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 } الثامنة الجمسة {حضر اجتماع مجمس الكمية م

 ـ.0/4/7108الموافؽ  األحدالمنعقدة يـو 

جًبو انسبعة انحبدية عشر صببحبً جى عقذ اجحًبع يجهس  فيو و1/4/2018انًىافق  األحذَه في يىو إ

)قبئى بعًم عًيذ انكهية ووكيم انكهية  انكهية برئبسة انسيذ األسحبر انذكحىر/ عبذ انُبصر عبذ انجىاد يحًذ

 .(انبيئة حًع وجًُيةنخذية انًج
 مف السادة: وعضوية كػػػػلً      

 الكمية لمدراسات العميا والبحوث. وكيؿ أ.د/ سناء محمود الربيعي 0

 .وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب .د/ فتحي السيد عبد السميعأ 7

 بية.رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكير  د/ منى محمد صبري شقير1أ 3

 .رئيس مجػمس قسـ ىندسػة وعمـو الحاسبػػات أ.د / أيمف السيد احمد السيػد 4

 .رئيس مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية عبد الحميد الشنوانىد/ رمضاف 1أ 5

 قائـ بعمؿ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكػـ. د./ محمد أبو زيد البروانى 6

 ساتذة بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ) بالتناوب(.أقدـ األ راىيـ محمد الدكانيأ.د/ إب 7

 أقدـ األساتذة بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكػـ ) بالتناوب (. .د/ عصاـ إبراىيـ المدبوليأ 8

   واالتصاالت الكيربية.األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات  أ.د/ كماؿ حسف عوض اهلل 9

 أقدـ األساتذة بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية ) بالتناوب (. أ.د/ سعيد عمي الصيرفي 01

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ . أ.د/ محمد أحمد فكيريف 00

 كترونيات واالتصاالت الكيربية.األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االل أ.د/ السيد محمود الربيعي 07

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات. سماعيؿإأ.د/ نبيؿ عبد الواحد  03

 األستاذ المتفرغ بقسـ الفزيقا والرياضيات اليندسية . أ.د /محمود محمد محفوظ  04

 ساتذة المساعديف) بالتناوب(.أقدـ األ / أسامة فوزي زىراف 1د  05

 أقدـ المدرسيف ) بالتناوب(. حمد مصطفى المحلوي/ أ1د 06

 تغيب عف الحضور

 ساتذة بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ) بالتناوب(.أقدـ األ أ.د/ نواؿ أحمد الفيشاوي 0

 اإللكترونية )مف الخارج(. ترئيس مجمس إدارة شركة بنيا لمصناعا د.ـ/ حساـ حسف عبد الحميد 7

 مدير اإلدارة اليندسية بمجموعة شركات العربي )مف الخارج(. يـ العربيـ/ محمد مجدي محمد إبراى 3

 رجؿ أعماؿ. ـ/ محمد عبد الحميد عفيفي خمؼ اهلل 4

 تولى سكرتارية الجمسة

 أمانة المجالس والمجاف .   السيدة / آماؿ محمد الصاوي  0  
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 " االجتماع"              / رئيس المجمسد.أوبدأ السيد 
 

 "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ " بذكر 
اهلل سبحانو وتعالى أف يوفػؽ الجميػع إلػى صػال   ليـ كؿ التوفيؽ داعياً  ثـ رحب سيادتو بالسادة الحضور متمنياً 

 . األعماؿ
 منصػػب رئػػيس مجمػػس قسػػـ الفيزيقػػا  رمضػػاف عبػػد الحميػػد الشػنواني لتوليػػو/  أ. د تقػدـ سػػيادتو بالتينئػػة لمسػػيد

 .والرياضيات اليندسية 

 لألخوة األقباط بمناسبة عيدىـ  تقدـ سيادتو بالتينئة ثـ. 

  ىندسػػة اإللكترونيػػات الصػػناعية  بقسػػـ المتفػػرغ األسػػتاذ – بػػلؿ أحمػػد أبػػو ظػػلـد/ 1مسػػيد أل قػػدـ التعزيػػةثػػـ
 .نجمتيما لوفاة والتحكـ والسيدة أ.د/ سموى النشار بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية 

  لوفػاة  بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة – سعيد عبد العاطي بصؿ/ د1أ لمسيد قدـ التعزيةثـ
 .زوج شقيقتو 

  ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة ثػػـ قػػدـ سػػيادتو التينئػػة لمسػػيد أ.د/ صػػابر زيػػف الػػديف بقسػػـ
صػػػاالت الكيربيػػػة ىندسػػػة اإللكترونيػػػات واالتبقسػػػـ والػػػدكتورة / ىنػػػد عبػػػد العظػػػيـ مميػػػط األسػػػتاذ المسػػػاعد 

 لحصوليما عمى جائزة أفضؿ بحث في المؤتمر القومي لعمـ الراديو المقاـ بجامعة مصر الدولية .

 لمسيدة أ.د/ وكيمة الكمية لمدراسات العميا والبحوث عمى الفترة التي قضتيا كرئيس قسػـ  ثـ تقدـ بالشكر
 اف لمعمؿ .عمى ما بذلتو مف جيد وفير واتق الفيزيقا والرياضيات اليندسية

 

 -انًصبدقبت: أوالً:

 
                                                                                                                                         ـ.4/3/7108 المنعقدة بتاريخ (السابعةالمصادقة عمى محضر الجمسة السابقة )

 
 بية:عيىضىعبت  :ثبَيبً 

 
 
 
 

سيسكو بقسـ ىندسة وعموـ  أكاديميةالكتاب الوارد مف السيد أ.د / رئيس قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بشأف حصوؿ  -7
شرؽ األوسط  كذلؾ  ـ عمي مستوى ال7107الحاسبات بكمية اليندسة االلكترونية عمي جائزة أفضؿ أكاديمية لعاـ 

 أعواـ عمى افتتاح ىذه األكاديمية. ةبمرور عشر 
 القــــــــرار

 .لما بذلوه مف جيدمع التينئة والشكر لرئيس القسـ والرؤساء السابقيف والييئة المعاونة  أحيط المجمس عمماً 
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"اقتراح تشكيؿ لجنة لمراجعة البرامج / نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ والطلب بشأف  .دالكتاب المقدـ مف السيد أ -3
اسوة بمراجعة النتائج بنظاـ  ( ]صيفي  –ثاني  –أوؿ  [بنظاـ الساعات المعتمدة عقب كؿ فصؿ دراسي  الخاصة )

الفصميف عمي اف تشكؿ لجنة مكونة مف عضويف مف إدارة الجامعة بالمشاركة مع أعضاء مف إدارة شئوف الطلب 
 برامج الثلثة بمستوياتيا المختمفة".بالكمية لمراجعة نتائج ال

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .

 
الكتاب الوارد مف السيد األستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ والطلب بشأف تطبيؽ منظومة التصحي   -4

ـ( عمى أف يتـ موافاة 7107/7108اإللكتروني بالجامعات المصرية الحكومية في امتحانات الفصؿ الدراسي الثاني )
ـ وذلؾ حتى يتسنى 09/3/7108أمانة المجمس األعمى لمجامعات بيذا التقرير في موعد أقصاه االثنيف القادـ الموافؽ 

 ـ .74/3/7108لنا عرضو عمى اجتماع المجمس األعمى لمجامعات المزمع عقدة السبت الموافؽ 
 القــــــــرار

 مكونو مف : األقساـتشكيؿ لجنة مف أوصى المجمس ب
 ) رئيسًا (   الكيربية . واالتصاالتالسيد أ.د / السيد محمود الربيعي عف قسـ ىندسة اإللكترونيات  -0

 ) عضوًا (     السيد أ.د / نبيؿ عبد الواحد اسماعيؿ عف قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات . -7

 ) عضوًا (   التحكـ .السيد أ.د / محمد حمدي السيد عف قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية و  -3

 ) عضوًا (     الفيزيقا والرياضيات اليندسية .حسونو عف قسـ صبحي / أحمد  .السيد د -4
 وذلؾ إلعداد التقرير اللـز .

 
الكتاب المقدـ مف السيد / المدير التنفيذي لبرنامج ىندسة التحكـ الصناعية )الميكاترونيؾ( بشأف اعتذار السيد د./  -5

ميد رمضاف عف عضوية مجمس إدارة البرنامج حيث يوصي مجمس إدارة البرنامج بالموافقة عمى قبوؿ إبراىيـ عبد الح
  االلكترونيات الصناعية والتحكـ. ةاالعتذار وتعييف السيد د./ عصاـ عبد العميـ جمعو, المدرس المساعد بقسـ ىندس

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما ورد بالقسـ .

 
كتاب المقدـ مف السيد االستاذ الدكتور/ رئيس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بشأف عمؿ مقترح ال -6

واليات لتصحي  كراسات اإلجابة وتسميميا لمكنتروؿ لمسادة أعضاء ىيئة التدريس حيث أوصى مجمس قسـ ىندسة 
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بعمؿ مقترح كالتالي : 

 أسابيع مف تاريخ امتحاف المادة. 3ف يتـ إعلف األعضاء أف المدة المقررة أ-0
 % عند تأخره عف المدة المقررة.711خصـ -7
 خصـ مكافأة التصحي .-3
 يحـر مف المادة في العاـ التالي.-4
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 القــــــــرار
مػف اسػبوعيف لمفرقػة الثالثػة والرابعػة لمفرقػة إعػدادى وأولػى وثانيػة وعػدد أسػابيع  4المدة المقػررة تكوف أوصى المجمس بأف 
 .ة الجودة لمدة شيرحرماف العضو مف مكافأوفي حالة التأخير عف ىذه المدة يتـ  تاريخ االمتحاف

 
الكتاب المقدـ مف السيد األستاذ الدكتور / رئيس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بشأف تطبيؽ منظومة  -7

ـ حيث تـ عرض الموضوع عمي 7107/7108جامعات المصرية الحكومية لمعاـ الجامعي التصحي  االلكتروني بال
السادة أعضاء ىيئة التدريس وال يمكف تطبيقو حيث أف نموذج األسئمة البد مف وضع جميع أنماط األسئمة حتى يتثنى 

 لنا معرفة مستوى الطالب الجامعي .
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 

 -ىٌ أعضبء هيئة انحذريس :: شئ ثبنثبً 
علء محمد عبد المعطي / الميندس  المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد -0

بذات القسـ حيث أنو كاف مدرس بالكمية في وظيفة  ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ  المدرس المساعد –خميفة 
 ويحسُبً أدائهب . بالقسـ في وظيفة مدرس مساعد ويقـو بواجباتو منذ تعيينو ومسمكوفي عممو  اً ممتزم

 القــــــــرار
 . أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة

 

 –حساـ محمد عمي خميؿ / الميندس  المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد -2
نظرا لحصولو عمى بذات القسـ مدرس بالكمية في وظيفة  ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ  مدرس المساعدال

رسالة الدكتوراه الفمسفية في ىندسة الميكاترونيكس مف معيد جوانجو البحثي لمعمـو والتكنولوجيا بتاريخ 
 بالقسـ في وظيفة مدرس مساعد باتو منذ تعيينوويقـو بواج في عممو ومسمكو اً حيث أنو كاف ممتزمـ 71/7/7108

 ويحسُبً أدائهب .

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة .

 

 

 

سعيد عبد الحميد السيد أبو المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد الميندس/ -3
 بالكمية في وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ نظراً  واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة اإللكترونياتالمعيد  - خضرة

بتاريخ في العمـو اليندسية تخصص ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  لحصولو عمى درجة الماجستير
أدائو ومرفؽ األوراؽ الدالة  ومحسناً  بالقسـ في عممو ومسمكو منذ تعيينو معيداً  ـ. حيث أنو كاف ممتزماً 76/7/7108

 1عمى ذلؾ
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة .
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 -خميؿ فت  اهلل خميؿ مصطفىالمذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد الميندس/ -4
لحصولو عمى  بالكمية في وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ نظراً  واالتصاالت الكيربية المعيد بقسـ ىندسة اإللكترونيات

ـ. حيث 76/7/7108بتاريخ في العمـو اليندسية تخصص النفاذ لموسط لشبكات االستشعار اللسمكية  درجة الماجستير
 1وراؽ الدالة عمى ذلؾأدائو ومرفؽ األ  بالقسـ ومحسناً  في عممو ومسمكو منذ تعيينو معيداً  أنو كاف ممتزماً 

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة .

 

  -:شئىٌ انحعهيى وانطالة:  رابعبً 
الترخيص لطلب الفرص مف  الخطاب الوارد مف السيد االستاذ الدكتور وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأف -0

(  حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطلب 4ـ , وعددىـ )7107/7108الجامعي  الخارج بدخوؿ االمتحانات لمعاـ
 بالموافقة .

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطلب ويرفع لمجامعة .

 
إيقاؼ القيد االوؿ  عمى الموافقة أفالخطاب الوارد مف السيد االستاذ الدكتور وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بش-7

ـ لظروؼ عممو خارج 7107/7108عمر بالفرقة الثانية عف العاـ بأكممو  مطالب /أحمد محمد محمد عبد المعطيل
 حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطلب بالموافقة .. وسرتألالبلد حيث أحضر الطالب ما يفيد بأنو العائؿ الوحيد 

 القــــــــرار
 المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطلب ويرفع لمجامعة .أوصى 

 
عمى اقتراح مشرؼ  ةالموافق الخطاب الوارد مف السيد االستاذ الدكتور وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأف -3

أسابيع حتى  6اسابيع الى  4ثانية مف التدريب بزيادة مدة التدريب الصيفي الداخمي لطلب الفرقة اإلعدادي واالولى وال
يتسنى ليـ تنفيذ البرنامج التدريبي الصيفي الداخمي عمى الطلب وتحقيؽ أقصى استفادة لمطلب حيث أوصت لجنة 

 شئوف التعميـ والطلب بالعرض عمى مجمس الكمية بالموافقة والعرض عمي مجمس الكمية. 
 القــــــــرار

 ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطلب ويرفع لمجامعة .أوصى المجمس بالموافقة عمى 
 
الطمب المقدـ مف السيد د./ سمير  الخطاب الوارد مف السيد االستاذ الدكتور وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأف -4

تعديؿ نظاـ  -المدير التنفيذي لبرنامج اليندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا والذى يمتمس فيو : –محمد بدوي 
الكنتروؿ في برنامج اليندسة الطبية الحيوية كما ىو موض  بالتفصيؿ في خطاب سيادتكـ حيث أوصت لجنة شئوف 

 التعميـ والطلب بااللتزاـ بما تـ العمؿ بو في كنتروالت نظاـ الفصمييف والعرض عمى مجمس الكمية.
 القــــــــرار

 لجنة شئوف التعميـ والطلب ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية
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الخطاب الوارد مف السيد االستاذ الدكتور / وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأف ترشي  أحد مف السادة أعضاء  -5

 ـ.7107/7108ىيئة التدريس لتدريس مادة حقوؽ اإلنساف خلؿ الفصؿ الدراسي الثاني 
 القــــــــرار

 بالموافقة عمى ترشي  السيد أ.د / السيد محمود الربيعي لتدريس مادة حقوؽ اإلنساف ويرفع لمجامعة .أوصى المجمس 
 

 -انعالقبت انثقبفية : :خبيسبً 
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت . المذكرة المقدمة مف السيدة أ-0
المدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية وذلؾ لنشره بحث  – طو عبد المييمف طود. / في مجلت عالمية لمسيد 

 -في مجمة عالمية:
Journal of Materials Science: Materials in Electronics;DOI.org/10.1007/s10854 018-8816-7(2018)  

. 

  -والبحث بعنواف :
"Preparation and optical properties of borate glass doped with Mno2". 

 .عمى صرؼ مكافأة النشر العممي لسيادتو صت لجنة العلقات الثقافية بالموافقةو أحيث 
 القــــــــرار

 عمى ما جاء بتوصية لجنة العلقات الثقافية ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة
 

ث نشرت العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحو  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات. المذكرة المقدمة مف السيدة أ-7
المدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية وذلؾ لنشره  – ىاني أحمد عطية الجوىري/ في مجلت عالمية لمسيد د.

 بحث في مجمة عالمية:
Nonlinear Dynamics, Vol. (91)pp,2631- 2649,(2018). 

 
  -والبحث بعنواف :

"Investigating the performance of a time delayed proportional- derivative controller for rotating 

blade vibrations". 
 .عمى صرؼ مكافأة النشر العممي لسيادتو صت لجنة العلقات الثقافية بالموافقةو أحيث 

 القــــــــرار
 ت الثقافية ويرفع لمجامعة .عمى ما جاء بتوصية لجنة العلقا أوصى المجمس بالموافقة

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت . المذكرة المقدمة مف السيدة أ-3
وذلؾ لنشره  االلكترونيات الصناعية والتحكـ ةالمدرس بقسـ ىندس –أحمد محمد النجار في مجلت عالمية لمسيد د. / 

 لمية:بحث في مجمة عا
ISA  transactions 72 (2018) 205-217.  

  -والبحث بعنواف :
Nonlinear dynamic systems identification using  recurrent interval Type-2 TSK fuzzy 

neural network- A novel structure." 
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 .دتوعمى صرؼ مكافأة النشر العممي لسيا صت لجنة العلقات الثقافية بالموافقةو أحيث 
 القــــــــرار

 عمى ما جاء بتوصية لجنة العلقات الثقافية ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت . المذكرة المقدمة مف السيدة أ-4
المدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية وذلؾ  – الرحيـخالد محمود حسف عبد في مجلت عالمية لمسيد د. / 

 لنشره بحث في مجمة عالمية:
Org/10.1007/s13738.018-1297-z 2018.ػJournal of the lranian Chemical Society, DOI 

  -والبحث بعنواف :
Electrochemical sensing and simultaneous determination of ascorbic acid ,dopamine and uric 

acid at nickel nanoparticles/ poly (1,2-diaminoanthraquinone) modified electrode. 
 .عمى صرؼ مكافأة النشر العممي لسيادتو صت لجنة العلقات الثقافية بالموافقةو أحيث 

 القــــــــرار
 رفع لمجامعة .عمى ما جاء بتوصية لجنة العلقات الثقافية وي أوصى المجمس بالموافقة

 

 ة/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيدد.أالمذكرة المقدمة مف السيدة -5
وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ  االلكترونيات الصناعية والتحكـ ةالمدرس بقسـ ىندس – غادة محمد عبد الستار البنبيد. / 

ثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات الممكية الفكرية لمسادة الباح
بالموافقة  االلكترونيات الصناعية والتحكـ ةىندسقسـ األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصى مجمس 

 وأوصت لجنة العلقات الثقافية بالموافقة. ,السيادتي ىذا البحثعمى تسجيؿ 
 ــــــرارالقــ

 عمى ما جاء بتوصية لجنة العلقات الثقافية ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة
 

/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة د.أالمذكرة المقدمة مف السيدة -6
وذلؾ لكترونيات واالتصاالت الكيربية اال  ةالمدرس بقسـ ىندس – محمد السيد محمد محمد الوكيؿبالسيد د. / 

لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير 
االلكترونيات  ةىندسقسـ شراكة مع الجامعات األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصى مجمس 

 .لسيادتو وأوصت لجنة العلقات الثقافية بالموافقة ىذا البحثافقة عمى تسجيؿ بالمو  واالتصاالت الكيربية
 القــــــــرار

 عمى ما جاء بتوصية لجنة العلقات الثقافية ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة
تسجيؿ بحوث خاصة عمى د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة . المذكرة المقدمة مف السيدة أ -7

وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية اليندسية  المدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات – طو عبد المييمف طولمسيد د. / 
الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات 

بالموافقة عمى اليندسية  قسـ الفيزيقا والرياضياتأوصى مجمس األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث 
 .لسيادتو وأوصت لجنة العلقات الثقافية بالموافقة ىذا البحثتسجيؿ 
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 القــــــــرار
 عمى ما جاء بتوصية لجنة العلقات الثقافية ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة

 

عمى تسجيؿ بحوث خاصة الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة د/ وكيؿ . المذكرة المقدمة مف السيدة أ -8
وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ اليندسية  المدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات – ىاني أحمد عطيو الجوىريلمسيد د. / 

مع الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة 
اليندسية  قسـ الفيزيقا والرياضياتالجامعات األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصى مجمس 

 .لسيادتو وأوصت لجنة العلقات الثقافية بالموافقة ىذا البحثبالموافقة عمى تسجيؿ 
 القــــــــرار

 فع لمجامعة .عمى ما جاء بتوصية لجنة العلقات الثقافية وير  أوصى المجمس بالموافقة
 
عمى تسجيؿ بحوث خاصة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة . المذكرة المقدمة مف السيدة أ-9

وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ اليندسية  المدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات – خالد محمود حسف عبد الرحيـلمسيد د. / 
ء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضا

اليندسية  قسـ الفيزيقا والرياضياتالجامعات األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصى مجمس 
 . لسيادتو وأوصت لجنة العلقات الثقافية بالموافقة ىذا البحثبالموافقة عمى تسجيؿ 

 القــــــــرار
 عمى ما جاء بتوصية لجنة العلقات الثقافية ويرفع لمجامعة . مس بالموافقةأوصى المج

 
عمى تسجيؿ بحوث خاصة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة . المذكرة المقدمة مف السيدة أ -01

لمحفاظ عمى حؽ الممكية  وذلؾاليندسية  المدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات – طمعت عبد الحميد طمعتلمسيد د. / 
الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات 

بالموافقة عمى اليندسية  قسـ الفيزيقا والرياضياتاألخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصى مجمس 
 . العلقات الثقافية بالموافقةلسيادتو وأوصت لجنة  ىذا البحثتسجيؿ 

 القــــــــرار
 عمى ما جاء بتوصية لجنة العلقات الثقافية ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة

 
 خاص حثعمى تسجيؿ بد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة . المذكرة المقدمة مف السيدة أ -00

وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ  االلكترونيات الصناعية والتحكـ  ةىندسالمدرس بقسـ  – أحمد محمد النجارلمسيد د. / 
الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع 

ناعية االلكترونيات الص ةىندسقسـ الجامعات األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصى مجمس 
 . لسيادتو وأوصت لجنة العلقات الثقافية بالموافقة ىذا البحثعمى تسجيؿ والتحكـ بالموافقة 
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 القــــــــرار
 عمى ما جاء بتوصية لجنة العلقات الثقافية ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة

 
 ةخاص حاثباألعمى تسجيؿ وث بشأف الموافقة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح. المذكرة المقدمة مف السيدة أ-07

وذلؾ  االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ةىندسبقسـ  األستاذ المساعد – سعيد محمد عبد العاطيلمسيد د. / 
لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير 

االلكترونيات  ةىندسقسـ عات األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصى مجمس شراكة مع الجام
 . لسيادتو وأوصت لجنة العلقات الثقافية بالموافقة ىذا البحثعمى تسجيؿ واالتصاالت الكيربية بالموافقة 

 القــــــــرار
 ويرفع لمجامعة .عمى ما جاء بتوصية لجنة العلقات الثقافية  أوصى المجمس بالموافقة

 
 ةخاص حاثباألعمى تسجيؿ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة . المذكرة المقدمة مف السيدة أ-03

وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ  وعمـو الحاسبات ةىندسبقسـ  المدرس المساعد – نرميف عبد الوىاب حسف/ ة د.لمسيد
ضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أع

وعمـو الحاسبات  بالموافقة  ةىندسقسـ الجامعات األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصى مجمس 
 . وأوصت لجنة العلقات الثقافية بالموافقة السيادتي االبحاث هىذعمى تسجيؿ 

 القــــــــرار
 عمى ما جاء بتوصية لجنة العلقات الثقافية ويرفع لمجامعة . بالموافقة أوصى المجمس

 
عمى ترشي  السيد أ.د/ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة  .المذكرة المقدمة مف السيدة أ-04

ة الجامعة التقديرية أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية لجائز  –معوض ابراىيـ معوض 
وأوصت لجنة العلقات  بالموافقة عمى ترشي  سيادتو قسـالحيث أوصى مجمس ـ. 7108في العموـ اليندسية لعاـ 

 . الثقافية بالموافقة
 القــــــــرار

 عمى ما جاء بتوصية لجنة العلقات الثقافية ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة
 
مد االجازة الدراسية لمميندس / د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف . السيدة أالمذكرة المقدمة مف -05

المعيد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ وعضو االجازة الدراسية لمحصوؿ  –محمود عمى أحمد محمد 
مف البعثات بإيطاليا والذى عمى درجة الماجستير عمى احدى المن  المقدمة مف االتحاد األوربي وبدوف نفقات 

 ومرفؽ طيوـ 77/07/7108ـ حتى 78/07/7107يمتمس فيو مد إجازتو الدراسية لمدة عاـ ثاف اعتبارا مف 
طبقًا لقرار مجمس القسـ  لجنة العلقات الثقافية بالموافقةحيث توصي صورة مف الطمب وخطاب المشرؼ 

 .المختص
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(00) 

 القــــــــرار
 ى ما جاء بتوصية لجنة العلقات الثقافية ويرفع لمجامعة .عم أوصى المجمس بالموافقة

 
 

 -:انذراسبت انعهيب  -:  سبدسبً 
 

المذكرة المقدمة مف السيدة أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمي حذؼ وأضافو مادة خاصة  -1
في العمـو اليندسية في ىندسة االلكترونيات  المقيدة بتمييدي ماجستير –بالميندسة / شيريف رضا عبد الفتاح 

ـ بالموافقة 08/3/7108ـ. حيث أوصت  لجنة الدراسات العميا المنعقدة بتاريخ 7107الصناعية والتحكـ دورة اكتوبر
ضافة مادة )التحكـ في  عمي ما جاء بتوصية مجمس القسـ عمي حذؼ مادة ) التحكـ باستخداـ المنطؽ اليلمي ( وا 

 ت الصناعية المتقدمة (.االلكترونيا
 القــــــــرار

 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة
 
المذكرة المقدمة مف السيدة أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمي حذؼ وأضافو مادة خاصة  -7

المقيدة بتمييدي ماجستير في العمـو اليندسية في ىندسة االلكترونيات  –ي بالميندسة / إسراء منير عبد العزيز زنات
ـ. حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى حذؼ مادة )التحكـ باستخداـ المنطؽ 7107الصناعية والتحكـ دورة اكتوبر

ضافة مادة )التحكـ في االلكترونيات الصناعية المتقدمة( حيث أوصت لجنة الدراسا ت العميا بالموافقة عمى ما اليلمي( وا 
 جاء بتوصية مجمس القسـ.

 القــــــــرار
 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة

 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمي حذؼ وأضافو مادة خاصة -3

المقيد بتمييدي ماجستير في العمـو اليندسية في ىندسة االلكترونيات  –د مجدى محمود فت  اهلل بالميندس / محم
ـ. حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى حذؼ مادة )التحكـ باستخداـ المنطؽ 7107الصناعية والتحكـ دورة اكتوبر

ضافة مادة )التحكـ في االلكترونيات الصناعية المتقدمة( حي ث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما اليلمي( وا 
 جاء بتوصية مجمس القسـ.

 القــــــــرار
 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة

 
خاصة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمي حذؼ وأضافو مادة -4

المقيد بتمييدي ماجستير في العمـو اليندسية في ىندسة االلكترونيات  –بالميندس / ربيع عبد المقصود أحمد عبيد 
ـ. حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى حذؼ مادة )موضوعات مختارة في 7107الصناعية والتحكـ دورة اكتوبر

ضافة مادة ) التحكـ في االلكترونيات الصن اعية المتقدمة ( حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما التحكـ ( وا 
 جاء بتوصية مجمس القسـ.
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 القــــــــرار
 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة

 
ي حذؼ وأضافو مادة خاصة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عم-5

المقيدة بتمييدي ماجستير في العمـو اليندسية في ىندسة االلكترونيات  –بالميندسة / رانيا عبد الخالؽ محمود أبو النجا 
ـ. حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى حذؼ مادة )موضوعات مختارة في 7107الصناعية والتحكـ دورة اكتوبر

ضافة مادة ) ال تحكـ في االلكترونيات الصناعية المتقدمة ( حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما التحكـ( وا 
 جاء بتوصية مجمس القسـ.

 القــــــــرار
 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة

 
والبحوث بشأف الموافقة عمي حذؼ وأضافو مادة خاصة  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا-6

المقيدة بتمييدي ماجستير في العمـو اليندسية في ىندسة االلكترونيات الصناعية  –بالميندسة / ىانـ سعيد محمد حريزة 
ض7108يناير والتحكـ دورة  افة ـ. حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى حذؼ مادة )موضوعات مختارة في التحكـ( وا 

ضافة مادة  مادة ) التحكـ في االلكترونيات الصناعية المتقدمة ( وكذلؾ حذؼ مادة )التحكـ باستخداـ الشبكات العصبية( وا 
 ) موضوعات مختارة في الميكاترونيات ( حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ.

 القــــــــرار
 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . ةأوصى المجمس بالموافق

 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمي حذؼ وأضافو مادة خاصة -7

ة المقيد بتمييدي ماجستير في العمـو اليندسية في ىندس –بالميندس/ عبد الوىاب محمد عبد الوىاب نور الديف 
ـ. حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى حذؼ مادة )موضوعات 7107االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة اكتوبر

ضافة مادة ) التحكـ باستخداـ الشبكات العصبية ( وكذلؾ حذؼ مادة )موضوعات  مختارة في االلكترونيات الصناعية ( وا 
ضافة مادة )موضوعات مختارة في الميكاترونيات( حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما  مختارة في التحكـ( وا 

 جاء بتوصية مجمس القسـ.
 القــــــــرار

 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة
 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمي حذؼ وأضافو مادة خاصة -8

المقيد بتمييدي ماجستير في العمـو اليندسية في ىندسة االلكترونيات الصناعية  –بالميندس/ تامر محمد بدر القرط 
سـ بالموافقة عمى حذؼ مادة )التحكـ باستخداـ الشبكات العصبية( ـ. حيث أوصى مجمس الق7107والتحكـ دورة اكتوبر

ضافة مادة )التحكـ في االلكترونيات الصناعية المتقدمة( حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء  وا 
 بتوصية مجمس القسـ.
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 القــــــــرار
 فع لمجامعة .عمى توصية لجنة الدراسات العميا وير  أوصى المجمس بالموافقة

 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى التقارير النصؼ سنوية لطلب -9

ـ/ عمر  -7ـ/ محمود محمد أبو اليزيد جاب اهلل,  -0الدكتوراه بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ وىـ 
 لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ.حيث أوصت  أحمد محمد شاىيف

 القــــــــرار
 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة

 
رنػا / الطالبػة تسجيؿ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إيقاؼ 1المقدمة مف السيد أالمذكرة  -01

لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيػة  المسجمة-عدلي راشد غلب 
حيث أوصت لجنػة الدراسػات العميػا بالموافقػة عمػى إيقػاؼ  .رعاية طفميالظروؼ  نظراً  ( عاـ ثانيـ ) 7104دورة أكتوبر 

ـ نظرًا لظروؼ رعايػة طفميػا وذلػؾ بنػاء عمػى توصػية 7107/7108الجامعي  ثاني( لمعاـ)عاـ المذكورة  تسجيؿ الطالبة
 مجمس القسـ.

 القــــــــرار
 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة

 
/ سػجيؿ الطالبػة تد/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى إيقػاؼ 1المقدمة مف السػيد أالمذكرة  -00

لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيػات  المسجمة -جرميف جرجس سيدىـ جرجس عوض 
حيث أوصت لجنة الدراسػات العميػا بالموافقػة  .لرعاية طفميا نظراً  ـ ) عاـ أوؿ (7105واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

ـ نظػػرًا لرعايػػة طفميػػا وذلػػؾ بنػػاء عمػػى 7107/7108أوؿ( لمعػػاـ الجػػامعي )عػػاـ  الطالبػػة المػػذكورةعمػػى إيقػػاؼ تسػػجيؿ 
 توصية مجمس القسـ.

 القــــــــرار
 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة

 
تقرير المقدـ مف لجنة االمتحاف اعتماد الد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 1المقدمة مف السيد أالمذكرة  -07

المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  –الشامؿ الخاصة بالطالب / عمر أحمد محمد شاىيف 
وكانت لجنة االمتحاف الشامؿ مكونة مف ـ 7103والمسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية دورة أكتوبر 

 السادة:  

 داخؿ القسـ(مف ) الصناعية والتحكـأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات  بروؾ شرؼمحمد مد/ 1أ 0

 أستاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية ) مف خارج القسـ ( د/ سعيد عمي السيد الصيرفي1أ 7

 (ؿ القسـمف داخ) الصناعية والتحكـأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات  د/ جمعو زكي الفار1أ 3

 (عف لجنة اإلشراؼ) الصناعية والتحكـأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات  د/ محمد عبد العظيـ البرديني1أ 4
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(04) 

 (خارجي) جامعة عيف شمس –بكمية اليندسة أستاذ  أ.د/ مصطفى محمود جمعو 5

ء عمى ما جاء بمجمس قسـ ىندسة حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى قرار لجنة االمتحاف الشامؿ بنا
 اإللكترونيات الصناعية والتحكـ .

 القــــــــرار
 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة

 
نقطة البحث وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ  د/1المذكرة المقدمة مف السيد أ -03

المقيد لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  -عبد الرحمف محمد مصطفى سميـ / بالطالب  ةالخاص
    :  بنظاـ الساعات المعتمدة( في موضوعـ )7107اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )ىندسة االتصاالت( دورة يناير 

  -شراؼ كؿ مف:التصاالت تحت الماء ( تحت إتحسيف أداء تقنيات التعديؿ متعددة الحامؿ في نظـ ا) 
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية طو السيد طود/ 1أ 0

 أستاذ متفرغ "استاذ مساعد" بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية / عادؿ شاكر الفيشاوي .د 7

 سة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ مساعد بقسـ ىند د./ أسامة فوزي زىراف 3
 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس القسـ.

 القــــــــرار
 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة

 
ث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحو 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -04

ىندسة اإللكترونيات  المدرس المساعد بقسـ –سام  عبد الحميـ محمد عبد السلـ / رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالب
تصميـ حاكـ في موضوع: )ـ 7103والمسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية دورة أكتوبر  الصناعية والتحكـ

لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمي ما جاء بتوصية مجمس القسـ ( حيث أوصت تيف ألنظمة التحكـ الشبكيذكي م
 اإللكترونيات الصناعية والتحكـ. العموـ اليندسية تخصص ىندسة دكتور الفمسفة في بمن  الطالب المذكور درجة

 القــــــــرار
 العميا ويرفع لمجامعة .عمى توصية لجنة الدراسات  أوصى المجمس بالموافقة

 
اعتمػاد التقػارير النصػؼ د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى 1المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -05

( طالػب أوليػـ 00السنوية لمطلب المسجميف لدرجة الماجستير بقسـ ىندسة االلكترونيات الصػناعية والػتحكـ وعػددىـ )
عيسوي النادي , وآخرىـ الطالبة/ صفا طو زكي فودة .حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقػة الطالبة/ دعاء حسف 

 عمى ما جاء بالتقارير السنوية.
 القــــــــرار

 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة
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(05) 

ت العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة د/ وكيؿ الكمية لمدراسا1المذكرة المقدمة مف السيد أ -06
 –المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية   –أحمد عبد البديع محمد السيد / رسالة الماجستير الخاصة بالميندس

ـ 7107بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر  –تخصص ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ 
لجنة الدراسات ( حيث أوصت المتحكـ الذكي لمتحكـ بشبكة أنظمة المؤازرةفي موضوع: )) بنظاـ الساعات المعتمدة ( 

العمـو اليندسية تخصص  ماجستير العميا بالموافقة عمي ما جاء بتوصية مجمس القسـ بمن  الطالب المذكور درجة
إللكترونيات الصناعية والتحكـ مع ضبط العنواف بالمغة اإلنجميزية ا اإللكترونيات الصناعية والتحكـ قسـ ىندسة ىندسة

 ( ليصب  :aبحذؼ حرؼ )
Intelligent Controller for Networked Control Servo Systems 

 القــــــــرار
 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة

 

 بالموافقة عمي ما جاء بتوصية مجمس القسـ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث1أالمذكرة المقدمة مف السيد  -07
لدرجة ماجستير  المسجمة -آيات النبوي عبد الحي النحاس مميندسة/ تسجيؿ )عاـ أوؿ( لبشأف الموافقة عمى إيقاؼ 

ـ ) بنظاـ 7104أكتوبر  دورة -العمـو اليندسية تخصص ىندسة وعمـو الحاسبات بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات 
حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إيقاؼ تسجيؿ الميندسة  .لرعاية طفميا نظراً  الساعات المعتمدة (

 ـ نظرًا لرعاية طفميا وذلؾ بناء عمى توصية مجمس القسـ.7107/7108المذكورة )عاـ أوؿ( لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . ةأوصى المجمس بالموافق
 

نقطة البحث وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ  د/1المذكرة المقدمة مف السيد أ -08
المقيدة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية تخصص ىندسة  -أميرة رفعت محمد السيد الصبي / بالميندسة  ةالخاص
        :  بنظاـ الساعات المعتمدة( في موضوعـ )7105ـو الحاسبات بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر وعم
  -شراؼ كؿ مف:تدفقات الفيديو ( تحت إلتحسيف أداء شبكات الند لمند ) 

 القاىرة -الدقي أستاذ متفرغ بمعيد بحوث اإللكترونيات ب محمد سعيد عبد المطمبد/ 1أ 0

 أستاذ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات أيمف السيد أحمد السيد عميرةأ.د /  7

 مدرس بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات  د./ ىناء أبو العنيف عبد المجيد تركي 3
 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ خطة البحث الخاصة بالميندسة المذكورة .

 القــــــــرار
 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة

/ الطالػب تسػجيؿ   إلغػاء د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى1لمػذكرة المقدمػة مػف السػيد أا -09
تػوبر دورة أك ىندسػة وعمػوـ الحاسػباتبقسػـ  الماجستير في العمـو اليندسيةالمسجؿ لدرجة  -محمد سعيد محمود عزاـ 

ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( حيث أنو في منحة في دولة الصيف .وأوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمػى 7104
 ما جاء مف مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات.
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(06) 

 القــــــــرار
 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة

 
السػيد / أف الموافقػة عمػى رفػع اسػـ السػيد أ.د د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػ1مف السيد أالمذكرة المقدمة  -71

شػػػراؼ عمػػػى رسػػػالة مػػػف لجنػػػة اإل أسػػػتاذ متفػػػرغ بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات واالتصػػػاالت الكيربيػػػة –محمػػػود الربيعػػػي 
بقسػـ ىندسػة الماجسػتير فػي العمػوـ اليندسػية  ة لدرجػةالمسجم –راندا صابر أحمد حماد / بالطالبة الخاصة  الماجستير

بنػػاءًا عمػػى الطمػػب المقػػدـ مػػف سػػيادتو . ذلػػؾ  و  ـ 7103إلحػػاؽ بػػدورة أكتػػوبر  –اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة 
 لتصب  لجنة اإلشراؼ كالتالي:

  ةبقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيأستاذ متفرغ   إبراىيـ محمد الدكانيد/ 1أ  0

 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية.ىندسة حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس قسـ 
 القــــــــرار

 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة
 

السػيد / أف الموافقػة عمػى رفػع اسػـ السػيد أ.د لبحوث بشػد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا وا1المذكرة المقدمة مف السيد أ -70
شػػػراؼ عمػػػى رسػػػالة مػػػف لجنػػػة اإل أسػػػتاذ متفػػػرغ بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات واالتصػػػاالت الكيربيػػػة –محمػػػود الربيعػػػي 

لدرجػة الماجسػتير فػي العمػوـ اليندسػية  المسػجؿ –خالػد محمػد عبػد الوىػاب أبػو عجيػزة / بالطالػب الخاصػة  الماجستير
بنػاءًا عمػى الطمػػب المقػدـ مػػف ذلػػؾ  و  ـ 7106إلحػػاؽ بػدورة ينػاير  –اإللكترونيػػات واالتصػاالت الكيربيػة ندسػة بقسػـ ى

 (سيادتو . ) لتصب  لجنة األشراؼ كالتالي 
  بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية مساعدأستاذ   د. / سعيد محمد عبد العاطي  0

 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية.ىندسة بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس قسـ حيث أوصت لجنة الدراسات العميا 
 القــــــــرار

 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة
 

السػيد / سػيد أ.د أف الموافقػة عمػى رفػع اسػـ الد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػ1المذكرة المقدمة مف السيد أ -77
شػػػراؼ عمػػػى رسػػػالة مػػػف لجنػػػة اإل أسػػػتاذ متفػػػرغ بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات واالتصػػػاالت الكيربيػػػة –محمػػػود الربيعػػػي 

لدرجة الماجستير في العمػوـ اليندسػية  المسجؿ –عبد الحميد محمد عبد الحميد الشميبي / بالطالب الخاصة  الماجستير
. بناءًا عمى الطمب المقػدـ مػف سػيادتو ذلؾ  و  ـ 7105دورة أكتوبر  –لكيربية اإللكترونيات واالتصاالت ابقسـ ىندسة 

 ) لتصب  لجنة األشراؼ كالتالي:(
 

  بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ  عبد العزيز إبراىيـ محمودد/ 1أ 0

 تصاالت الكيربيةأستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واال  أ.د / فتحي السيد عبد السميع 7

 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية.ىندسة حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس قسـ 
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(07) 

 القــــــــرار
 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة

 
السػيد / أف الموافقة عمى رفػع اسػـ السػيد أ.د اسات العميا والبحوث بشد/ وكيؿ الكمية لمدر 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -73

شػػػراؼ عمػػػى رسػػػالة مػػػف لجنػػػة اإل أسػػػتاذ متفػػػرغ بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات واالتصػػػاالت الكيربيػػػة –محمػػػود الربيعػػػي 
بقسػػـ لدرجػػة الماجسػػتير فػػي العمػػوـ اليندسػػية  المسػػجؿ –ىػػاني يسػػري أحمػػد المنػػوفي / بالطالػػب الخاصػػة  الماجسػػتير
. ) لتصب  بناءًا عمى الطمب المقدـ مف سيادتو ذلؾ  و  ـ 7103اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر ىندسة 

 لجنة األشراؼ كالتالي:(
  بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية مساعدأستاذ  د./ أسامة فوزي زىراف 0

 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية.ىندسة عمى ما جاء مف مجمس قسـ  حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة
 القــــــــرار

 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة
 
اقشػة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة  فحػص ومن1المذكرة المقدمة مف السيد أ -74

 -المعيد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصػاالت الكيربيػة  –رلس فؤاد لبيب يوسؼ ة بالميندس/ كيالة الماجستير الخاصرس
) إدارة الطيػػؼ لشػػبكات االتصػػاالت  -ـ فػػي موضػػوع:7107العمػػوـ اليندسػػية دورة أكتػػوبر  الماجسػػتير فػػي ةلدرجػػ المسػػجؿو 

  -ة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجناللسمكية 
 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) داخمي ( / معوض إبراىيـ معوض أ.د 0
 بالشروؽ ) خارجي ( –أستاذ بالمعيد العالي لميندسة  صلح سيد إبراىيـ العجوز أ.د/ 7
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) مشرؼ ( د./ محمد عبد النبي محمد 3

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالميندس المذكور .
 القــــــــرار

 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة
 

د/ وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 1كرة المقدمة مف السيد أالمذ -75
العمػػوـ  الماجسػػتير فػػي ةة لدرجػػالمسػػجمالة الماجسػػتير الخاصػػة بالميندسػػة/ ىيػػاـ عبػػد المرضػػي عبػػد الحميػػد عبػػد النبػػي رسػػ

( إرسػػاؿ الصػػور عمػػى قنػػوات االتصػػاؿ مػػع التحقػػؽ مػػف محتواىػػا )  -ـ فػػي موضػػوع:7103اليندسػػية إلحػػاؽ بػػدورة أكتػػوبر 
  -واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:

 
 

 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) مشرؼ ( د / إبراىيـ محمد الدكاني.أ 0
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) داخمي ( يعيد/ السيد محمود الرب.أ 7
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 (ـ 0/4/7108 الثامنةالجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيمجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(08) 

 أستاذ بكمية اليندسة بشبرا ) خارجي ( د/ ىالة محمد عبد القادر.أ 3
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) مشرؼ ( د/ سامي عبد المنعـ الضميؿ.أ 4

 لعميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالميندسة المذكورة .حيث أوصت لجنة الدراسات ا
 القــــــــرار

 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة
 

نػة  فحػص ومناقشػة د/ وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لج1المذكرة المقدمة مف السيد أ -76
بقسػـ الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػية المسػاعد المػدرس  –الة الدكتوراه الخاصة بالميندس/ عمي محمد لطفي عمي قنديؿ رس
) التحميػػؿ والػػتحكـ فػػي األنظمػػة  -ـ فػػي موضػػوع:7104العمػػوـ اليندسػػية دورة أكتػوبر  دكتػػور الفمسػػفة فػػي ةلدرجػػ المسػجؿو 

  -ح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:( واقتر اليندسية االىتزازية 
 الوظيفة االسـ ـ
 ( خارجي جامعة األزىر ) –كمية العموـ بنيف  –قسـ الرياضيات  –أستاذ الرياضيات المتفرغ  د / عبد الوىاب عباس رجب.أ 0
 ت اليندسية ) داخمي (أستاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيا د/ سعيد عمي السيد الصيرفي.أ 7
 أستاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية ) عف لجنة اإلشراؼ ( د/ مصطفى حسف محمد عيسى.أ 3
 أستاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )عف لجنة اإلشراؼ( د / مجدي محمد كامؿ يوسؼ.أ 4

 يؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالميندس المذكور .حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشك
 القــــــــرار

 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة
 

لمقدمة مػف السػيد أ.د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى توصػية لجنػة  فحػص ومناقشػة  المذكرة -77
والمسجمة لدرجة الماجستير في العموـ اليندسية بقسـ   -جستير الخاصة بالميندسة/ ىبو منصور أحمد منتصر رسالة الما

) التصػنيؼ الكػػؼء لمصػور الرقميػػة ( ,  -ـ فػػي موضػوع:7103دورة أكتػوبر  –ىندسػة االلكترونيػات واالتصػػاالت الكيربيػة 
ية مجمػس قسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقػة عمػى مػا جػاء بتوصػ

 –عمى من  الميندسة المذكورة درجة الماجستير فػي العمػوـ اليندسػية تخصػص ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة 
 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية .

 القــــــــرار
 لدراسات العميا ويرفع لمجامعة .عمى توصية لجنة ا أوصى المجمس بالموافقة

 
برفع  تعديؿ في لجنة اإلشراؼ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى1المذكرة المقدمة مف السيد أ -78

مف لجنة  –كمية العمـو بشبيف الكـو  –تفرغ بقسـ فيزياء الجوامد مأستاذ  –اسـ السيد أ.د/ أنور عبد الرحمف حجازي 
العمـو  في ماجستيرة لدرجة الالمسجم  -شراؼ عمى رسالة الماجستير الخاصة بالطالبة / نورا يحيي زكريا الشيخ اإل

ضافة اسـ السيد أ.د/ عبد 7101دورة  –األساسية اليندسية بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  ـ نظرا لوفاه سيادتو وا 
 كمية العمـو بشبيف الكوـ لتصب  لجنة اإلشراؼ كالتالي : –زياء الجوامد أستاذ متفرغ بقسـ في –المجيد حامد محمد خفاجي 
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 (ـ 0/4/7108 الثامنةالجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيمجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(09) 

 كمية العمـو بشبيف الكـو –أستاذ متفرغ بقسـ فيزياء الجوامد  أ.د / عبد المجيد حامد محمد خفاجي 0
 ا والبحوثووكيؿ الكمية لمدراسات العمي أستاذ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية أ.د/ سناء محمود الربيعي 7

 القــــــــرار
 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة

 
عمى قيد الميندس / عبد الػرحمف حمػزة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة1المذكرة المقدمة مف السيد أ-79

ـ 7108سػات العميػا قسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ دورة ينػاير محمد السيد مسعود المتقدـ لمقيد بػدبمـو الدرا
والحاصؿ عمى درجة البكالوريوس في ىندسة االلكترونيػات واالتصػاالت مػف معيػد االسػكندرية العػالي لميندسػة والتكنولوجيػا 

مجمس القسـ ووافؽ مجمػس االسكندرية( وألنو تخصص مخالؼ لمقسـ المتقدـ لمقيد بو تـ عرض الموضوع عمى  -)سموحة
 بتوصية مجمس القسـ.   ءالقسـ عمى قيد الطالب المذكور ووافقت لجنة الدراسات العميا والبحوث عمى ما جا

 القــــــــرار
 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة

 

ات العميا والبحوث بشأف طمب المقدـ مف السيد أ.د/ منى صبرى محمد اسد/ وكيؿ الكمية لمدر 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -31
شقير المرشد االكاديمي عمى الطالب / عبد الوىاب فوزى محمد المدرس المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت 

ة " تطبيقات الشبكات ـ عمى دراسة ماد 7107الكيربية والمقيد لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية دورة أكتوبر 
العصبية في نظـ االتصاالت " في الفصؿ الدراسي الثاني بداًل مف مادة " تصميـ شفرات االتصاالت ذات الطيؼ الموسع " 
حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى دراسة مادة " تطبيقات الشبكات العصبية في نظـ االتصاالت " في الفصؿ الدراسي 

" تصميـ شفرات االتصاالت ذات الطيؼ الموسع " الخاصة بالطالب المذكور وأوصت لجنة الدراسات الثاني بداًل مف مادة 
 مف مجمس القسـ. ءالعميا بالموافقة عمى ما جا

 القــــــــرار
 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة

 

ميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة االمتحػاف الشػامؿ د/ وكيؿ الك1المذكرة المقدمة مف السيد أ- 30
 المسػػجؿالمػػدرس المسػػاعد بقسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػية و  – يأحمػػد ابػػراىيـ عبػػد القػػادر المسػػد/ الخاصػػة بالطالػػب 

 جنة مف السادة:وتتكوف المـ 7104اليندسية دورة أكتوبر  األساسية لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو
 انىظيفة االسى و

 جبيعة طُطب )خبرجي( - كهية انعهىو - سى انريبضيبتق –انريبضيبت انًحفرغ أسحبر  عبذ انًُعى يحًذ قىزعد/ 0أ 1

 انفيسيقب وانريبضيبت انهُذسية ) يٍ داخم انقسى(أسحبر يحفرغ بقسى  يصطفى حسٍ يحًذ عيسىد/ 0أ 2

 (يٍ خبرج انقسى) هُذسة االنكحروَيبت واالجصبالت انكهربيةأسحبر بقسى  فححي انسيذ عبذ انسًيعد/ 0أ 3

 يٍ داخم انقسى(انفيسيقب وانريبضيبت انهُذسية )بقسى أسحبر  وداد عبذ انًُعى انجُبيُيد/ 0أ 4

 عٍ نجُة االشراف()انفيسيقب وانريبضيبت انهُذسية بقسى أسحبر  ريضبٌ عبذ انحًيذ انشُىاَيد/ 0أ 5

عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب المذكور أعله بناءًا  ةت لجنة الدراسات العميا بالموافقحيث أوص 
 عمى توصية مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية .
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 القــــــــرار
 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة

 
السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف وضػع الخطػة الدراسػية لمدراسػات العميػا بأسػماء  المذكرة المقدمة مف-37

المواد وأسماء السادة القائميف بالتدريس , وتـ عرض الموضوع عمى لجنة الدراسات العميا وقػد اتخػذت المجنػة قػراران بػأف يػتـ 
كػؿ قسػـ والػواردة بلئحػة الدراسػات العميػا لمكميػة بكتابػة اسػـ كػؿ عضػو وضع الخطة الدراسية بػالمقررات الدراسػية الخاصػة ب

ىيئة تدريس أماـ كؿ مادة يقـو سيادتو بتدريسيا ويتـ اإلعلف بذلؾ لمطلب داخػؿ األقسػاـ العمميػة قبػؿ بدايػة كػؿ دورة قيػد 
 بأسبوع لتحقيؽ متطمبات الجودة .

 القــــــــرار
 جنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة .عمى توصية ل أوصى المجمس بالموافقة

 
 

 

 -انهجبٌ : -: سببعبً 

 

 ـ.7/3/7108ـ المنعقدة بتاريخ 7107/7108لمعاـ الجامعي  (0وحدة األزمات والكوارث رقـ )اجتماع  محضر -0

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .

 

يػوـ ـ المنعقػدة 7107/7108لمعػاـ الجػامعي  " مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية " الجمسة الطارئػةاجتماع  محضر -7
 ـ.4/3/7108بتاريخ األحد 

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .

 

 ـ.00/3/7108ـ المنعقدة بتاريخ 7107/7108لمعاـ الجامعي  (7قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات رقـ )محضر اجتماع  -3

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .

 

 
 

لمعػػػػاـ الجػػػػامعي  (01نػػػامج ىندسػػػػة الػػػػتحكـ الصػػػناعية )ميكاترونيػػػػؾ( بجمسػػػػتو العاديػػػة رقػػػػـ )مجمػػػػس بر محضػػػر اجتمػػػػاع  -4
 ـ.08/3/7108 يوـ األحدـ المنعقدة 7107/7108
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 (ـ 0/4/7108 الثامنةالجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيمجمس كمية اليندسة اإللك) 
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 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .

 ـ.08/3/7108( المنعقدة يوـ األحد الموافؽ ةمحضر اجتماع لجنة المكتبة )الجمسة السابع -5

 القــــــــرار
 المجمس عممًا .أحيط 

 

 ـ.75/3/7108محضر اجتماع لجنة شئوف التعميـ والطلب )الجمسة السابعة( المنعقدة يوـ األحد الموافؽ  -6

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .

 

ـ 7107/7108لمعػاـ الجػامعي  قسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة )الجمسػة السػابعة( مجمػس محضػر اجتمػاع -7
 ـ.00/3/7108بتاريخ  المنعقدة

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .

 

ـ 7107/7108لمعػػاـ الجػػامعي  قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ )الجمسػػة السػػابعة( مجمػػس محضػػر اجتمػػاع -8
 ـ.00/3/7108المنعقدة بتاريخ 

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .

 

 ـ.08/3/7108لجمسة السابعة( المنعقدة يوـ األحد الموافؽ محضر اجتماع لجنة العلقات الثقافية )ا -9

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .

 

 ـ.08/3/7108)الجمسة السابعة( المنعقدة يوـ األحد الموافؽ  الدراسات العميامحضر اجتماع لجنة   -01

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .

 

ـ المنعقػػدة 7107/7108لمعػػاـ الجػػامعي  ت اليندسػػية )الجمسػػة السػػابعة(قسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيا مجمػػس محضػػر اجتمػػاع  -00
 ـ.00/3/7108بتاريخ 
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(77) 

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .

 ـ.75/3/7108)الجمسة السابعة( المنعقدة يوـ األحد الموافؽ  شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئةمحضر اجتماع لجنة   -07

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .

 

ـ المنعقػدة 7107/7108لمعػاـ الجػامعي  (3إدارة برنامج اليندسة الطبية والحيوية والتكنولوجيػا )رقػـ  مجمس محضر اجتماع -03
 ـ.77/7/7108 يوـ الخميس الموافؽ

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .

 

ـ المنعقػدة 7107/7108اـ الجػامعي لمعػ (4إدارة برنامج اليندسة الطبية والحيوية والتكنولوجيػا )رقػـ  مجمس محضر اجتماع -04
 ـ.05/3/7108 يوـ الخميس الموافؽ

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .

 

 يػػػػوـ األحػػػػد الموافػػػػؽـ المنعقػػػػدة 7107/7108لمعػػػػاـ الجػػػامعي  الفريػػػػؽ التنفيػػػػذي لوحػػػدة توكيػػػػد الجػػػػودة محضػػػر اجتمػػػػاع -05
 ـ.75/3/7108

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .

 
 

 -ب يسحجذ يٍ أعًبل :ي:  ثبيُبً 
 

طمبات التحويؿ المقدمة مف الطلب  الخطاب الوارد مف السيد االستاذ الدكتور وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأف  -0
ـ 7107/7108متحويؿ مف نظاـ الفصميف الدراسييف إلى نظاـ البرامج مف بداية الفصؿ الثاني برغبتيـ لاآلتي أسمائيـ 
 جميع الجيات المعنية وذلؾ عمى النحو التالي :بعد اعتماده مف 

 
 

 

 اسـ الطالب ـ
الفرقة المحوؿ منيا الطالب بنظاـ 

 الفصميف
المستوى والبرنامج المحوؿ إليو الطالب بنظاـ 

 الساعات المعتمدة
 ( ببرنامج اليندسة الطبية الحيوية0المستوى ) اإلعدادي محمد كماؿ محمود السيد 0
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(73) 

 ( ببرنامج اليندسة الطبية الحيوية0المستوى ) اإلعدادي لفتاحمحمود أمجد عبد ا 7
 ( ببرنامج ىندسة التحكـ الصناعي1المستوى ) األولى أية عادؿ عبد السميع 3

 األولى ياسميف علء السيد عبد الدايـ 4
( ببرنامج ىندسة االتصاالت 1المستوى )
 والشبكات

 القــــــــرار
 .لمجامعة ويرفع أوصى المجمس بالموافقة

 
 7الخطاب الوارد مف السيد أ.د / ناجي وديع مسػيحو بشػأف الموافقػة عمػى مػد إجازتػو لمرافقػة الزوجػة حتػى تػاريخ  -7

 ـ أي تاريخ إنتياء تعاقدىا مع الجية التي تعمؿ بيا .7171إبريؿ 

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة أوصى المجمس بالموافقة

 

مف السيد األستاذ / أميف عاـ الجامعة بشأف موافاتيـ الخطاب الوارد  ير عاـ الكمية بشأفالمذكرة المقدمة مف السيد/ مد -3
بأسماء السادة المعيديف والمدرسيف المساعديف الذيف لـ يحصموا عمى درجة الماجستير أو الدكتوراه خلؿ المدة القانونية 

بداء الرأي في ( مف قانوف تنظيـ الجامعات , األم056,  055طبقًا لنص المادتيف ) ر معروض عمى مجمس الكمية لمنظر وا 
نقميـ إلى وظيفة إدارة بالكادر العاـ لمسادة الموض  أسمائيـ مف عدمو ومرفؽ طيو ردود السادة رؤساء األقساـ باألسماء 

 الواردة إلينا. 
 القــــــــرار

 .مف األقساـ العممية بيذا الخصوص ويرفع لمجامعة دالموافقة عمي ما ور 
 
المذكرة المقدمة مف السػيد أ.د/ عميػد الكميػة بشػأف الموافقػة عمػى إضػافة السػيد األسػتاذ الػدكتور المينػدس نقيػب نقابػة  -4

الميندسيف بالمنوفية أ.د / شبؿ محمد ضحا بداًل مف الميندس / محمد مجػدي محمػد ابػراىيـ العربػي مػدير اإلدارة اليندسػية 
 ـ حتى تاريخو بدوف عذر .0/9/7107مجمس الكمية مف بداية الدورة بمجموعة شركات العربي وذلؾ لعدـ حضوره 

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة أوصى المجمس بالموافقة

 
ديد مف أعضاء ىيئة التدريس لمكمية سواء في إعػارة يذي لوحدة الجودة بشأف مغادرة العالمذكرة المقدمة مف المدير التنف -5

 حيث طمب التنبيػو بإصػدار, مبات الجودة نحو المقررات الدراسية التي كاف يقـو بتدريسيا أو انتداب كمي بدوف استكماؿ متط
قرار مف مجمس الكمية يمـز السادة رؤساء األقساـ العممية بعدـ إخػلء طػرؼ أي عضػو ىيئػة تػدريس بػدوف اسػتكماؿ أعمػاؿ 

 سميـ نموذج إجابة .. إلخ ( .ت –تقرير المقرر  –الجودة عف المقررات التي قاـ بتدريسيا ) ممؼ المقرر 
 القــــــــرار

 .ويضاؼ خانة إلمضاء مدير وحدة الجودة أوصى المجمس بالموافقة
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 0/4/7108 الثامنةالجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيمجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(74) 

المػػذكرة المقدمػػة مػػف المػػدير التنفيػػذي لبرنػػامج ىندسػػة االتصػػاالت والشػػبكات بشػػأف الموافقػػة عمػػى انسػػحاب الطالػػب /  -6
سػاعات  3( بواقػع  CR031رر الرسػـ اليندسػي بالحاسػب ) مصطفى حمادة أبو ذكػري عمػي ) المسػتوى الصػفري ( مػف مقػ

معتمدة ليكوف عدد الساعات المسجمة ليذا الفصؿ خمسة عشر ساعة وذلؾ نظػرًا لظػروؼ ضػغطو فػي ىػذا الفصػؿ ومحاولػة 
 بلئحة البرامج . 04رفع معدلو . وذلؾ طبقًا لممادة 

 القــــــــرار
 .أوصى المجمس بالموافقة

 
 
 
 
 

 اَحهى االجحًبع حيث كبَث انسبعة انثبنثة يسبءً              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أييٍ انًجهس                                 عًيذ انكهية       

 

 
 قبئى بعًم أ.د/ عبذ انُبصر عبذ انجىاد يحًذ                أ. د/ انسيذ يحًىد انربيعي  

 

 

 
 آماؿ..

 


