرلندية نالجممامت المصرية
 القــــــــرار

 0توصٌة  اللجنة وٌرفع للجامعة علىأوصى المجلس بالموافقة 
 

مقرػرح مجمػس قسػـ ىندسػة نعمػنـ الحمسػممت د/ نكيؿ الكمية لمدراسمت الاميم نالمحنث مشػأف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -6
حيػث أنصػت  1ف حكنمري جمينرية مصر الارمية نجمينريػة أنكرانيػمفي مشرنع ارفمؽ الرامنف في مجمؿ الراميـ الاملي مي

 1لجنة الاالقمت الثقمفية مملمنافقة
 القــــــــرار

 0توصٌة  اللجنة وٌرفع للجامعة علىأوصى المجلس بالموافقة 
 

الميندس/ ملسيد خمص مال الدراسي رػالرقري د/ نكيؿ الكمية لمدراسمت الاميم نالمحنث مشأف1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -3
لمحصنؿ  E-JUSTنعمـن الحمسممت الممرحؽ ممرنممج   مقسـ ىندسة المدرس المسمعد  –عمد اهلل نميؿ محمد مصطف 

 . نقد أنصت لجنة الاالقمت الثقمفية مملمنافقة1عم  درجة  الدكرنراه ممدينة مرج الارب الجديدة مملسكندرية 
 القــــــــرار

 0توصٌة  اللجنة وٌرفع للجامعة علىة أوصى المجلس بالموافق
 
 
 
 

الميندس/ ملسيد الخمص م الدراسي رػالرقري د/ نكيؿ الكمية لمدراسمت الاميم نالمحنث مشأف1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -4
 E-JUSTااللكررننيمت ناالرصمالت الكيرمية الممرحؽ ممرنممج مقسـ ىندسة المايد  –عمد السالـ عمد الحميـ عمد السالـ 
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نقد أنصت لجنة الاالقمت الثقمفية 1لمحصنؿ عم  درجري الممجسرير نالدكرنراه ممدينة مرج الارب الجديدة مملسكندرية 
 . مملمنافقة

 القــــــــرار

 0توصٌة  اللجنة وٌرفع للجامعة علىأوصى المجلس بالموافقة 
 

الميندسة/  ةملسيدالخمص م الدراسي رػالرقري يم نالمحنث مشأفد/ نكيؿ الكمية لمدراسمت الام1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -5
لمحصنؿ عم   E-JUSTنعمـن الحمسممت الممرحؽ ممرنممج  مقسـ ىندسة المدرس المسمعد  –سحر رجب أحمد القزاز

 . نقد أنصت لجنة الاالقمت الثقمفية مملمنافقة1درجة  الدكرنراه ممدينة مرج الارب الجديدة مملسكندرية 
 ـــــــرارالقـ

 0توصٌة  اللجنة وٌرفع للجامعة علىأوصى المجلس بالموافقة 
 

الميندس/ ملسيد الخمص م الدراسي رػالرقري د/ نكيؿ الكمية لمدراسمت الاميم نالمحنث مشأف1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -6
 E-JUSTيرمية الممرحؽ ممرنممج االلكررننيمت ناالرصمالت الكمقسـ ىندسة المدرس المسمعد  –أحمد محمد منية ديمب 

  . نقد أنصت لجنة الاالقمت الثقمفية مملمنافقة1لمحصنؿ عم  درجة الدكرنراه ممدينة مرج الارب الجديدة مملسكندرية 
 القــــــــرار

 0توصٌة  اللجنة وٌرفع للجامعة علىأوصى المجلس بالموافقة 
 

 إسممعيؿ/ محمد 1دملسيد م الاممي رػالرقري مدراسمت الاميم نالمحنث مشأفد/ نكيؿ الكمية ل1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -7
الثممف لميندسة  الدنليااللكررننيمت الصنمعية نالرحكـ الممرحؽ عف حضنر سيمدرو المؤرمر مقسـ ىندسة المدرس  –كرار

 الطمية الحينية مملقمىرة
 The 8 Cairo International Biomedical Engineering Conference (CIBEC2016)   الذى عقد مكمية

 . نقد أنصت لجنة الاالقمت الثقمفية مملمنافقة1ـ6106ديسممر  07ال   05اليندسة جمماة القمىرة ف  الفررة مف 
 القــــــــرار

 0وٌرفع للجامعة اعتماد التقرٌر علىأوصى المجلس بالموافقة 
 

/ 1اسمت الاميم نالمحنث مشأف المنافقة عمػ  مػد الجػػمزة الدراسػية لمسػيد دد/ نكيؿ الكمية لمدر 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -8
المدرس مقسـ ىندسة االلكررننيمت الصنمعية نالرحكـ نعضػن الميمػة الامميػة الشخصػية جمماػة  -الخطيب كممؿ عمد الفرمح

 1قمت الثقمفية مملمنافقةـ . حيث أنصت لجنة الاال 66/3/6108حر  67/3/6107ليؿ مفرنسم لمدة عمـ ثمف" اعرممرا مف 
 القــــــــرار

 0توصٌة  اللجنة وٌرفع للجامعة علىأوصى المجلس بالموافقة 
 
 
 
 

 

د/ نكيؿ الكمية لمدراسمت الاميم نالمحنث مشأف المنافقة عم  صرؼ مكمفأة لمحنث نشػرت فػي .المذكرة المقدمة مف السيدة أ -9
األسػرمذ المرفػرغ مقسػـ الفيزيقػم نالريمضػيمت اليندسػية نذلػؾ لنشػرة  –مجالت عملمية لمسيد أ.د/ مجػدى محمػد كممػؿ ينسػؼ

 -محث في مجمة عملمية:



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/6/6107 سةسمدالالجمسة  ـ6106/6107لكررننية ممننؼ الامـ الجمما  ) مجمس كمية اليندسة ال 

 

(01) 

"Nonlinear PD-controller to suppress the nonlinear oscillations of horizontally supported 

Jeffcott-rotor system" 
  -نالمحث مانناف :

International Journal of Non-Linear Mechanics 87 (2016) 109-124                                
 القــــــــرار

 0وٌرفع للجامعةوفقا للقواعد الخاصة المعمول بها  ادتهٌعلى صرف المكافأة الخاصة بس أوصى المجلس بالموافقة
 

 -دراسبت ػليب :  :جبسؼبً 
نالمحنث مشأف المنافقة عم  رسجيؿ منضنع المحث الخػمص  نكيؿ الكمية لمدراسمت الاميم د/1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -0

 ـلدرجػػة دكرػػنر الفمسػػفة فػػ  الامػػنـ اليندسػػية مقسػػـ ىندسػػة نعمػػن  ةػيدقػػالم -شػػيممء محمػػد ىػػمني عمػػ  قنػػديؿ/ طملمػػةممل
الراػػرؼ عمػػ  الحػػرنؼ المكرنمػػة مخػػط اليػػد نع: ) ػػػػفػػي منض ـ منظػػمـ السػػمعمت المارمػػدة6105الحمسػػممت دنرة أكرػػنمر 

  -( رحت أشراؼ كؿ مف:عرممد عم  الراميـ الاميؽممال
 جمماة حمناف -أسرمذ مرفرغ مكمية اليندسة د/ محمد إمراىيـ الادنى 1أ 0

 أسرمذ مرفرغ مقسـ ىندسة نعمـن الحمسممت أ.د/ نناؿ احمد الفيشمني 6
 مدرس مقسـ ىندسة نعمـن الحمسممت د./ مخرمر أحمد عم   3

 القــــــــرار

 .ةالمذكور ةجلس بالموافقـة على التسجٌل للمهندسأوصى الم
 

نكيؿ الكمية لمدراسمت الاميم نالمحنث مشأف المنافقة عم  رسجيؿ منضنع المحث الخػمص  د/1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -6
ننيػػمت لدرجػػة دكرػػنر الفمسػػفة فػػ  الامػػنـ اليندسػػية مقسػػـ ىندسػػة االلكرر  ػيدقػػالم -رػػممر صػػملح السػػيد مصػػطف / طملػػبممل

رحسػيف أداء منامػمت نع: ) ػػػفػي منض ـ منظمـ السمعمت المارمػدة6104ناالرصمالت الكيرمية) االلكررننيمت(  دنرة أكرنمر 
  -( رحت أشراؼ كؿ مف:المنطؽ الضنئية ممسرخداـ ىيمكؿ الممنرات الفنرننية ثنمئية نثالثية األمامد

 الكيرمية  تأسرمذ مرفرغ مقسـ ىندسة االلكررننيمت ناالرصمال د/السيد محمند الرمياي 1أ 0

 القمىرة الجديدة لمامـن نالفننف ةأسرمذ مسمعد  مأكمديمي د./ نظم  عزاـ محمد يننس  3
 القــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقـة على التسجٌل للمهندس المذكور.
 

دراسمت الاميم نالمحنث مشأف المنافقة عم  رسجيؿ منضنع المحث الخػمص نكيؿ الكمية لم د/1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -3
لدرجة ممجسرير الامػـن اليندسػية مقسػـ ىندسػة االلكررننيػمت الصػنمعية  ػيدقالم -محمد الحسيني محمد المميج / طملبممل

( رحػت أشػراؼ نؿ الماكػنسالرحكـ أالمثؿ في المندنع: ) ػػفي منض ـ منظمـ السمعمت المارمدة6104نالرحكـ دنرة أكرنمر 
  -كؿ مف:
 أسرمذ مرفرغ مقسـ ىندسة االلكررننيمت الصنمعية نالرحكـ  مالؿ أحمد أمن ظالـ   د/1أ 0

 مدرس مقسـ ىندسة االلكررننيمت الصنمعية نالرحكـ د./ رأفت السيد شممي 3
 القــــــــرار

 1أوصى المجلس بالموافقـة على التسجٌل للمهندس المذكور
 

نكيؿ الكمية لمدراسمت الاميم نالمحنث مشأف المنافقة عم  رسػجيؿ منضػنع المحػث الخػمص  د/1أ ةذكرة المقدمة مف السيدالم-4
الحمسػممت دنرة أكرػنمر  ـلدرجة ممجسرير الامنـ اليندسية مقسـ ىندسة نعمن  ةػيدقالم -أسممء سيد محمد حسمف/ طملمةممل



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/6/6107 سةسمدالالجمسة  ـ6106/6107لكررننية ممننؼ الامـ الجمما  ) مجمس كمية اليندسة ال 

 

(00) 

( رحػت أشػراؼ كػؿ رقنية الية لرقدير االزدحمـ ممسرخداـ الصنر الحرارية نع: )ػػفي منض ـ منظمـ السمعمت المارمدة6105
  -مف:
 أسرمذ مسمعد مقسـ ىندسة نعمـن الحمسممت أ.د/ أيمف السيد أحمد السيد عميرة  0
 مدرس مقسـ ىندسة نعمـن الحمسممت  دسنقيد./ محمد مانض إمراىيـ  3

 القــــــــرار

 جٌل للمهندسة المذكورة.أوصى المجلس بالموافقـة على التس
 

نكيؿ الكمية لمدراسمت الاميم نالمحنث مشأف المنافقة عم  رسػجيؿ منضػنع المحػث الخػمص  د/1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد-5
لدرجة ممجسرير الامنـ اليندسية مقسـ ىندسػة االلكررننيػمت ناالرصػمالت  ةػيدقالم -ىمة محمد عمد الحميد عممره/ طملمةممل

اسػرخالص الخصػمئص المميػزة ناسػرخداـ رقنيػمت نع: ) ػػػفػي منض ـ منظمـ السمعمت المارمدة6105نرة أكرنمر الكيرمية د
  -( رحت أشراؼ كؿ مف:الرصنيؼ لشمرات المخ

 الكيرمية  تأسرمذ مرفرغ مقسـ ىندسة االلكررننيمت ناالرصمال أ.د/ طػػػػػػػػو السيد طػػػػػػو 0

 الكيرمية  تمذ مرفرغ مقسـ ىندسة االلكررننيمت ناالرصمالأسر د/السيد محمند الرمياي 1أ 3

 الكيرمية تأسرمذ مرفرغ)أسرمذ مسمعد( مقسـ ىندسة االلكررننيمت ناالرصمال د./ عمدؿ شمكر الفيشمنى 3

 الكيرمية تمدرس مقسـ ىندسة االلكررننيمت ناالرصمال د./ محمد السيد محمد النكيؿ 4

 القــــــــرار

 بالموافقـة على التسجٌل للمهندسة المذكورة.أوصى المجلس 
 

نكيؿ الكمية لمدراسمت الاميم نالمحنث مشأف المنافقة عم  رسجيؿ منضنع المحث الخػمص  د/1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -6
ير لدرجػػة ممجسػػر ػيدقػػالم -المايػػد مقسػػـ ىندسػػة االلكررننيػػمت ناالرصػػمالت الكيرميػػة -محمػػد سػػممي سػػايد عرفػػة/ طملػػبممل

فػػي  ـ منظػػمـ السػػمعمت المارمػػدة6105الامػػنـ اليندسػػية مقسػػـ ىندسػػة االلكررننيػػمت ناالرصػػمالت الكيرميػػة دنرة أكرػػنمر 
  -( رحت أشراؼ كؿ مف:رحسيف أداء رقنيمت الراديؿ الحيزىنع: ) ػػمنض
 الكيرمية تأسرمذ مرفرغ مقسـ ىندسة االلكررننيمت ناالرصمال د/ مانض إمراىيـ مانض1أ 0

 الكيرمية تمدرس مقسـ ىندسة االلكررننيمت ناالرصمال ./ محمد السيد محمد النكيؿد 3
 القــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقـة على التسجٌل للمهندس المذكور.
 
 
 
 
 
 
 

لخػمص نكيؿ الكمية لمدراسمت الاميم نالمحنث مشأف المنافقة عم  رسػجيؿ منضػنع المحػث ا د/1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد-7
لدرجػة ممجسػرير الامػنـ اليندسػية مقسػـ ىندسػة االلكررننيػمت  ػيدقػالم -عمػد الحميػد محمػد عمػد الحميػد الشػممي / طملبممل



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/6/6107 سةسمدالالجمسة  ـ6106/6107لكررننية ممننؼ الامـ الجمما  ) مجمس كمية اليندسة ال 

 

(06) 

لممصػػمنع ممسػػرخداـ  اآللػيالرشػػغيؿ نع: ) ػػػفػػي منض ـ منظػػمـ السػمعمت المارمػػدة6105ناالرصػمالت الكيرميػػة دنرة أكرػنمر 
  -( رحت أشراؼ كؿ مف:ماملجة الصنر 

 الكيرمية  تأسرمذ مرفرغ مقسـ ىندسة االلكررننيمت ناالرصمال د/السيد محمند الرمياي 1أ 0

 الكيرمية تأسرمذ مرفرغ مقسـ ىندسة االلكررننيمت ناالرصمال أ.د/ عمد الازيز إمراىيـ محمند 3
 الكيرمية تأسرمذ مقسـ ىندسة االلكررننيمت ناالرصمال أ.د/ فرحي السيد عمد السميع 3

 ـــــرارالقـــ

 أوصى المجلس بالموافقـة على التسجٌل للمهندس المذكور.
 

   رسػػجيؿ المينػػدس/   إلغػػمء د/ نكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػمت الاميػػم نالمحػػنث مشػػأف المنافقػػة عمػػ 1لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أا -8
ناالرصػمالت الكيرميػة  االلكررننيػمتمقسػـ ىندسػة ية اليندسػالامػنـ  ممجسريرالمسجؿ لدرجة  -عم  مصطف  عم  الجممؿ

  منمءا عم  رنصية السمدة المشرفيف ) منظمـ السمعمت المارمدة (  ـ6103دنرة أكرنمر 
 القــــــــرار

   0وٌرفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقـة على إلغاء التسجٌل للمهندس المذكور
 

    رسػػجيؿ المينػػدس/  إلغػػمء مشػػأف المنافقػػة عمػػ  د/ نكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػمت الاميػػم نالمحػػنث1لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أا-9
االلكررننيػمت ناالرصػمالت الكيرميػة مقسػـ ىندسػة ية اليندسالامنـ  ممجسريرالمسجؿ لدرجة  -حسيف رشمد حسمف حسيف 

 منمءا عم  رنصية السمدة المشرفيف.  ) منظمـ السمعمت المارمدة (  ـ6100دنرة أكرنمر 
 القــــــــرار

 0وٌرفع للجامعة لموافقـة على إلغاء التسجٌل للمهندس المذكورأوصى المجلس با
 

     المينػػدس/  قيػػد  إلغػػمء د/ نكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػمت الاميػػم نالمحػػنث مشػػأف المنافقػػة عمػػ 1لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أا-01
كـ نالمقيػد لدرجػة دكرػنر االلكررننيمت الصنمعية نالػرحمقسـ ىندسة المدرس المسمعد   –إمراىيـ أمن الحمد محمد حمداف 

 الفمسفة في الامنـ اليندسية نظرا لادـ رغمرو في االسرمرار في الدراسة.
 القــــــــرار

 0وٌرفع للجامعة المذكور للمهندس القٌدأوصى المجلس بالموافقـة على إلغاء 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

أف المنافقػػة عمػ  قػرار لجنػػة فحػص نمنمقشػػة د/ نكيػؿ الكميػػة لمدراسػمت الاميػػم نالمحػنث مشػ1المػذكرة المقدمػة مػػف السػيد أ-00
نالمسػجؿ  الفيزيقػم نالريمضػيمت اليندسػيةمقسػـ  المايػد  -محمد السػيد أمػن زيػد نصػمرالخمصة مملطملب/  الممجسريررسملة 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/6/6107 سةسمدالالجمسة  ـ6106/6107لكررننية ممننؼ الامـ الجمما  ) مجمس كمية اليندسة ال 

 

(03) 

دراسػػة فػػي منضػػنع: ) السػػمعمت المارمػػدة ـمنظػػم ـ6103اليندسػػية دنرة أكرػػنمر  األسمسػػية فػػي الامػػـنالممجسػػرير لدرجػػة 
حيػث أنصػت المجنػة ممػنح الطملػب المػذكنر درجػة  1(األنظمة الثنمئية غير الخطية رحت رأثير قػنى إثػمرة مخرمفػةاىرزازات 

نمرفؽ صػنرة مػف رقػمرير لجنػة الفحػص  الفيزيقم نالريمضيمت اليندسيةليندسية رخصص األسمسية ا في الامـنالممجسرير 
 نالمنمقشة.

 القــــــــرار

ا جاء بتوصٌة لجنة الفحص والمناقشة بمنح المهندس المذكور درجةة الماجسةتٌر فةً العلةوم أوصى المجلس بالموافقـة على م
 األساسٌة الهندسٌة تخصص الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة وٌرفع للجامعة .

 

 د/ نكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػمت الاميػػم نالمحػػنث مشػػأف المنافقػػة عمػػ  قمػػنؿ الاػػذر المقػػدـ مػػف1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ-06
دنرة أكرػنمر  -المقيػد لدرجػة ممجسػرير الامػنـ اليندسػية فػي ىندسػة نعمػنـ الحمسػممت -الميندسة/ غمدة عمػ  حسػف فميػد

 ـ نظرا لظرنؼ مرضيم.6106/6106ـ عف دخنؿ امرحمنمت الفصؿ الدراسي األنؿ لمامـ الجمماي  6106

 القــــــــرار
من المهندسة المذكورة عن دخول امتحانات الفصةل الدراسةً األول  الموافقة على قبول العذر المرضى المقدمأوصى المجلس ب

 0م 1026/1027للعام الجامعً 
 

د/ نكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػمت الاميػػم نالمحػػنث مشػػأف المنافقػػة عمػػ  قمػػنؿ الاػػذر المقػػدـ مػػف 1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ-03
دسػػية فػػي ىندسػػة االلكررننيػػمت الصػػنمعية المقيػػد لدرجػػة ممجسػػرير الامػػنـ الين -المينػػدس/ طػػو محػػرنس فػػرج محػػرنس

ـ نظػرا لظػرنؼ 6106/6106 الجػممايـ عف دخنؿ امرحمنمت الفصػؿ الدراسػي األنؿ لماػمـ 6106 دنرة أكرنمر -نالرحكـ
 مرض نالده. 

 القــــــــرار
الدراسةً األول الموافقة على قبول العذر المرضى المقدم من المهندس المةذكور عةن دخةول امتحانةات الفصةل أوصى المجلس ب

  0م 1026/7102للعام الجامعً 
 

 /ةد/ نكيؿ الكمية لمدراسػمت الاميػم نالمحػنث مشػأف المنافقػة عمػ  مػد فرػرة الدراسػة لمميندسػ1المذكرة المقدمة مف السيد أ -04
ـ اآللػي دنرة الممجسػرير فػ  اليندسػية االلكررننيػة  مقسػـ ىندسػة الػرحكلدرجة  ةالمسجم -رانيم إمراىيـ عمد الحميد إمراىيـ

ـ  منػػمء 31/9/6107حرػػ  0/01/6106ـ اعرمػػمرا مػػف 6106/6107ثػػمني لماػػمـ الجػػمماي لمػػدة عػػمـ ـ 6118أكرػػنمر 
 1عم  رأى السمدة المشرفيف

 القــــــــرار

 وٌرفع للجامعة. ثانًلمدة عام  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس
 

 د/ نكيػؿ الكميػة لمدراسػمت الاميػم نالمحػنث مشػأف المنافقػة عمػ  مػد فرػرة الدراسػة لممينػدس/1مف السيد أالمذكرة المقدمة -05
الممجسرير في الامنـ اليندسية مقسـ ىندسة االلكررننيػمت الصػنمعية ن الػرحكـ المسجؿ لدرجة  -أحمد جممر مانض أحمد

ـ  منػمء 31/9/6107حر  0/01/6106رممرا مف ـ اع6106/6107أنؿ لمامـ الجمماي لمدة عمـ ـ 6100دنرة أكرنمر 
 1عم  رأى السمدة المشرفيف

 القــــــــرار

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

راػديال ديؿ عنػناف الرسػملة راػ د/ نكيػؿ الكميػة لمدراسػمت الاميػم نالمحػنث مشػأف المنافقػة عمػ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-06
مقسػػـ فػػي الامػػنـ اليندسػػية لدرجػػة الممجسػػرير  ةالمسػػجم -فمطمػػة الزىػػراء السػػيد رشػػمد أحمػػد/ ةالخمصػػة مملميندسػػجنىريػػم 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/6/6107 سةسمدالالجمسة  ـ6106/6107لكررننية ممننؼ الامـ الجمما  ) مجمس كمية اليندسة ال 

 

(04) 

ضػمفة  منظمـ السمعمت المارمدة ـ6103دنرة أكرنمر ىندسة اللكررننيمت ناالرصمالت الكيرمية نراديؿ في لجنة الشراؼ نار
الكيرميػة لحمجػة  تمقسػـ ىندسػة االلكررننيػمت ناالرصػمالاألسرمذ المرفػرغ  -فالازيز إمراىيـ محمند حسني د/ عمد1اسـ السيد أ

 ( ) االسرخداـ الكؼء لرقنيمت كشؼ االخرالؼ في الصنر ليصمح عنناف الرسملة:  منضنع المحث إل  مجيندارو
Efficient Utilization of Image Change Detection Techniques 

     ) رنثيؽ الصنر ممسرخداـ الرنقيع الرقمي( فممدال 

Image Authentication With Digital Signature                                     
 .عم  الرسملة الشراؼنذلؾ منمء عم  طمب لجنة 

 القــــــــرار

علةى طلةل لجنةة  ابنةاء ةالمةذكور ةبالمهندسة( الخاصةة  ال  جوهرٌةاعنوان الرسةالة تتعةدٌتعدٌل الموافقة على أوصى المجلس ب
األسةتاذ المتفةرب بالقسةم إلةى لجنةة اإلشةراف علةى  -د/ عبد العزٌز إبراهٌم محمةود حسةنٌن0وإضافة اسم السٌد أ األشراف
 0وترفع للجامعةالرسالة 

 
راػديال راػديؿ عنػناف الرسػملة  د/ نكيؿ الكمية لمدراسمت الاميػم نالمحػنث مشػأف المنافقػة عمػ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -07

مقسػػـ فػػي الامػػنـ اليندسػػية المسػػجؿ لدرجػػة الممجسػػرير  -ىشػػمـ محمػػند عمػػد الظػػمىر عمػػ الخمصػػة مملمينػػدس/ جنىريػػم 
) رقنيػة ليصػمح عنػناف الرسػملة: منظػمـ السػمعمت المارمػدة  6100دنرة أكرػنمر  ىندسة اللكررننيمت ناالرصمالت الكيرمية

 ي إشمرة الجيرنسكنب(فاملة لمحد مف الضنضمء ف
Efficient Technique for Noise Reduction in Gyroscope Signal 

     في نظـ االرصمالت المصرية ( ر) رقميؿ ضنضمء الطن فمدال م

Phase Noise Reduction in Optical Communication Systems                                     
 .عم  الرسملة راؼالشنذلؾ منمء عم  طمب لجنة 

 القــــــــرار

علةى طلةل لجنةة  ا( الخاصةة بالمهنةدس المةذكور بنةاء ال جوهرٌةاعنةوان الرسةالة تتعةدٌتعةدٌل الموافقةة علةى أوصى المجلةس ب
 0وترفع للجامعة األشراف

 

         أ.د/السػػػيد  د/ نكيػػػؿ الكميػػػة لمدراسػػػمت الاميػػػم نالمحػػػنث مشػػػأف المنافقػػػة عمػػػ  رفػػػع اسػػػـ1المػػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيد أ-08
مػف لجنػة األشػراؼ عمػ  رسػملة  االلكررننيػمت ناالرصػمالت الكيرميػةاألسرمذ المرفرغ مقسـ ىندسة  -كممؿ حسف عنض اهلل

مقسػـ ىندسػة  لدرجة الممجسرير ف  اليندسػية االلكررننيػة المسجؿ -مصطف  أحمد السيدالخمصة مملميندس/  الممجسرير
لرصمح لجنة رمية رخصص ىندسة االرصمالت ) الئحة سممقة( نذلؾ لظرنؼ خمصة مسيمدرو االلكررننيمت ناالرصمالت الكي

 األشراؼ كملرملي:
 ىندسة االلكررننيمت ناالرصمالت الكيرمية أسرمذ مرفرغ مقسـ د/ سايد محمد أميف الحمفمنى1أ 0
 ررننيمت ناالرصمالت الكيرميةأسرمذ مرفرغ )أسرمذ مسمعد( مقسـ ىندسة االلك د./ عمد المجيد عمد الحكيـ شرشر 2

 القــــــــرار
 0ف وٌرفع للجامعةلموافقة على رفع اسم السٌد أ.د/ كمال حسن عوض هللا  من لجنة األشراأوصى المجلس با

 

 -: اللجبن:جبسؼبً 
مريخ المناقػد مرػـ 6107/ 6106( لمامـ الجػممايالخممسةمحضر اجرمػمع مجمس قسـ ىندسة نعمنـ الحمسممت ) الجمسة  -0

 ـ.8/0/6107



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/6/6107 سةسمدالالجمسة  ـ6106/6107لكررننية ممننؼ الامـ الجمما  ) مجمس كمية اليندسة ال 

 

(05) 

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممم

 

 ـ.05/0/6107المناقد مرمريخ ـ 6107/ 6106( لمامـ الجمماي الخممسة) الجمسة  لجنة شئنف الراميـمحضر اجرمػمع  -6
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممم
 

 ـ.05/0/6107المناقد مرمريخ ـ 6107/ 6106( لمامـ الجمماي الخممسة) الجمسة  لجنة المكرمةمحضر اجرمػمع  -3
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممم
 

             ( لماػػػػػمـ الجػػػػػممايالخممسػػػػػة) الجمسػػػػػة  االلكررننيػػػػػمت الصػػػػػنمعية نالػػػػػرحكـمحضػػػػػر اجرمػػػػػػمع مجمػػػػػس قسػػػػػـ ىندسػػػػػة  -4
 ـ.8/0/6107المناقد مرمريخ ـ 6107/ 6106

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممم

 

          ( لماػػػػمـ الجػػػػمماي الخممسػػػػة) الجمسػػػػة  االلكررننيػػػػمت ناالرصػػػػمالت الكيرميػػػػةمجمػػػػس قسػػػػـ ىندسػػػػة محضػػػػر اجرمػػػػػمع  -5
 ـ.8/0/6107المناقد مرمريخ ـ 6107/ 6106

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممم

 

المناقػػد ـ 6107/ 6106  ( لماػػمـ الجػػممايالراماػػة ) الجمسػػةلجنػػة الاالقػػمت الثقمفيػػة نالمحػػنث الامميػػةمحضػػر اجرمػػػمع  -6
 ـ05/0/6107مرمريخ 

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممم

 

المناقػػد مرػػمريخ ـ 6107/ 6106( لماػػمـ الجػػمماي الخممسػػة) الجمسػػة لجنػػة الدراسػػمت الاميػػم نالمحػػنث حضػػر اجرمػػػمع م -7
 ـ05/0/6107

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممم

 

المناقػد ـ 6107/ 6106  ( لماػمـ الجػممايالخممسػة) الجمسػة لشػمكمت مجمػس إدارة مرنػممج االرصػمالت ناحضر اجرمػمع م-8
 ـ66/0/6107مرمريخ 

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممم

 

المناقػد ـ 6107/ 6106   ( لمامـ الجػممايالخممسة) الجمسة لجنة شئنف خدمة المجرمع نرنمية الميئة حضر اجرمػمع م -9
 ـ66/0/6107مرمريخ 

 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/6/6107 سةسمدالالجمسة  ـ6106/6107لكررننية ممننؼ الامـ الجمما  ) مجمس كمية اليندسة ال 

 

(06) 

 المجمس عمممأحيط 
 

 المناقد ـ 6107/ 6106   ( لمامـ الجممايالخممسة) الجمسة لجنة المخرمرات ناألجيزة الاممية حضر اجرمػمع م -01
 ـ05/0/6107مرمريخ 

 القــــــــرار 
 أحيط المجمس عممم

 

                     ( لماػػػػػػػمـ الجػػػػػػػممايالخممسػػػػػػػة) الجمسػػػػػػػة مجمػػػػػػػس قسػػػػػػػـ الفيزيقػػػػػػػم نالريمضػػػػػػػيمت اليندسػػػػػػػية حضػػػػػػػر اجرمػػػػػػػػمع م -00
 ـ8/0/6107المناقد مرمريخ ـ 6107/ 6106

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممم

 

                      ( لماػػػػػػػػمـ الجػػػػػػػػممايالطمرئػػػػػػػػة) الجمسػػػػػػػػة مجمػػػػػػػػس قسػػػػػػػػـ الفيزيقػػػػػػػػم نالريمضػػػػػػػػيمت اليندسػػػػػػػػية حضػػػػػػػػر اجرمػػػػػػػػػمع م -06
 .ـ64/0/6107المناقد مرمريخ ـ 6107/ 6106

 القــــــــرار
  1المجمس عممم أحيط
 .ـ05/0/6107مرمريخ  المناقد ـ 6107/ 6106 ( لمامـ الجممايالثملثة) الجمسة لجنة الحمسممتحضر اجرمػمع م -03

 القــــــــرار
  1أحيط المجمس عممم

 
 

  -مب يسحجذ مه أػمــــبل: :ػبشراً 
 

 
 

رامنف ميف المرنرنكنؿ  عم  مسندة  نكيؿ الكمية لمدراسمت الاميم نالمحنث مشأف المنافقة د/1أ ةدالمذكرة المقدمة مف السي -6
 -مف: كال

 .نكمية اليندسة مملجمماة المصرية اليمممنية, جمماة المننفية  –* كمية اليندسة االلكررننية ممننؼ 
 .نجمماة زنيؿ, المننفية  جمماة –عمؿ مرنرنكنؿ رامنف ميف كمية اليندسة االلكررننية ممننؼ  *

 القــــــــرار
 1عم  لجنة الاالقمت الثقمفية مملمنافقة عم  المسندة نالرنصية مملارضأنص  المجمس 

 

أف  يؿ الكمية لشئنف الراميـ نالطالب مشأف الفػمدات الرػي رسػرخرج مػف قسػـ الخػريجيفد/ نك1لمذكرة المقدمة مف السيد أا -3
دة إل  مف ييمو األمر نأف ركػنف عمػ  نرؽ عػمدى مػف أنراؽ الكميػة مطممقػم لامكمنيػمت المرمحػة ركنف منجيو نال رسرخرج إفم

 .الخ111مملكمية
 القــــــــرار

  1ىذا الشأفااللرزاـ مملقناعد المامنؿ ميم في مملمنافقة ن المجمس  أوصى
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/6/6107 سةسمدالالجمسة  ـ6106/6107لكررننية ممننؼ الامـ الجمما  ) مجمس كمية اليندسة ال 

 

(07) 

مرػػمريخ  ت الرػػي عرضػػت عمػػ  المجنػػةملمنضػػنعماالحمطػػة مالكرػػمب المقػػدـ مػػف السػػيد أ.د/ رئػػيس لجنػػة الحمسػػممت مشػػأف  -4
 . ـ05/0/6107

 القــــــــرار
 المجمس عممم.أحٌط 

 

مشأف المنافقة  االلكررننيمت ناالرصمالت الكيرميةىندسة  أسرمذ مسمعد مقسـ-الطمب المقدـ مف السيد. د/ أحمد نميو راشد -5
رة ردريسية ف  مجمؿ الشمكمت المصرية نماػض لمرنممج الشمكمت ناالرصمالت الخمص مملقسـ حيث انو لو خم وعم  انضممم

    مقررات المرامج الخمصة مرخصصو.

 القــــــــرار
 المجلس بالموافقة.أوصى 

سايد   / 1د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكررننيمت ناالرصمالت الكيرمية مشأف ضـ السيد د1الطمب المقدـ مف السيدة أ -6
د/ محمػد 1مرنممج ىندسة االرصمالت نالشػمكمت مػدال مػف السػيد أ إدارةسـ لمجمس األسرمذ المسمعد مملق -عمد الامط  مصؿ

   1ـ6106/6107نظرا النردامو ندمًم كميم ف  الفصؿ الدراسي الثمني لمامـ الجمماي  -فييـ الكردي
 القــــــــرار 

 المجلس بالموافقة.أوصى 
 

مشػأف  االلكررننيػمت الصػنمعية نالػرحكـىندسة  ذ المرفرغ  مقسـاألسرم-الطمب المقدـ مف السيد أ. د/ محمد إمراىيـ محمند -7
 إقممة مسممقة عممية ىندسية لطالب الكمية. حالمنافقة عم  مقرر 

 القــــــــرار
 على هذا االقتراح. هلسٌادت لموافقة مع تقدٌم الشكرأوصى المجلس با

 
 
 

ننيػمت الصػنمعية نالػرحكـ مشػأف المنافقػة عمػ  انرػداب االلكرر ىندسػة د/ رئػيس مجمػس قسػـ 1الكرمب المقدـ مػف السػيد أ -8 
نالركننلنجيػػم مناقػػع يػػـن ناحػػد   لمامػػـن –مػػدرس مملقسػػـ لمرػػدريس مجمماػػة زنيػػؿال -/ أحمػػد محمػػد السػػيد خميفػػة1دالسػػيد 

 .  ـ6107/ 6106مامـ الجمماي الفصؿ الدراسي الثمني لأسمنعيم) األرمامء(  خالؿ 
 القــــــــرار

 . وٌرفع للجامعة لموافقةأوصى المجلس با
 

عمػ  مػد فرػرة الرقػديـ لػدنرة ينػمير  د/ نكيػؿ الكميػة لمدراسػمت الاميػم نالمحػنث مشػأف المنافقػة1المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -9
 8/6/6107عمػ  أف ركػنف نيميػة الفرػرة الرقػديـ  فػيطػالب لرغمػة الماد انريػمء المياػمد المحػدد نظػرا  أسمنعلمدة  ـ6107
 ـ30/0/61007مدال مف 

 القــــــــرار
 . لاعالفلمنافقة نيرفع عم  منقع الكمية أوصى المجلس با

 

مشأف القرار المرامج المرميزة مملكمية  مديرينالسمدة  د/ نكيؿ الكمية لشئنف الراميـ نالطالب 1المقدمة مف السيد أالمذكرة  -01
" مكميػػمت نمامىػػد جمماػػة الجػػندة إلػػ مػػدخؿ  -نسػػمفال ـ لرػػدريس مقػػرر "حقػػنؽ 03/0/6105( مرػػمريخ 064رقػػـ ) الػػنزاري



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/6/6107 سةسمدالالجمسة  ـ6106/6107لكررننية ممننؼ الامـ الجمما  ) مجمس كمية اليندسة ال 

 

(08) 

مكمنيػػػة ـ لطػػالب الفرقػػػة االعػػدادى6105/6106المننفيػػة اعرمػػمرا مػػػف الاػػمـ الجػػػمماي  رطميقػػو عمػػػ  المػػرامج الخمصػػػة  نار
   1مملكمية

 القــــــــرار 
 -:باآلتًأوصى المجلس 

  0ل بدء الدراسة بنظام الساعات المعتمدةقب أيم 21/2/1025( بتارٌخ 214رقم ت الوزاريالقرار  إصدارأن تارٌخ  
  تالمستوى الثالث  فًٌتم تدرٌسه  اإلنسانمقرر حقوقru ت( ضمن مقرارات متطلبات الجامعةru ) وكذلك مقرر ضةبط

   0وٌرفع للجامعة الثانً طبقا لالئحة الداخلٌة بالكلٌة ىالمستو فًمعاٌٌر الجودة ٌتم تدرٌسه 
 

 األسرمذ مقسـ ىندسة االلكررننيمت ناالرصمالت الكيرمية -د/ عمد النمصر عمد الجناد محمد1الكرمب المقدـ مف السيد أ -00
    مشأف سحب طمب الرشكيؿ  -الخمصة مملميندسة/ شيممء أميف قطب المادانى نالمشرؼ الداخمي عم  رسملة الممجسرير    
 1د/ عمد الماط  السيد المدنى1الخمرجي أنظرا لظرنؼ خمصة مملمحكـ  لمنمقشة الرسملة لمميندسة المذكنرة      

 القــــــــرار
 0بالموافقةأوصى المجلس 

 

/ 1د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة نعمـن الحمسممت مشأف رجديد األجمزة الخمصة مملسيدة ـ1الكرمب المقدـ مف السيد أ -06
ليم مقضمئيم مملخمرج ) الناليمت  المدرس المسمعد مملقسـ لرعمية الطفؿ مع السممح -أممني عمد الحميد السيد قنديؿ

 (.ةالمرحدة اآلمر كي
 القــــــــرار

 .  نيرفع لمجمماة لمنافقة عم  أف ال يسمح ليم مملامؿ في الخمرجأوصى المجلس با
 
 
 
 
 

 ةمشػأف المنافقػة عمػ  اشػرراؾ نحضػنر السػيدد/ رئيس مجمس قسـ ىندسة نعمنـ الحمسممت 1الكرمب المقدـ مف السيد أ -03
ممين  8-6القمىرة في الفررة  مف  سياقد في الذي  –في المؤرمر الدنلي  األسرمذ المرفرغ مملقسـ–نناؿ احمد الفيشمنيأ.د/ 

فقػط  ( جنيػو0111عم  أف ررحمؿ الجمماة رسػـ االشػرراؾ مػملمؤرمر نقػدرة) محث مقمنؿ لمنشرم حيث أف لسيمدري1 6107
 ألؼ جنيو مصري ألغير.

 القــــــــرار
 .نيرفع لمجمماة االلرزاـ مملقناعد المامنؿ ميم في ىذا الشأفلمنافقة مع س باأوصى المجل

 مشػأف المنافقػة عمػ  اشػرراؾ نحضػنر السػيدد/ رئػيس مجمػس قسػـ ىندسػة نعمػنـ الحمسػممت 1الكرمب المقدـ مف السيد أ-04
 8-6قػمىرة فػي الفرػرة  مػف ال سػياقد فػي الػذي  –األسرمذ المسمعد مملقسـ في المؤرمر الػدنلي –/ جممؿ محرنس عطية1د

 ( جنيػو0111عمػ  أف ررحمػؿ الجمماػة رسػـ االشػرراؾ مػملمؤرمر نقػدرة) محػث مقمػنؿ لمنشػر حيث أف لسيمدرو 6107ممين 
 فقط ألؼ جنيو مصري ألغير.

 القــــــــرار
 .نيرفع لمجمماة االلرزاـ مملقناعد المامنؿ ميم في ىذا الشأفلمنافقة مع اأوصى المجلس ب



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/6/6107 سةسمدالالجمسة  ـ6106/6107لكررننية ممننؼ الامـ الجمما  ) مجمس كمية اليندسة ال 

 

(09) 

      ( لماػػػمـ الجػػػممايالخممسػػػة) الجمسػػػة مجمػػػس ادارة مرنػػػممج اليندسػػػة الطميػػػة نالحينيػػػة نالركننلنجيػػػماجرمػػػػمع  حضػػػرم -05
 .ـ64/0/6107مرمريخ  المناقد ـ 6107/ 6106

 القــــــــرار
  1أحيط المجمس عممم

 
 

 مسبءً  الخبمسةاوحهى االجحمبع حيث كبوث السبػة          

 
 

 ػميذ الكلية  س                               أميه المجل              

 

 / محمذ ػبذ الؼظيم البرديىىأ.دد/ السيذ محمىد الربيؼي                     أ.
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