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 {بعةساالمحضر اجتماع مجمس الكمية } الجمسة 

 ـ5/3/6107الموافؽ  األحدة يـو المنعقد
 تـ عقد اجتماع مجمس الكمية برئاسة  صباحاً عشر  الحاديةوفى تماـ الساعة  ـ5/3/6107الموافؽ  األحديوـ  فيانو 

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

 وكيػػػؿ الكميػػػة لشئػػوف خدمػة المجتمػػع وتنميػػة البيئة محمد عبد الناصر عبد الجواد أ.د 0
 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث أ.د/ سناء محمود الربيعي 6
 وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب / فتحي السيد عبد السميعد1أ 3
 صاالت الكيربيةرئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالت د/ منى محمد صبرى شقير1أ 4
 قائـ بعمؿ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكػـ د./ محمد أبو زيد البروانى 5
 قػائػـ بعمؿ رئيس مجػمس قسـ ىندسػة وعمـو الحاسبػػات / أيمف السيد احمد السيػد1د 6

 تصاالت الكيربيةاألستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واال  أ.د / كماؿ حس عوض اهلل 7
 الصناعية والتحكـاألستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات  د/ محمد مبروؾ شرؼ1أ 8
 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ السيد محمود الربيعي 9
 اتاألستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسب نواؿ أحمد راغب الفيشاوىأ.د/  01

 الفيزيقا والرياضيات اليندسية األستاذ المتفرغ بقسـ د/ مصطفى حسف عيسى1أ 00

 أقدـ األساتذة المساعديف )بالتناوب( / وداد عمى عبد المنعـ الجناينى1د 06

 }ف } بالتناوبػػػػػػػدـ المدرسيػػػػػػػػػػػػأق طارؽ يحيى عبد العميـ خضرد./  03

 اعتذر عف عدـ الحضور 

 اليندسية لمجموعة شركات العربي ةمدير اإلدار  محمد مجدي محمد العربي/ 1ـ 0

 مدير مصنع بنيا الحربي / مجدي محمد عمى محمديف  1ـلواء  6

 رجؿ أعماؿ محمد محمد خيره /الميندس 3

 تولى سكرتارية الجمسة

 أمانة المجالس والمجاف .   السيدة / نيى صالح زكى  0   
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 " االجتماع "             س المجمسد/ رئي.وبدأ السيد أ
 "" بسـ اهلل الرحمف الرحيـ بذكر 

السػػادة الحضػػور متمنيػػا ليػػـ كػػؿ و  لمجمػػسرئػػيس اعميػػد الكميػػة د/ 1بالسػػيد أثػػـ رحػػب سػػيادتو      
 1صالح األعماؿ إلىالتوفيؽ داعيا اهلل سبحانو وتعالى أف يوفؽ الجميع 

 
 -أواًل المصبدقبت:

والجمسة )الطارئة( المنعقدة بتاريخ  ـ5/6/6107( المنعقدة بتاريخالسادسة) الجمسة السابقةالمصادقة عمى محضر  -0
  1ـ66/6/6107

 القػػػػػػػػرار
 ـ والجمسة )الطارئة( المنعقدة بتاريخ5/6/6107بتاريخ( المنعقدة السادسةالمصادقة عمى محضر الجمسة السابقة )

  1ـ66/6/6107
 

  -مىضىعبت ببلحفىيض: ثبويب:
رامػي أشػرؼ  /1ـلسػيد ا حضػورد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -0

التاسع لتنمية البيئة المستدامة الػذي يعقػد بمدينػة المؤتمر المعيد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  –صالح الديف زيف الديف
 1مارس حيث أف لسيادتو بحث مقبوؿ لمنشر 68 مارس إلى 64شـر الشيخ في الفترة مف 

 القــــــــرار                                                                      
 1أوصى المجمس عمى اعتماد الموافقة بالتفويض وترفع لمجامعة

 

       االت الكيربية بشأف ترشيح ـ/ د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتص.مف السيدة أ ةالمذكرة المقدم -6
المدرس المساعد بالقسـ لمحصوؿ عمى منحة دراسية لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه والتي  -سموى سعيد حامد مصطفى

يقدميا قطاع الشئوف الثقافية والبعثات في إعالف المبادرة المصرية اليابانية لمتعميـ بالنظاـ التنافسي لمعاـ الجامعي 
 . ـ6107/6108

 القــــــــرار
 1أوصى المجمس عمى اعتماد الموافقة بالتفويض وترفع لمجامعة

 

  -مىضىعبت عبمة:: ثبلثب
     / 1د/ رئػػيس مجمػػس قسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات بشػػأف الموافقػػة عمػػى انتػػداب السػػيد د1الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -0

يس  بمعيػد العبػور العػالي لميندسػة والتكنولوجيػا بواقػع يػوـ المػدرس بالقسػـ  لمتػدر  -أحمد مصطفى عبد الحميد المحػالوي
 1 ـ6107/ 6106واحد أسبوعيا خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار
 1رفع لمجامعةأوصى المجمس بالموافقة وي
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بشػػأف الموافقػػة عمػػى انتػػداب د/ رئػػيس مجمػػس قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ 1الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -6
المدرس بالقسـ  لمتدريس  بالمعيد العالي لميندسة وتكنولوجيا المنسوجات بواقػع  -/ أسامة الشاذلي حسف حبيب1السيد د

 1ـ6107/ 6106يـو واحد أسبوعيا خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار                                                                                             

 1رفع لمجامعةويأوصى المجمس بالموافقة 
 

 

الكتاب المقدـ مف السادة/ أعضاء لجنة الممتحنيف لمفرقة الثانية بشأف قرار المجنػة لمقػررات الفصػؿ الدراسػي األوؿ لمفرقػة  -4
 1ـ6106/6107الثانية لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار
 1أحيط المجمس عمما

االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بشػأف وقػائع  المػؤتمر العممػي  د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة1ف السيد أالكتاب المقدـ م -5
   1ـ61/06/6106لمقسـ الذي عقد يوـ الثالثاء الموافؽ 

 القــــــــرار
 1حيط المجمس عمماأ

   صفا كماؿ محمود  ب المقػدـ مف الطالبػة /الطمد/ وكيػؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -6   
 السيد بخصوص التحاقيا ببرنامج اليندسة الطبية حيث أف ليا عقوبة إنذار.        

 القــــــــرار     
 1االلتزاـ بقرار مجمس الكمية السابؽ في ىذا الشأفأوصى المجمس 

 
     

 -شئىن أعضبء هيئة الحدريس: :بً رابع
 -رة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد الميندس/ عصاـ عبد العميـ جمعة العربػيالمذك -0

المدرس المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بالكمية فػي وظيفػة مػدرس بػذات القسػـ نظػرا لحصػولو عمػى 
ـ. حيػث أوصػى مجمػس القسػـ أنػو كػاف ممتزمػا فػي عممػو ومسػمكو 0/0/6107درجة الدكتوراه مف جامعة المنوفية بتاريخ 

   1منذ تعيينو معيدا بالقسـ ومحسنا آدائو ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ
 القــــــــرار

 1أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة
 

   -شئىن الحعليم والطالة: :خبمسب
د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف الموافقػة عمػى الترخيػػص لمطػالب المتقػدميف 1المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -0

 -ـ بدخػوؿ االمتحػػاف لمطالب :6106/6107لالمتحانات مف الخارج لمعاـ الجامعي 
 فرصة التقدـ لالمتحاف عدد المواد           الفرقة اسـ الطالب ـ

 لىاألو  4 الثالثة عماد جميؿ انطوف متياس 0



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/3/6107 لسابعةاالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(5) 

حيػث أوصػت المجنػة بالموافقػة عمػى التػرخيص لمطالػب بػدخوؿ االمتحانػات لمعػاـ  1وقد قاـ الطالب بسػداد الرسػـو الخاصػة بيػـ
   1ـ6106/6107الجامعي 

 القــــــــرار

 0توصٌة  اللجنة وٌرفع للجامعة علىأوصى المجلس بالموافقة 
 

     لتعميـ والطالب بشأف قبوؿ تأجيؿ دخوؿ االمتحاف لمطالب/د/ وكيؿ الكمية لشئوف ا1المذكرة المقدمة مف السيد أ -6
الفرقة الثانية مقرر الكيمياء ) مقرر تحميؿ مف الفرقة االعدادى ( المقرر اختبارىا في الفصؿ  -رضواف زكريا رضواف محمد

                     1حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة 1ـ 6106/6107الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 0توصٌة  اللجنة  علىأوصى المجلس بالموافقة 
 

د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشػأف اعتمػاد نمػوذج ممػؼ المعامػؿ مػف لجنػة شػئوف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
حيػث  1اللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةد/ رئيس مجمس قسػـ ىندسػة ا1التعميـ والطالب وذلؾ بناء عمى كتاب السيدة أ

 1د/ عبد العزيز إبراىيـ محمود1أوصت المجنة بالموافقة عمى االعتماد والتوصية بخطاب شكر لمسيد أ
 القــــــــرار

 0مع التعمٌم على باقً األقسامتوصٌة  اللجنة  علىأوصى المجلس بالموافقة 
 

تػػاريخ مػػيالد ومحػػؿ  تصػػحيحة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف الموافقػػة عمػػى د/ وكيػػؿ الكميػػ1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -4
ـ محػػػؿ المػػػيالد مػػػف 65/8/0988ـ إلػػػى 05/9/0988المػػػيالد لمخريجػػػة/ دعػػػاء شػػػاكر عبػػػد النبػػػي سػػػالمة األشػػػقر مػػػف 

 بالموافقة .حيث أوصت لجنة التعميـ  1مركز أجا" إلى "االمارات العربية"  ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ -"الدقيمية
 القــــــــرار

 0وٌرفع للجامعة برفع الموضوع للشئون القانونٌة بالجامعة إلبداء الرأي أوصى المجلس 
 
 

 ةعمػى تنفيػذ حكػـ المحكمػة الراداريػ د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف الموافقػة1المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -5
بقبوؿ الطعف شكال وتنفيذ الحكـ بمسودتو المقػدـ مػف الطالػب/ إسػالـ منيػر السػيد ـ 63/00/6106العميا بجمستيا بتاريخ 

ـ وذلؾ بنػاء عمػى الطمػب المقػدـ 6104الحاصؿ عمى الثانوية العامة المعادلة )عممي( مف جميورية السوداف عاـ  -حسف
المػذكور بالفرقػة االعػدادى ويػتـ حيث أوصت المجنة بتنفيػذ حكػـ المحكمػة اإلداريػة بػأف يقيػد الطالػب  1مف الطالب المذكور

ـ ويػتـ إخطػار 6107ـ لوصػوؿ خطػاب مكتػب التنسػيؽ متػأخرا فػي شػير فبرايػر 6107/6108إرجػاء قيػده لمعػاـ الجػامعي 
   1اإلدارة العامة لشئوف التعميـ وكذلؾ إخطار مكتب التنسيؽ لمتأكد مف صحة الخطاب الوارد

 القــــــــرار

 0ٌة  اللجنة توص علىأوصى المجلس بالموافقة 
 

إرجػاء قيػد الطالػب/ حجػاج رجػب عمػى  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف الموافقػة1المذكرة المقدمة مف السيد أ -6
نظرا لتأخر وصوؿ اسػـ الطالػب مػف قبػؿ مكتػب  ـ6107/6108 القادـ الفرقة االعدادى لمعاـ الجامعي -حجاج منصور رافع

حيػث أوصػت المجنػة بالموافقػة عمػى إرجػاء قيػد  1و نتيجػة لزيػادة درجاتػو فػي الثانويػة العامػةالتنسيؽ حيث تـ تعػديؿ ترشػيح
  1ـ عمى أف اليحتسب إرجاء القيد ضمف مرات إيقاؼ القيد6107/6108الطالب المذكور لمعاـ الجامعي القادـ 

 القــــــــرار

 0توصٌة  اللجنة  علىأوصى المجلس بالموافقة 
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توصػية لجنػة شػئوف التعمػيـ والطػالب بمخاطبػة د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف 1مف السيد أالمذكرة المقدمة  -7
السػػادة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس "مشػػرفي التػػدريب" بػػأف يكػػوف نيايػػة ديسػػمبر ىػػو آخػػر موعػػد إلعػػالف نتيجػػة التػػدريب سػػواء 

ركات بدال مف الشركات التي ترغب األقساـ فى استبعادىا، أوالخارجى، ومخاطبة األقساـ العممية لتحديد مزيد مف الش الداخمي
فرديػػة بشػػرط أف تكػػوف فػػى مجػػاؿ  تواعتمػػاد الشػػيادات الدوليػػة التػػي تػػـ الحصػػوؿ عمييػػا خػػالؿ فتػػرة التػػدريب حتػػى ولػػو كانػػ

  1عمى أف تكوف بموافقة مشرؼ التدريب 05/9حتى  0/7تخصص القسـ في الفترة مف 
 القــــــــرار

 0تكون الموافقة مسبقة من مشرف التدرٌب أنأوصى المجلس 
 

مقتػرح تشػكيؿ المجنػة التنفيذيػة  عمػى د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف الموافقػة1المذكرة المقدمة مف السيد أ -8
   1حيث أوصت المجنة بالموافقة 1ـ6106/6107لمتدريب الصيفي لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 0توصٌة  اللجنة  علىافقة أوصى المجلس بالمو
 

 -اللتمػاس المقػدـ/ أحمػد أحمػد بػدوى محمػدد/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف ا1المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -9
حيػث  1تحويمػو مػف نظػاـ الفصػميف إلػى نظػاـ السػاعات المعتمػدة "البػرامج"يمػتمس  الذيالمقيد بالفرقة الثانية "باقي لإلعادة" 

 1مجنة بعدـ الموافقةأوصت ال
 القــــــــرار

 0توصٌة  اللجنة  علىأوصى المجلس بعدم الموافقة بناء 
 

 

مقتػرح جػدوؿ امتحػاف نصػؼ الفصػؿ الدراسػي د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -01
حيػػث أوصػػت المجنػػة  1ـ0/4/6107ـ حتػػى 65/3/6107ـ الػػذي يبػػدأ اعتبػػارا مػػف 6106/6107الثػػاني لمعػػاـ الجػػامعي 

 1بالموافقة
 القــــــــرار

 0وٌرفع للجامعة توصٌة  اللجنة علىأوصى المجلس بالموافقة 
 

البرامج الخاصة عمػى  مديريرد كال مف السادة  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -00
تػػدريس" الخػػاص بالخطػػة الدراسػػية لبػػرامج  6،0لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بالجامعػػة عمػػى نمػػاذج "مالحظػػات اإلدارة العامػػة 

 1ـ6106/6107الساعات المعتمدة لمرحمة البكالوريوس لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

( بانن العادد أصابآل ا ن 2مساتو    اعًالصانلبرناام  هندساة الاتحكم  التنفٌذيأحٌط المجلس علما على الرد الوارد من المدٌر 
لبرنام  هندسة االتصاالت والشبكات المرفق، والرد الوارد من  التنفٌذيهذا المستو ، والرد الوارد من المدٌر  فًطالب  ثمانً

الئحااة  ( ماان10االعتبااار المااادة رقاام   فااًمااع األخااذ  لبرنااام  الهندسااة الطبٌااة الحٌوٌااة والتكنولوجٌااا المرفااق التنفٌااذيالماادٌر 
 0 البرنام 

 

طػالب يد موعد قبػوؿ االلتماسػات الخاصػة لتحد د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -06
ـ نظػرا لبػدء ظيػور نتػائج 6106/6107الفرؽ الدراسية المختمفة في بعض المقررات لمفصؿ الدراسػي األوؿ لمعػاـ الجػامعي 

  1الفرؽ الدراسية
 لقــــــــرارا
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 0الفصل الدراسً الثانً من كل عام عقب ظهور نتٌجةأوصى المجلس بتقدٌم االلتماسات 
 

  -:العالقبت الثقبفية:بدسبً س
د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد .المذكرة المقدمة مػف السػيدة أ -0

المدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والػتحكـ وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة  –بد الحميد/ إبراىيـ عبد الفتاح ع1د
الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سػواء 

وأصػت لجنػة  1أبحػاث فقػط لسػيادتو 3تسػجيؿ عػدد  مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمػى
العالقات الثقافية بعدـ الموافقػة عمػى تسػجيؿ البحػث األوؿ لعػدـ وجػود بيانػات كاممػة والموافقػة عمػى تسػجيؿ البحثػيف الثػاني 

 1والثالث "وذلؾ طبقا لترتيب ما ورد باستمارة التسجيؿ"
 القــــــــرار

 0لجنة توصٌة  ال علىأوصى المجلس بالموافقة 
 

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة داخػؿ كػؿ كميػة .المذكرة المقدمػة مػف السػيدة أ -6
حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بتشكيؿ  1لدراسة ممفات الترشيح لممتقدميف لمجوائز الممنوحة مف جيات خارج الجامعة

  1ف قبؿ مجمس الكميةلجنة مصغرة لدراسة الموضوع م
 القــــــــرار

د/ محمااد 0* أ -د/ كمااال حساان عااول ه0* أ -أساامائهم لدراسااة الموضااوع  ا تااًأوصااى المجلااس بتشااكٌل لجنااة ماان السااادة 
 0حسن عٌسى د/ مصطفى0* أ -الفٌشاويد/ نوال أحمد 0* أ -مبروك شرف

 

المواد التي  ث بشأف مشروع تفعيؿ االستفادة مفلعميا والبحو د/ وكيؿ الكمية لمدراسات ا1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -3
 ـ.6106/6107تحسف التعميـ في البرنامج التنفيذي بيف ج.ـ.ع ومممكة البحريف في مجاؿ التربية والتعميـ العالي لألعواـ 

 القــــــــرار

 0أوصى المجلس بالموافقة وٌرفع للجامعة
 

ؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الطمػب المقػدـ مػف السػيد د./ أسػامة فػوزي د/ وكيػ1المذكرة المقدمػة مػف السػيدة أ-4
األسػتاذ المسػاعد بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػػاالت الكيربيػة لزيػادة دعػـ المػؤتمرات الخارجيػة ليتناسػب مػػع  –زىػراف 

ت الثقافيػة بتشػكيؿ لجنػة وذلػؾ لتقػديـ حيث أوصػت لجنػة العالقػا 1زيادة سعر صرؼ الجنيو المصري أماـ العمالت األجنبية
 -دراسة مفصمة عف الموضوع مف السادة:

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات -  الفيشاويد/ نواؿ أحمد 1أ 

  األستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية -/ ىند عبد العظيـ مميط1د 

 القــــــــرار                                                                                    

 0أحٌط المجلس علما
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مقترح قسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات توسػيع 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -5
حيػث  1ديػدة فػي مصػر بمشػاركة الجانػب النرويجػينطاؽ التعاوف مع الجانػب النرويجػي مػف خػالؿ مقتػرح إنشػاء جامعػة ج
 1أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى ماجاء مف مجمس القسـ 

 القــــــــرار

 0وٌرفع للجامعة توصٌة  اللجنة علىأوصى المجلس بالموافقة 
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قسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات فػي  د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف مقتػرح1المذكرة المقدمػة مػف السػيدة أ -6
حيػث أوصػت  ـ.6106/6108مشروع البرنامج التنفيذي بيف جميورية مصر العربيػة وحكومػة كوريػا الديمقراطيػة لألعػواـ 

 1لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى ماجاء مف مجمس القسـ 
 القــــــــرار

 0عةوٌرفع للجام توصٌة  اللجنة علىأوصى المجلس بالموافقة 
 

يػػر التعمػػيـ العػػالي د/ وز 1د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف اعتمػػاد السػػيد أ1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ -7
المػدرس المسػاعد بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ عمػى  -/ محمود سامي عبد الفتاح عمػرترشيح الميندس

حيػث أوصػت المجنػة بػااللتزاـ بقػرارات مجمػس  مػف الجامعػة المصػرية اليابانيػة.لمحصوؿ عمى الدكتوراه   E-JUSTبرنامج 
 الكمية الصادرة فى ىذا الشأف. 

 القــــــــرار

 0أوصى المجلس بإرجاء الموضوع لحٌن االنتهاء من البرتوكول بٌن الكلٌة والجامعة المصرٌة الٌابانٌة
 
 
 
 
 

د/ وزيػػر التعمػػيـ العػػالي 1ة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف اعتمػػاد السػػيد أد/ وكيػػؿ الكميػػ1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ -8
المدرسػاف المسػاعداف بقسػـ  –/ أحمد محمد عبد العزيز والميندس/ عبػد الحميػد حمػد سػيد أحمػد كال مف الميندسترشيح 

جامعة المصػرية اليابانيػة لمحصوؿ عمى الدكتوراه مف ال  E-JUSTىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية عمى برنامج 
 حيث أوصت المجنة بااللتزاـ بقرارات مجمس الكمية الصادر فى ىذا الشأف. 

 القــــــــرار

 0أوصى المجلس بإرجاء الموضوع لحٌن االنتهاء من البرتوكول بٌن الكلٌة والجامعة المصرٌة الٌابانٌة
 

العميػػا والبحػػوث بشػػأف مقتػػرح قسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات 1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ -9
 -بخصػػوص رغبػػة الجانػػب الجيبػػوتي لعقػػد مزيػػد مػػف االتفاقيػػات الثنائيػػة بينػػو وبػػيف الجانػػب المصػػري فػػي مجػػاالت "الطػػب

 1حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى ماجاء مف مجمس القسـ  الشريعة اإلسالمية". -اليندسة -الحقوؽ
 القــــــــرار

 0وٌرفع للجامعة توصٌة  اللجنة علىأوصى المجلس بالموافقة 
 

 -دراسبت عليب :  :سببعب
 د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/1المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -0

ر العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات دورة أكتػوبر ماجسػتيالمسجؿ لدرجػة  - ثروت السيد إسماعيؿ عبد اهلل
ـ بنػػاء عمػػى رأى 31/9/6107حتػػى 0/01/6106ـ اعتبػػارا مػػف 6106/6107أوؿ لمعػػاـ الجػػامعي لمػػدة عػػاـ ـ 6106

 . السادة المشرفيف
 القــــــــرار

 فع للجامعة.وٌرأول المذكور لمدة عام  أوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس
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   د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/1المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -6
دكتػػوراه الفمسػػفة فػػى اليندسػػة االلكترونيػػة بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات المسػػجؿ لدرجػػة  - وليػػد محمػػد مصػػطفى سػػعده

ـ بنػػاء 0/06/6107حتػػى 6/06/6106ـ اعتبػػارا مػػف 6106/6107لمعػػاـ الجػػامعي  رابػػعلمػػدة عػػاـ الصػػناعية والػػتحكـ 
 .  عمى رأى السادة المشرفيف

 القــــــــرار

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

 والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/ د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا1المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -3
دكتػػوراه الفمسػػفة فػػى اليندسػػة االلكترونيػػة بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات المسػػجؿ لدرجػػة  - عمػػى أحمػػد عبػػد الفتػػاح العبػػد

ـ بناء عمػى 3/3/6108حتى 4/3/6107ـ اعتبارا مف 6106/6107أوؿ لمعاـ الجامعي لمدة عاـ واالتصاالت الكيربية 
 .  رأى السادة المشرفيف

 القــــــــرار

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

 

 د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/1المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -4
دكتػػوراه الفمسػػفة فػػي اليندسػػة االلكترونيػػة بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات المسػػجؿ لدرجػػة  - صػػفراوىأميػػر صػػالح حػػافظ ال
ـ بنػاء 68/6/6108حتػى 0/3/6107ـ اعتبػارا مػف 6106/6107ثػاني لمعػاـ الجػامعي لمدة عػاـ واالتصاالت الكيربية 

 .  عمى رأى السادة المشرفيف
 القــــــــرار

 وٌرفع للجامعة. ثانًالمذكور لمدة عام  رة الدراسة للمهندسأوصى المجلس بالموافقـة على مد فت
 

  د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/1المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -5
لكترونيػات الصػناعية ماجسػتير العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة اال المسجؿ لدرجػة  - عبد الحميد سعيد عبد الحميد شعباف

حتػػػػػى 0/01/6106ـ اعتبػػػػػارا مػػػػػف 6106/6107أوؿ لمعػػػػػاـ الجػػػػػامعي لمػػػػػدة عػػػػػاـ ـ 6106والػػػػػتحكـ دورة أكتػػػػػوبر 
 .  ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف31/9/6107

 القــــــــرار

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

 د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/1لمذكرة المقدمػة مػف السػيد أا -6
الماجستير فى اليندسة االلكترونية بقسـ ىندسة نظـ الػتحكـ والقياسػات المسجؿ لدرجة  -محمد فتحي زكى محمود الديرى

ـ 31/9/6107حتػػى 0/01/6106ـ اعتبػػارا مػػف 6106/6107معي خػػامس لمعػػاـ الجػػالمػػدة عػػاـ ـ 6117دورة أكتػػوبر 
 . بناء عمى رأى السادة المشرفيف

 القــــــــرار

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/3/6107 لسابعةاالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(01) 

 أف الموافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػ1المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -7
ماجسػتير العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ المسجؿ لدرجػة  -أحمد عبد البديع محمد السيد

ـ بنػاء 31/9/6107حتػى 0/01/6106ـ اعتبػارا مػف 6106/6107أوؿ لمعاـ الجامعي لمدة عاـ ـ 6106دورة أكتوبر 
 .  ة المشرفيفعمى رأى الساد

 القــــــــرار

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

 د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/1المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -8
ماجسػتير العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ سػجؿ لدرجػة الم -السيد صالح السيد الحشػاش

ـ بنػاء 31/9/6107حتػى 0/01/6106ـ اعتبػارا مػف 6106/6107أوؿ لمعاـ الجامعي لمدة عاـ ـ 6106دورة أكتوبر 
 .  عمى رأى السادة المشرفيف

 القــــــــرار

 وٌرفع للجامعة.أول المذكور لمدة عام  لمهندسأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة ل
 
 

 

وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص  د/1المذكرة المقدمة مف السيد أ -9
ت ـ ) بنظػػاـ السػػاعا6105ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية دورة ينػػايرػيد لدرجػػة قػػالم -محمػػد عمػػى محمػػود عػػامربالمينػػدس/ 

تشػكيؿ األشػعة باسػتخداـ ىوائيػات لمتسػجيؿ  فػي موضػوع: )  المعتمدة( بقسـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة 
  -( تحت أشراؼ كؿ مف:كبيرة الحجـ مكتظة العناصر لشبكات الجيؿ الخامس الخموية

 االت الكيربيةااللكترونيات واالتصبقسـ ىندسة  أستاذ متفرغ  سعيد محمد أميف الحمفاوىد/ 1أ 0

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة مدرس  / محمد ريحاف اماـ المميجى1د 6
 القــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقـة على التسجٌل للمهندس المذكور.
 

موضػػوع البحػػث  وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ د/1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -01
ـ ) 6105ماجسػتير العمػوـ اليندسػية دورة ينػايرلدرجػة  ةػيدقػالم -مروة محمد عبد الحميد عبد البارى/ ةالخاص بالميندس

تصػػميـ وتحميػػؿ لمتسػػجيؿ  فػػي موضػػوع: )  بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة( بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة 
  -( تحت أشراؼ كؿ مف:ئمةاليوائيات المبنية عمى المياه السا

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة  أستاذ متفرغ  صابر حممى زيف الديفد/ 1أ 0

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة أستاذ مساعد  / ىند عبد العظيـ مميط1د 6
 القــــــــرار

 .ةورالمذك ةأوصى المجلس بالموافقـة على التسجٌل للمهندس
 

وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ موضػػوع البحػػث  د/1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -00
ـ ) بنظػػاـ 6103ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية دورة ينػػايرلدرجػػة  ةػيدقػػالم -آيػػات سػػعيد جػػابر حسػػف/ ةالخػػاص بالميندسػػ



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/3/6107 لسابعةاالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(00) 

تحسػيف أداء المرشػحات لمتسػجيؿ  فػي موضػوع: )  التصػاالت الكيربيػة الساعات المعتمدة( بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات وا
  -( تحت أشراؼ كؿ مف:التكيفية

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة  أستاذ متفرغ  السيد محمود الربيعىد/ 1أ 0

 الت الكيربيةااللكترونيات واالتصابقسـ ىندسة أستاذ متفرغ "أستاذ مساعد"  / عادؿ شاكر الفيشاوى1د 6
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة مدرس  / محمد ريحاف اماـ المميجى1د 3

 القــــــــرار

 .ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على التسجٌل للمهندس
 

ؿ موضػػوع البحػػث وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى تسػػجي د/1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -06
ـ ) بنظػػاـ 6104ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية دورة ينػػايرػيد لدرجػػة قػػالم -محمػػد زكريػػا محمػػد عطيػػةالخػػاص بالمينػػدس/ 

دراسػػة وتقيػػيـ أنظمػػة لمتسػػجيؿ  فػػي موضػػوع: )  السػػاعات المعتمػػدة( بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة 
  -( تحت أشراؼ كؿ مف:نوويةالحماية المادية المستخدمة فى المنشآت ال

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة  أستاذ متفرغ  محمد محمد عبد السالـ نصارد/ 1أ 0

 أستاذ بييئة الطاقة الذرية د/ ياسر توفيؽ محمد سميـ1أ 6
 القــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقـة على التسجٌل للمهندس المذكور.
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 1دمة مف السيد أالمذكرة المق -03
اليندسػػة فػػى  دكتػػور الفمسػػفةالمسػػجؿ لدرجػػة  -عمػػى أحمػػد عبػػد الفتػػاح أحمػػد العبػػدالخاصػػة بالمينػػدس/  الػػدكتوراهرسػػالة 

( واقتػرح فػى موضػوع ) محاكػاة الػدوائر أحاديػة اإللكتػروف  االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةبقسـ  ىندسػة   االلكترونية
  -مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:

 ()داخمي متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ  د/ طػػو السيد طػػػو1أ 0
 عف لجنة اإلشراؼ() كترونيات واالتصاالت الكيربية متفرغ بقسـ ىندسة االلأستاذ  د/ السيد محمود الربيعي 1أ 6

 جامعة عيف شمس )خارجي( -بكمية اليندسةأستاذ  د/ عبد الحميـ عبد النبي زكرى1أ 3
 أستاذ متفرغ "أستاذ مساعد" بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ) عف لجنة االشرؼ( طػػو شمبي ز/ عبد العزي1د 4

 القــــــــرار

لمهنادس الخاصاة با القسم للجنة فحص ومناقشة رساالة الادكتورا  أوصى المجلس بالموافقة على التشكٌل المقترح من مجلس

 1للجامعة عوٌرف المذكور
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -04
 اليندسػة االلكترونيػةفػى  دكتػور الفمسػفةالمسػجؿ لدرجػة  -إيياب حسف عمػى بركػاتالخاصة بالميندس/  الدكتوراهرسالة 

االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ فػػى موضػػوع ) التحديػػد الكمػػي لألنسػػجة باسػػتخداـ طػػرؽ تصػػوير طبػػي بقسػػـ  ىندسػػة  
  -لة مف السادة:( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسامختمفة 

 جامعة حمواف )خارجي( -أستاذ متفرغ بكمية اليندسة د/ محمد إبراىيـ العػػدوى1أ 0
 ()داخمي متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ  د/ طػػو السيد طػػػو1أ 6
 (عف لجنة اإلشراؼ)كـ الصناعية والتحمتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات أستاذ  د/ محمد أحمد فكيريف1أ 3

 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/3/6107 لسابعةاالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(06) 

لمهنادس الخاصاة با القسم للجنة فحص ومناقشة رساالة الادكتورا  أوصى المجلس بالموافقة على التشكٌل المقترح من مجلس

 1للجامعة عوٌرف المذكور
 

شكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى ت1المذكرة المقدمة مف السيد أ -05
بقسػـ   ماجسػتير العمػوـ اليندسػيةلدرجػة  ةالمسػجم -شػيماء أمػيف قطػب المعػداوى/ ةالخاصػة بالميندسػ الماجسػتيررسالة 

االلكترونيات واالتصاالت الكيربية فػى موضػوع ) التقنيػات الحديثػة السػتواء الكسػب باسػتخداـ المكبػرات المشػوبة ىندسة  
  -( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:تصاؿ البصريباالربيـو فى شبكات اال 

 ()خارجي بأكاديمية النقؿ البحري باإلسكندريةأستاذ  مصطفى حسيف عمىد/ 1أ 0
 مشرؼ() بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ    عبد الناصر عبد الجواد محمدد/ 1أ 6

 (داخمى)بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ  السيد عبد السميع فتحىد/ 1أ 3
 (مشرؼبقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )  أستاذ مساعد أحمد نبيو زكى راشد/ 1د 4

 القــــــــرار

 ةلمهندساالخاصة با رسالة الماجستٌرالقسم للجنة فحص ومناقشة  أوصى المجلس بالموافقة على التشكٌل المقترح من مجلس

 1للجامعة عوٌرف ةالمذكور
 
 

عمػى العػذر المقػدـ مػف المينػدس/  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة1المذكرة المقدمة مف السيد أ -06
ة والػػتحكـ دورة أكتػػوبر المقيػػد بػػدبموـ الفرقػػة األولػػى قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعي -مػػأموف محمػػد مػػأموف اليػػوارى

حيػث 1ـ6106/6107ـ عف دخوؿ امتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ نظرا لظروؼ مرض والده عػف العػاـ الجػامعي 6106
 1أوصت المجنة بالموافقة

 القــــــــرار
للعاام أوصى المجلاس بالموافقاة علاى قباول العاذر المقادم مان المهنادس الماذكور عان دخاول امتحاناات الفصال الدراساً األول 

   0م وٌرفع للجامعة 1026/1027الجامعً 
 

عمػى العػذر المقػدـ مػف الميندسػة/  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة1المذكرة المقدمة مف السيد أ -07
 ـ عػػف دخػػوؿ6106قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات االتصػػاالت الكيربيػػة دورة أكتػػوبر  ماجسػػتير ةالمقيػػد -سػػارة جػػالؿ عػػتمـ

نظـ االتصاالت المتقدمة( عف الفصؿ الدراسي الثاني نظرا لظػروؼ مػرض  -امتحاف مادتي ) المعالجات التوافقية لإلشارات
 1حيث أوصت المجنة بالموافقة1ـ6106/6107والدتيا عف العاـ الجامعي 

 القــــــــرار
ماادتً   المعالجاات التوافقٌاة خاول امتحاناات عان د ةالماذكور ةأوصى المجلس بالموافقة على قبول العذر المقدم مان المهندسا

  0م وٌرفع للجامعة 1026/1027للعام الجامعً  الثانًالفصل الدراسً نظم االتصاالت المتقدمة(  -لإلشارات
 

عمػى العػذر المقػدـ مػف المينػدس/  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة1المذكرة المقدمة مف السيد أ -08
المقيػػد بتمييػػدي ماجسػػتير قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات االتصػػاالت الكيربيػػة دورة أكتػػوبر  -سػػعود محمػػد الروينػػى محمػػد
ـ عػػػػػف دخػػػػػوؿ امتحانػػػػػات الفصػػػػػؿ الدراسػػػػػي الثػػػػػاني نظػػػػػرا لمظػػػػػروؼ األمنيػػػػػة لمػػػػػبالد عػػػػػف العػػػػػاـ الجػػػػػامعي 6106
 1حيث أوصت المجنة بالموافقة1ـ6106/6107

 القــــــــرار
فقة علاى قباول العاذر المقادم مان المهنادس الماذكور عان دخاول امتحاناات الفصال الدراساً الثاانً للعاام أوصى المجلس بالموا

   0م وٌرفع للجامعة 1026/1027الجامعً 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/3/6107 لسابعةاالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(03) 

عمػى العػذر المقػدـ مػف المينػدس/  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة1المذكرة المقدمة مف السيد أ -09
المقيػػد لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ دورة  -محمػػد حسػػف قاسػػـ عسػػؿ

ـ عف دخوؿ امتحاف مادة ) البرمجة المتقدمة باستخداـ الماتالب( عف الفصػؿ الدراسػي األوؿ نظػرا لظػروؼ 6105أكتوبر 
 1حيث أوصت المجنة بالموافقة1ـ6106/6107مرض والدتو عف العاـ الجامعي 

لقــــــــرارا  
مااادة   البرمجااة المتقدمااة أوصااى المجلااس بالموافقااة علااى قبااول العااذر المقاادم ماان المهناادس المااذكور عاان دخااول امتحانااات 

  0م وٌرفع للجامعة 1026/1027الفصل الدراسً األول للعام الجامعً باستخدام الماتالب( 
 

عمػى العػذر المقػدـ مػف المينػدس/  لعميػا والبحػوث بشػأف الموافقػةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات ا1المذكرة المقدمة مف السيد أ -61
المقيد لدرجة ماجستير العموـ اليندسية قسـ ىندسة االلكترونيات الصػناعية والػتحكـ دورة  -محمد إبراىيـ سميماف خميس

رض ـ  نظػػرا لظػػروؼ مػػ6106/6107ـ عػػف دخػػوؿ امتحانػػات الفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني عػػف العػػاـ الجػػامعي 6106ينػػاير 
 1حيث أوصت المجنة بالموافقة 1والدتو

 القــــــــرار
أوصى المجلس بالموافقة علاى قباول العاذر المقادم مان المهنادس الماذكور عان دخاول امتحاناات الفصال الدراساً الثاانً للعاام 

   0م وٌرفع للجامعة 1026/1027الجامعً 
 

   يػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػػة عمػػى إضػػافة اسػػـ السػػيد د./ د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العم1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -60
بالقسػػـ الػػى لجنػػة األشػػػراؼ عمػػى  االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـبقسػػـ ىندسػػة  المػػدرس –عصػػاـ نبيػػؿ أحمػػد عبػػد العزيػػز

يندسػية العمػوـ الفػى  دكتور الفمسفةالمسجؿ لدرجة  -عمري عبد الرحمف عمري محمدالخاصة بالميندس/  الدكتوراهرسالة 
    ـ لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي:6104دورة أكتوبر 

 بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ متفرغ  أستاذ  عبد العظيـ صبيح إبراىيـد/ 1أ 0

 بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ متفرغ  أستاذ د/ بالؿ أحمد أبوظالـ1أ 6
 درس بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـم / عصاـ نبيؿ أحمد عبد العزيز1د 3

 القــــــــرار
 0ف وٌرفع للجامعةلجنة األشرا الى ز/ عصام نبٌل أحمد عبدا لعز0ٌاسم السٌد د إضافةلموافقة على أوصى المجلس با

 

د/ 1أضػػافة اسػػـ السػػيد د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػػة عمػػى إ1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -66
الػى لجنػة األشػػراؼ عمػى رسػالة  االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةبقسػـ ىندسػة  األسػتاذ المتفػرغ –محمػد الػدكانى إبراىيـ

"الئحػػة  الماجسػػتير فػػى اليندسػػة االلكترونيػػةلدرجػػة  ةالمسػػجم -نيفػػيف محمػػد فػػؤاد صػػادؽ/ ةالخاصػػة بالميندسػػ الماجسػػتير
    راؼ كالتالي:لتصبح لجنة اإلش سابقة"
 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية متفرغ  أستاذ  إبراىيـ محمد الدكانىد/ 1أ 0

 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية متفرغ  أستاذ د/ سامي عبد المنعـ الضميؿ1أ 6
 تصاالت الكيربيةأستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واال  / عماد سعيد محمد حسف1د 3

 القــــــــرار
 0ف وٌرفع للجامعةلجنة األشرا د/ إبراهٌم محمد الدكانى إلى0إضافة اسم السٌد ألموافقة على أوصى المجلس با

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/3/6107 لسابعةاالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(04) 

د/ 1أد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػػة عمػػى إضػػافة اسػػـ السػػيد 1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -63
لجنػة األشػػراؼ عمػى رسػالة  إلػى االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةبقسػـ ىندسػة  األسػتاذ المتفػرغ –الػدكانىمحمػد  إبراىيـ

 الماجسػػتير فػػى اليندسػػة االلكترونيػػةلدرجػػة  ةالمسػػجم -صػػفاء محمػػد عبػػد السػػالـ الجػػزار/ ةالخاصػػة بالميندسػػ الماجسػػتير
    لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي: "بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية"الئحة سابقة

 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية متفرغ  أستاذ  إبراىيـ محمد الدكانىد/ 1أ 0

 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية متفرغ  أستاذ د/ سامي عبد المنعـ الضميؿ1أ 6
 ة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ مساعد بقسـ ىندس / عالء الديف محمد عباس1د 3

 القــــــــرار
 0ف وٌرفع للجامعةلجنة األشرا د/ إبراهٌم محمد الدكانى إلى0إضافة اسم السٌد ألموافقة على أوصى المجلس با

 
 
 
 
 
 
 

د/ 1أالسػػيد  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػػة عمػػى إضػػافة اسػػـ1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -64
الػى لجنػة األشػػراؼ عمػى رسػالة  االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةبقسػـ ىندسػة  األسػتاذ المتفػرغ –إبراىيـ محمػد الػدكانى

الماجستير فى العموـ اليندسػية لدرجة  ةالمسجم -ة/ ىياـ عبد المرضى عبد الحميد عبد النبىالخاصة بالميندس الماجستير
    لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي: "نظاـ الساعات المعتمدة""

 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية متفرغ  أستاذ  إبراىيـ محمد الدكانىد/ 1أ 0

 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية متفرغ  أستاذ د/ سامي عبد المنعـ الضميؿ1أ 6
 لكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ مساعد بقسـ ىندسة اال  / عماد سعيد محمد حسف1د 3

 القــــــــرار
 0ف وٌرفع للجامعةلجنة األشرا د/ إبراهٌم محمد الدكانى إلى0إضافة اسم السٌد ألموافقة على أوصى المجلس با

 

       د/ 1أالسػػػيد  اعتػػػذارد/ وكيػػػؿ الكميػػػة لمدراسػػػات العميػػػا والبحػػػوث بشػػػأف الموافقػػػػة عمػػػى 1المػػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيد أ -65
بالقسػـ الػى لجنػة األشػػراؼ عمػى رسػالة  االلكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة  األستاذ المتفرغ –محمد أحمد فكيريف

بقسػـ  ماجسػتير العمػوـ اليندسػيةلدرجػة  ةالمسػجم -ىند عبد الغفار عبد السالـ نور الػديف/ ةالخاصة بالميندس الماجستير
ضافةحكـ و ىندسة االلكترونيات الصناعية والت لتصػبح  األسػتاذ المسػاعد بالقسػـ -/ محمػد أبػو زيػد البراونػى1اسـ السيد د ا 

    لجنة اإلشراؼ كالتالي:
 بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ متفرغ "مدرس" أستاذ  / سمير محمد بدوى1د 0

 والتحكـ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية مساعد أستاذ / محمد أبوزيد البراونى1د 6
 القــــــــرار

 0وٌرفع للجامعةلموافقة أوصى المجلس با
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/3/6107 لسابعةاالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(05) 

      / 1دالسػػػيد  اعتػػػذارد/ وكيػػػؿ الكميػػػة لمدراسػػػات العميػػػا والبحػػػوث بشػػػأف الموافقػػػػة عمػػػى 1المػػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيد أ -66
القسـ الى لجنػة األشػػراؼ عمػى ب االلكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة "مدرس"  األستاذ المتفرغ –سمير محمد بدوى

الماجسػػػتير فػػػى اليندسػػػة المسػػػجؿ لدرجػػػة  -زكػػػى محمػػػود الػػػديرى فتحػػػيمحمػػػد الخاصػػػة بالمينػػػدس/  الماجسػػػتيررسػػػالة 
    لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي:ـ 6117بقسـ ىندسة نظـ التحكـ والقياسات دورة أكتوبر  االلكترونية

 ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بقسـ متفرغ أستاذ د/ محمد أحمد فكيريف1أ 0
 القــــــــرار

 0وٌرفع للجامعةلموافقة أوصى المجلس با
 

مػى قػرار لجنػة فحػص ومناقشػة د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة ع1المذكرة المقدمة مف السػيد أ -67
العمػػوـ فػػى  مسػػفةفدكتػػور الالمسػػجؿ لدرجػػة  -الػػرحمفمحمػػد إبػػراىيـ عبػػده عبػػد الخاصػػة بالمينػػدس/  رسػػالة الػػدكتوراه

نظػػـ الػػتحكـ الذكيػػة ذو القػػدرة عمػػى احتمػػاؿ فػػى موضػػوع: )  الصػػناعية والػػتحكـبقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات  اليندسػػية
ومرفػؽ صػورة مػف  العمػوـ اليندسػيةفػى  دكتػور الفمسػفة( حيػث أوصػت المجنػة بمػنح المينػدس المػذكور درجػة األعطاؿ

 الفحص والمناقشة.تقارير لجنة 
 القــــــــرار

دكتاور الفلسافة فاى درجاة أوصى المجلس بالموافقـة على ما جاء بتوصاٌة لجناة الفحاص والمناقشاة بمانآل المهنادس الماذكور 
 وٌرفع للجامعة . العلوم الهندسٌة

 
 

مػى قػرار لجنػة فحػص ومناقشػة د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة ع1المذكرة المقدمة مف السػيد أ -68
 الماجستير فػى العمػوـ اليندسػيةلدرجة  ةالمسجم -عبد العزيز النطاط أمؿ سامي/ ةرسالة الماجستير الخاصة بالميندس

تطوير خواريـز جدولة المياـ مع اإللماـ بالطاقة المسػتيمكة فػى األنظمػة فى موضوع: )  وعمـو الحاسباتبقسـ ىندسة 
وعمػوـ تخصػص ىندسػة الماجستير فى العمػوـ اليندسػية درجة  ةالمذكور  ةمجنة بمنح الميندس( حيث أوصت ال الموزعة

 ومرفؽ صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة. الحاسبات
 القــــــــرار

لماجستٌر فى العلاوم ا درجة ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على ما جاء بتوصٌة لجنة الفحص والمناقشة بمنآل المهندس
 وٌرفع للجامعة . الهندسٌة

 

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى قػرار لجنػة فحػص ومناقشػة 1المذكرة المقدمة مف السػيد أ -69
 الماجسػتير فػى اليندسػة االلكترونيػةالمسػجؿ لدرجػة  -أحمػد جػابر مبػروؾ بريػؾرسالة الماجستير الخاصة بالمينػدس/ 

التعػرؼ عمػى أمػراض الكبػد باالعتمػاد عمػى معالجػة فى موضوع: ) ـ 6118دورة أكتوبر  حاسباتوعمـو البقسـ ىندسة 
تخصػػص ىندسػػة الماجسػػتير فػػي اليندسػػة االلكترونيػػة ( حيػػث أوصػػت المجنػػة بمػػنح المينػػدس المػػذكور درجػػة  الصػػور

 ومرفؽ صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة. وعمـو الحاسبات
 القــــــــرار

لماجسااتٌر فااى ا درجااة جلااس بالموافقااـة علااى مااا جاااء بتوصااٌة لجنااة الفحااص والمناقشااة بماانآل المهناادس المااذكورأوصااى الم
 وٌرفع للجامعة .الهندسة االلكترونٌة 

 

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى قػرار لجنػة فحػص ومناقشػة 1المذكرة المقدمة مف السػيد أ -31
 الماجسػتير فػي العمػوـ اليندسػيةلدرجػة  ةالمسػجم -مػروة محمػد محمػد الزلبػانى/ ةالخاصػة بالميندسػرسالة الماجسػتير 

طاقػػة تيػػارات المػػد والجػػزر لتوليػػد فػػي موضػػوع: ) ـ 6101دورة أكتػػوبر  االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـبقسػػـ ىندسػػة 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/3/6107 لسابعةاالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(06) 

تخصػػص ىندسػػة عمػػوـ اليندسػػية الماجسػػتير فػػي ال( حيػػث أوصػػت المجنػػة بمػػنح المينػػدس المػػذكور درجػػة  الكيربػػاء
 ومرفؽ صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة. االلكترونيات الصناعية والتحكـ

 القــــــــرار

العلاوم لماجستٌر فى ا ة درجةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على ما جاء بتوصٌة لجنة الفحص والمناقشة بمنآل المهندس
 وٌرفع للجامعة .الهندسٌة 

 

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى قػرار لجنػة فحػص ومناقشػة 1ذكرة المقدمة مف السػيد أالم -30
بقسػـ  الماجستير فى العموـ اليندسيةالمسجؿ لدرجة  -أحمد عاطؼ حسف محمدرسالة الماجستير الخاصة بالميندس/ 

                                         فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي موضػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع: ـ 6106دورة أكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبر  االلكترونيػػػػػػػػػػػػػػػػػػات واالتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت الكيربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةىندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
( حيػث أوصػت المجنػة بمػنح  تطبيقات المواد الكيرومغناطيسػية ذات الفجػوة الحزاميػة فػي نطػاؽ الموجػات الممميمتريػة) 

فػػؽ ومر  االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةتخصػص ىندسػػة الماجسػتير فػػي العمػوـ اليندسػية المينػدس المػذكور درجػة 
 صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة.

 القــــــــرار

العلاوم لماجساتٌر فاى ا درجاة أوصى المجلس بالموافقـة على ما جاء بتوصٌة لجنة الفحص والمناقشة بمنآل المهندس المذكور
 وٌرفع للجامعة .الهندسٌة 

 
 -اللجبن: ثبمىبً 

بتػػػػػاريخ  ةالمنعقػػػػػدـ 6107/ 6106لمعػػػػػاـ الجػػػػػامعي  (السادسػػػػػة) الجمسػػػػػة  لجنػػػػػة شػػػػػئوف التعمػػػػػيـمحضػػػػػر اجتمػػػػػػاع  -0
 ـ.09/6/6107

 القــــــــرار
 1أحيط المجمس عمما

 

           ( لمعػػػػاـ الجػػػػامعيالسادسػػػػة) الجمسػػػػة  االلكترونيػػػػات واالتصػػػػاالت الكيربيػػػػةمحضػػػػر اجتمػػػػػاع مجمػػػػس قسػػػػـ ىندسػػػػة  -6
 ـ.06/6/6107المنعقد بتاريخ ـ 6107/ 6106

 القــــــــرار
 1مجمس عمماأحيط ال

                                    لمعػػػػػػػػػػػػاـ الجػػػػػػػػػػػػامعي السادسػػػػػػػػػػػػة( ) الجمسػػػػػػػػػػػػةلجنػػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػات العميػػػػػػػػػػػػا والبحػػػػػػػػػػػػوثمحضػػػػػػػػػػػػر اجتمػػػػػػػػػػػػػاع  -3
 ـ09/6/6107بتاريخ  ةالمنعقدـ 6107/ 6106

 القــــــــرار
 1أحيط المجمس عمما

                               ( لمعػػػػػػػػػػػاـ الجػػػػػػػػػػػامعيسػػػػػػػػػػػةالساد) الجمسػػػػػػػػػػػة لجنػػػػػػػػػػػة المختبػػػػػػػػػػػرات واألجيػػػػػػػػػػػزة العمميػػػػػػػػػػػة حضػػػػػػػػػػػر اجتمػػػػػػػػػػػػاع م -4
 ـ09/6/6107بتاريخ  ةالمنعقدـ 6107/ 6106

 القــــــــرار
 1أحيط المجمس عمما

                      ( لمعػػػػػػػػاـ الجػػػػػػػػامعيالسادسػػػػػػػػة) الجمسػػػػػػػػة  الفيزيقػػػػػػػػا والرياضػػػػػػػػيات اليندسػػػػػػػػيةمحضػػػػػػػػر اجتمػػػػػػػػػاع مجمػػػػػػػػس قسػػػػػػػػـ  -5
 ـ.06/6/6107المنعقد بتاريخ ـ 6107/ 6106

 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/3/6107 لسابعةاالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(07) 

 1أحيط المجمس عمما
 ـ.09/6/6107بتاريخ  ةالمنعقدـ 6107/ 6106( لمعاـ الجامعي السادسة) الجمسة  لجنة الحاسباتمحضر اجتمػاع  -6

 القــــــــرار
 1أحيط المجمس عمما

                      ـ الجػػػػػػػػامعي( لمعػػػػػػػػاالثالثػػػػػػػػة) الجمسػػػػػػػػة  مجمػػػػػػػػس إدارة برنػػػػػػػػامج ىندسػػػػػػػػة الػػػػػػػػتحكـ الصػػػػػػػػناعيةمحضػػػػػػػػر اجتمػػػػػػػػػاع  -7
 ـ.66/6/6107المنعقد بتاريخ ـ 6107/ 6106

 القــــــــرار
 1أحيط المجمس عمما

                           ( لمعػػػػػػػػػاـ الجػػػػػػػػػامعيالسادسػػػػػػػػػةمحضػػػػػػػػػر اجتمػػػػػػػػػػاع مجمػػػػػػػػػس قسػػػػػػػػػـ ىندسػػػػػػػػػة وعمػػػػػػػػػوـ الحاسػػػػػػػػػبات ) الجمسػػػػػػػػػة  -8
 ـ.06/6/6107المنعقد بتاريخ ـ 6107/ 6106

 ـرارالقـــــــ
 1أحيط المجمس عمما

 
 

 ـ.09/6/6107بتاريخ  ةالمنعقدـ 6107/ 6106( لمعاـ الجامعي السادسة) الجمسة  لجنة المكتبةمحضر اجتمػاع  -9
 القــــــــرار

 1أحيط المجمس عمما
                 ( لمعػػػػػاـ الجػػػػػامعيالسادسػػػػػة) الجمسػػػػػة  االلكترونيػػػػػات الصػػػػػناعية والػػػػػتحكـمحضػػػػػر اجتمػػػػػػاع مجمػػػػػس قسػػػػػـ ىندسػػػػػة  -01

   1ـ06/6/6107المنعقد بتاريخ ـ 6107/ 6106
 القــــــــرار

 1أحيط المجمس عمما
 

بتػاريخ  ةالمنعقػدـ 6107/ 6106( لمعػاـ الجػامعي الخامسػة) الجمسػة  لجنة العالقات الثقافية والبحػوثمحضر اجتمػاع  -00
 ـ.09/6/6107

 القــــــــرار
 1أحيط المجمس عمما

 

  -د مه أعمــــبل:مب يسحج :جبسعبً 
 

 لمقػررات عػف الفصػؿ الدراسػي األوؿ لفرقة األولى بشػأف تقريػر المجنػةاالكتاب المقدـ مف السادة/ أعضاء لجنة الممتحنيف  -0
  1ـ6106/6107لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار
   1أوصى المجمس بالموافقة

 لمقػررات عػف الفصػؿ الدراسػي األوؿ انية بشػأف تقريػر المجنػةالكتاب المقدـ مف السادة/ أعضاء لجنة الممتحنيف الفرقة الث -6
  1ـ6106/6107لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار
 1أوصى المجمس بالموافقة



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/3/6107 لسابعةاالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(08) 

لمقػررات عػػف الفصػػؿ الدراسػػي  الكتػاب المقػػدـ مػػف السػادة/ أعضػػاء لجنػػة الممتحنػيف الفرقػػة االعػػدادى بشػأف تقريػػر المجنػػة -3
  1ـ6106/6107لمعاـ الجامعي  األوؿ

 القــــــــرار
 1أوصى المجمس بالموافقة

        ( لمعػػػػاـ الجػػػػامعيالسادسػػػػة) الجمسػػػػة برنػػػػامج اليندسػػػػة الطبيػػػػة والحيويػػػػة والتكنولوجيػػػػا إدارةمجمػػػػس حضػػػػر اجتمػػػػػاع م -4
 .ـ63/6/6107بتاريخ  المنعقد ـ 6107/ 6106

 القــــــــرار
  1أحيط المجمس عمما

المنعقػد ـ 6107/ 6106   ( لمعاـ الجػامعيالسادسة) الجمسة المجتمع وتنمية البيئة لجنة شئوف خدمة حضر اجتمػاع م -5
 ـ66/6/6107بتاريخ 

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عمما

الطػػالب الػػذيف يمتمسػػوف التحويػػؿ مػػف نظػػاـ  د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف1الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -6
ـ 6106/6107ظاـ الساعات المعتمػدة "البػرامج الخاصػة" فػى بدايػة ىػذا الفصػؿ الدراسػي الثػاني الفصميف الدراسييف إلى ن
 -وذلؾ عمى النحو التالي:

برنػامج اليندسػػة الطبيػة الحيويػػة عػددىـ "سػػبعة طػالب" أوليػػـ الطالبػة/ سػػارة أحمػد سػػيد إبػراىيـ، أخػػرىـ الطالػب/ أحمػػد  -أواًل:
 1سمير توفيؽ

تحكـ الصناعي عػددىـ "خمسػة طػالب" أوليػـ الطالػب/ عمػرو جمػاؿ عثمػاف أبػوالغيط، أخػرىـ الطالػب/ برنامج ىندسة ال -ثانيًا:
 محمد مصطفى أميف أبو الروس

 القــــــــرار

  0بالموافقة على تحوٌل هؤالء الطالب على أن ٌكون الحد األقصى لمواد التخلف الٌزٌد عن مادتٌنأوصى المجلس 
توصػػية مجمػػس ادارة البرنػػامج برنػػامج اليندسػػة الطبيػػة الحيويػػة والتكنولوجيػػا بشػػأف مػػدير  /1الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد د -7

 1لالئحة المالية وصرؼ مستحقات التـر األوؿ والبدء فى الصرؼ لتجييز معامؿ ومتطمبات البرنامجبخصوص 
 القــــــــرار

 1عتماد الالئحة الماليةبأف تـ مخاطبة الجامعة بشأف مخاطبة وزارة المالية بسرعة اأوصى المجمس 
 

البرنػػامج  إدارةتوصػػية مجمػػس برنػػامج اليندسػػة الطبيػػة الحيويػػة والتكنولوجيػػا بشػػأف مػػدير / 1الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد د -8
  1اختصاصات كنتروؿ البرامج وتحديد مياموخصوص ب

 القــــــــرار
  1ىذا الشأف فيبالتمسؾ بقرار مجمس الكمية السابؽ  أوصى المجمس

  
 البرنػػامج  إدارةتوصػػية مجمػػس برنػػامج اليندسػػة الطبيػػة الحيويػػة والتكنولوجيػػا بشػػأف مػػدير / 1الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد د -9

وتعػديؿ العقوبػة  ـ6106/6107قبوؿ دفعة جديدة مف الطالب لمفصؿ الدراسي الثػاني بالبرنػامج لمعػاـ الجػامعي بخصوص 
 1اإلدارية لمطمبة

 القــــــــرار
  1وااللتزاـ بقرار وااللتزاـ بقرار مجمس الكمية السابؽ في ىذا الشأف  اإلداريةبعدـ الموافقة عمى تعديؿ العقوبة  أوصى المجمس
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برنػػامج اليندسػػة الطبيػة الحيويػػة والتكنولوجيػػا بشػأف توصػػية مجمػػس ادارة البرنػػامج  مػػدير / 1الكتػاب المقػػدـ مػػف السػيد د -01
 1كثر مف مواد البرنامج مع تسديد رسوـ المادة بالكامؿمادة أوأ فيالتسجيؿ لمطمبة قبوؿ خصوص ب

 القــــــــرار
  1بااللتزاـ بموائح البرامج في ىذا الشأف أوصى المجمس

آليػػة إعػػالف نتػػائج امتحانػػات تقريػػر / المػػدير التنفيػػذي لوحػػدة توكيػػد الجػػودة بشػػأف اعتمػػاد 1الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد د -00
 1أعماؿ الفصؿ الدراسى

 ــــرارالقــــ
 1أوصى المجمس بالموافقة

 
 
 

د/ 1/ المػػدير التنفيػػذي لوحػػدة توكيػػد الجػػودة بشػػأف اعتمػػاد تقريػػر لقػػاء الطػػالب مػػع السػػيد أ1الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد د -06
  1عميد الكمية والقيادات األكاديمية لمناقشة مشاكؿ الطالب

 القــــــــرار
 1أوصى المجمس بالموافقة

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تعديؿ عنواف الرسالة تعديال 1ة مف السيد أالمذكرة المقدم -03
المسجمة لدرجة الماجستير فى العمـو اليندسية بقسـ  -جوىريا الخاصة بالميندسة/ نيى عبد المعطى يوسؼ الحاج

بنظاـ الساعات المعتمدة( ليصبح عنواف الرسالة: ) ـ 6103دورة أكتوبر  ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية
بدال مف : "الحد مف تدىور القناة فى نظاـ االتصاالت البصرية لمفضاء  )تحديد المعالـ المميزة فى الصور الطبية(

 الخارجي"
 القــــــــرار

علاى طلاب لجناة  ابنااء ةماذكورال ة( الخاصاة بالمهندسا ال جوهرٌااعناوان الرساالة  تعادٌتعادٌل الموافقة على أوصى المجلس ب
 0وترفع للجامعة األشراف

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تعديؿ عنواف الرسالة تعديال 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -24
لكترونية بقسـ المسجمة لدرجة الماجستير فى اليندسة اال  -جوىريا الخاصة بالميندسة/ رانيا عبد الرازؽ عبد ربو بكر
ـ ) الئحة سابقة( ليصبح عنواف الرسالة: )استخداـ 6118ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

نظـ االتصاالت  فيالتعديؿ الكؼء بدال مف : " تقنيات معالجة اإلشارات فى تحسيف أداء نظـ االتصاالت البصرية(
 البصرية"

 القــــــــرار

علاى طلاب لجناة  ابنااء ةالماذكور ة( الخاصاة بالمهندسا ال جوهرٌااعناوان الرساالة  تعادٌتعادٌل الموافقة على أوصى المجلس ب
 0وترفع للجامعة األشراف

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تعديؿ عنواف الرسالة تعديال 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -05
المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة فى العمـو اليندسية بقسـ  -/ زينب محمد السيد الشربينىجوىريا الخاصة بالميندسة

ـ ليصبح عنواف الرسالة: )تخفيض التشويش عمى إشارات 6104ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
 يانات العمالقة الموفرة لمطاقة"بدال مف : "شبكات خادمات الب المخ المرسمة خالؿ شبكات االتصاالت الالسمكية(
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(61) 

 القــــــــرار

علاى طلاب لجناة  ابنااء ةالماذكور ة( الخاصاة بالمهندسا ال جوهرٌااعناوان الرساالة  تعادٌتعادٌل الموافقة على أوصى المجلس ب
 0وترفع للجامعة األشراف

اعتمػاد نتيجػة الفرقػة األولػى  افقػة عمػىد/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف المو 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -06
   1ـ6106/6107ـ لمعاـ الجامعي 6106دورة يناير 

 القــــــــرار

 0وترفع للجامعة الموافقةأوصى المجلس ب

ينػػاير  القيػػد دورةد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى اعتمػػاد 1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -07
   1ـ6106/6107لمعاـ الجامعي دكتوراه (  –ماجستير  -ـ) دبمو ـ 6107

 القــــــــرار

 0وترفع للجامعة الموافقةأوصى المجلس ب
 

 مطػالبل السػنويةالتقػارير اعتمػاد عمػى  الموافقػةد/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف 1المقدمة مف السيد أ المذكرة-08
( أوليػػـ الطالػػب/ محمػػد فتحػػى زكػػى 4االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ وعػػددىـ ) المسػػجميف لدرجػػة الماجسػػتير بقسػػـ ىندسػػة

     1الديرى، وأخرىـ الطالب/ السيد صالح السيد الحشاش
 القــــــــرار

الصااناعٌة  اإللكترونٌاااتهندسااة  درجااة الماجسااتٌر بقساامالتقااارٌر الساانوٌة لطااالب اعتماااد الموافقـااـة علااى أوصااى المجلااس ب
   0ع للجامعةوالتحكم  وترف

 

/     إلغػػاء  قيػػد المينػػدس د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى1أ ةلمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدا -09
ـ نظػرا 6106دورة أكتوبر  االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة  ماجستيرلدرجة ال دالمقي -محمد جماؿ عبده

 1حيث أوصت المجنة بالموافقة 1دراسةلعدـ رغبتو فى استكماؿ ال
 القــــــــرار

   0وٌرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
 

      / ةالميندسػػ قيػػد د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى إيقػػاؼ1أ ةالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد -61
االلكترونيػات الصػناعية العموـ بقسـ ىندسػة  فيجة الماجستير لدر  ةالمسجملمدة عاـ أوؿ  -أمؿ إبراىيـ عبد الجواد محمد

 .لظروفيا المرضيةنظرا ـ 6106دورة أكتوبر  والتحكـ
 القــــــــرار

   0وٌرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
 

   يؿ المينػػدس/ تسػػجإلغػػاء د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى 1أ ةالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد -60
االلكترونيػػات واالتصػػاالت ىندسػػة  العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ فػػية الماجسػػتير لدرجػػالمسػػجؿ  -حسػػف محمػػد فيػػيـ الكػػردي

 1نظرا لعدـ انتظاـ الطالب في الدراسة ـ 6101دورة أكتوبر  الكيربية
 القــــــــرار

   0وٌرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
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د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى اعتماد التقريػر المقػدـ مػف لجنػة 1أ ةلمقدمة مف السيدالمذكرة ا -66
 دكتػوربقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية والمسجؿ لدرجػة  -محمد سعيد محمد شمبى/ طالباالمتحاف الشامؿ لم

 متحاف الشامؿ مكونة مف السادة:  وكانت لجنة اال الفمسفة في العموـ اليندسية
 مف داخؿ القسـ(أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية) طػو السيد طػػوأ.د/  0
 (اإلشراؼعف لجنة أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ) د/ ناجى وديع مسيحة1أ 6
 (خارجي) جامعة حمواف -مية اليندسةبكأستاذ   الدسوقيد/ محمد عمى أحمد 1أ 3
 مف خارج القسـ( أستاذ مساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات ) جماؿ محروس عطية/ 1د 4
 )مف داخؿ القسـ( االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة مساعد أستاذ  أسامة فوزي زىراف/ 1د 5

 القــــــــرار

 .للجامعة عمتحان الشامل وٌرفالتقرٌر المقدم من لجنة االاعتماد أوصى المجلس بالموافقة على 
 
 

 مسبءً  لرابعةااوحهى االجحمبع حيث كبوث السبعة          

 
 

 عميد الكلية  أميه المجلس                                             

 

 ى/ محمد عبد العظيم البرديىأ.دد/ السيد محمىد الربيعي                     أ.
 

 

 نيى


