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 {التاسعةمحضر اجتماع مجمس الكمية } الجمسة 

 4/5/2014الموافؽ  األحد المنعقدة يـو
 

 تـ عقد اجتماع مجمس الكمية برئاسة  صباحاً عشر  الحاديةوفى تماـ الساعة  4/5/2014الموافؽ  األحدانو في يوـ 
 )عميد الكمية(   السيد األستاذ الدكتور/ سعيد محمد أميف الحمفاوى

 وعضوية كػػػػال مف السادة:     
 الدراسػػػات العميػػػػا والبحوثؿ الكميػػة لشئػػػوف وكيػػػ ـ معوضػػإبراىيممعوض د/ 0أ 1

 وكيػػػؿ الكميػػة لشئػػػوف التعميػػػػـ والطػػػػػػػالب أ.د/ سامي عبد المنعـ الضمػيؿ 2

 وكيػػػؿ الكميػػة لشئػػػوف البيئػػة وتنميػػة المجتمػػػع ابر حممي زيف الديفػػأ.د/ ص 3

 س قسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصاالت الكيربيػةرئيػس مجم د/ محمد فييػـ الكردي0أ 4

  رئيس مجػمس قسػـ الفيزيقػا والرياضيػػات اليندسيػػة  د/مجدي محمد كامؿ0أ 5

 الصناعيػػة والتحكـ رئيس مجمس بقسـ ىندسة االلكترونيات د/ جمعة زكى حسيف الفار0أ 6

 قسـ ىندسػة وعموـ الحاسبػات  قػائػـ بعمؿ رئيس مجػمس د/ أيمف السيد احمد السيد0أ 7

 }} بالتناوبالصناعيػػة والتحكـ  أقدـ األساتذة بقسـ ىندسة االلكترونيات  بد/ مجدي عبد الستار قط0أ 8

 }} بالتناوبواالتصاالت الكيربية  أقدـ األساتذة بقسـ ىندسة االلكترونيات د/عبد الناصر عبد الجواد محمد0أ 9

 أقدـ األساتذة المساعديف ) بالتناوب(  لشنوانىد/ رمضاف عبد الحميد ا 10

 أقدـ المدرسيف )بالتناوب(  /حسنى عبد العزيز شعمة0د 11

 رئيس مجمس إدارة شركة النخيمى إخواف ـ/ عياد نصر اهلل إبراىيـ النخيمى 12

 لحضور ىذه الجمسة( المدير التنفيذي لوحدة توكيد الجودة بالكمية ) مدعو رد./ عبد المجيد عبد الحكيـ شر ش 13

 اعتذر عف الحضور

 () عضو مف الخارج      Soft Nileرئيس مجمس إدارة شركة   دػعابمحمد / عبد الحميد 0د 1

 تولى سكرتارية الجمسة

 أمانة المجالس والمجاف . السيدة / نيى صالح زكى  1
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 " االجحمبع "د/ رئيس المجلس           0وبدأ السيد أ

 "سـ اهلل الرحمف الرحيـ بذكر " ب
ثػػـ رحػػب سػػيادتو بالسػػادة الحضػػور متمنيػػا ليػػـ كػػؿ التوفيػػؽ داعيػػا اهلل سػػبحانو وتعػػالى أف يوفػػؽ الجميػػع إلػػى      

 0 صالح األعماؿ
  0لوفاة والدتو -نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ والطالب -د/ معوض الخولى0شاطر سيادتو السيد أ 

  0خوة المسيحييف بعيد الميالد المجيدتقدـ سيادتو بالتينئة لإل 

 لوفاة والده  -المعيد بقسـ ىندسة االتصاالت الكيربية بالكمية -/ وليد غانـ0شاطر سيادتو السيد ـ 

 0لعقد قراف وزفاؼ نجمتو -مدير إدارة الصيانة بالكمية -/ سامي القوش0تقدـ بالتينئة لمسيد ـ 

 :وشرع سيادتو النظر في جدوؿ األعماؿ 

 -المصبدقبت: أواًل :
 

 6/4/2014المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة )الثامنة( المنعقدة بتاريخ 
 القــــــــرار
   6/4/2014المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة )الثامنة( المنعقدة بتاريخ 

: ًً ًً  عبت لالحبطة:مىضى ثبويبً
ت التي صدرت عػف اجتمػاع المجمػس األعمػى لمجامعػات بالقرارا اإلحاطةد/ رئيس الجامعة بشأف 0الكتاب الوارد مف السيد أ -1

   5/3/2014( المنعقدة بتاريخ  608بجمستو رقـ )

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

ـ كمػا ىػو 2013/2014ـ بشأف إعادة تشػكيؿ مجمػس الكميػة  2/4/2014( بتاريخ 58قرار السيد أ.د/عميد الكمية رقـ ) -2
 مبيف بالقرار.

 القــــــــرار
 .حيـط المجـلس علمـاأ

د/ رئيس اإلدارة المركزية لممجمس األعمى لمجامعػات 0د/ رئيس الجامعة بخصوص كتاب السيد أ0الكتاب الوارد مف السيد أ -3
بشػأف المقتػرح المقػدـ مػف لجنػة التنسػػيؽ لنظػاـ التوزيػع الجدرافػي الجديػد لمقبػػوؿ بالجامعػات حيػث قػرر المجمػس بجمسػػتو 

بداء الراى 8/4/2014المنعقدة بتاريخ   0إحالة الموضوع إلى السادة رؤساء الجامعات لمدراسة وا 

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

 27/3/2014( المنعقػدة بتػاريخ 5د/ رئيس الجامعة بشأف قػرار مجمػس الػوزراء بجمسػتو رقػـ )0الكتاب الوارد مف السيد أ -4
إال إذا كػاف قػد تػـ  2014/2015االستثمارية لمعاـ المػالي القػادـ أف تراعى الجامعة عدـ إسناد أية مشروعات في الخطة 

 0إعداد دراسات جدوى دقيقة ليا وتكوف ىناؾ مصادر محددة لتمويميا
 القــــــــرار

 .أحيـط المجـلس علمـا
 

 -ثبلثبً مىضىعبت ببلحفىيض:
/ 0افقػة عمػػى مػد األجػازة لمسػػيد دد/ رئػيس مجمػس قسػػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػػبات بشػأف المو 0لكتػاب المقػدـ مػف السػػيد أا -1
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حيػث أوصػى  0لمعمؿ بجامعة الممؾ سعود بالمممكة العربية السعودية لمدة عػاـ رابػع بالقسـالمدرس  -محمد آموف شرابي
 0مجمس القسـ بالموافقة 

 القــــــــرار
 0اعتماد الموافقة بالتفويض ويرفع للجامعةأوصى المجلس على 

/ زيػاد 0د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات بشأف الموافقة عمى مد األجػازة لمسػيد د0الكتاب المقدـ مف السيد أ -2
حيػػث أوصػػى  0لمعمػػؿ بجامعػػة المجمعػػة بالمممكػػة العربيػػة السػػعودية لمػػدة عػػاـ ثػػاف  بالقسػػـالمػػدرس  -محمػػد الصػػدير طػػو

 0مجمس القسـ بالموافقة 
 القــــــــرار

 0لتفويض ويرفع للجامعةاعتماد الموافقة باأوصى المجلس على 
 

 -مىضىعبت عبمة: :رابعبً 
د/ رئػػيس مجمػػس قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ بشػػأف احاطػػة المجمػػس بقائمػػة 0الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ 1

أسػتاذ / محمػد عبػد العظػيـ البردينػى "األسػتاذ المسػاعد بالقسػـ" بعػد حصػولو عمػى درجػة 0األبحاث التي قاـ بإجرائيػا السػيد د
مسػػاعد بالقسػػـ وكػػذا الموافقػػة بإرسػػاؿ اسػػتمارة تقيػػيـ األداء الخاصػػة إلػػى المجنػػة العمميػػة الدائمػػة ليندسػػة الحاسػػبات والػػنظـ 

    0لمحصوؿ عمى درجة أستاذ بالقسـ
 القــــــــرار

العلمية الدائمة لهندسة الحاسبات والنظم  والموافقة على إرسال االستمارة إلى اللجنة هبقائمة األبحاث المقدمة من سيادتأحيط المجلس علما 
    1للحصول على درجة أستاذ بالقسم

د/ رئػيس الجامعػة بشػأف موافقػة مجمػس الجامعػة فػي بػدء إنيػاء إجػراءات شػير صػندوؽ لمتػأميف 0الكتاب الوارد مػف السػيد أ -2
 0كيف وبياناتيـالتكافمي لمسادة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ بجامعة السادات وحصر عدد المشتر 

 القــــــــرار
   1لحصر عدد المشتركين وبياناتهمعلما األقسام العلمية تم إحاطة 

د/ وزير التعميـ العػالي والبحػث العممػي بشػأف التوجيػو بػأف 0د/ رئيس الجامعة بشأف كتاب السيد أ0الكتاب الوارد مف السيد أ -3
 0والفعاليات والشئوف الجامعية مف خالؿ الوزارةتكوف مخاطبة الجامعة لمجمس الوزراء بخصوص األنشطة 

 القــــــــرار
   1أحيط المجلس علما

د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ بشػأف موافقػة مجمػس القسػـ عمػى 0الكتاب المقدـ مف السيد أ -4
تعيينػو فػي وظيفػة مػدرس وذلػؾ بنػاء عمػى  المقترحات المقدمة مف المجنة لممارسة عضو ىيئة التدريس ميامو عند بدايػة

  0د/ محمد إبراىيـ محمود "األستاذ المتفرغ بالقسـ"0الطمب المقدـ مف السيد أ
 القــــــــرار

   1الموضوع لألقسام العلمية لحرية تطبيق المقترحات تركأوصى المجلس ب

مػػف الطالبػػة/ إيمػػاف محمػػود عبػػد العمػػيـ ىػػالؿ "الفرقػػة د/ عميػػد الكميػػة بشػػأف الػػتظمـ المقػػدـ 0الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -5    
االعدادى" لعدـ رصد أعماؿ السنة عف مادة " الرسـ اليندسي واإلسػقاط"  وذلػؾ عػف الفصػؿ الدراسػي األوؿ لمعػاـ الجػامعي 

2013/2014 0 
 القــــــــرار

    1المذكورة للطالبة" على رصد أعمال السنة عن مادة "الرسم الهندسي واإلسقاط أوصى المجلس بالموافقة



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 6/7/4236الجمسة التاسعة  4235/4236) مجمس كمية الهندسة اإللكترونية بمنوف العام الجامعى 

 

(5) 

محمػد بشػػأف الموافقػػة عمػى انتػداب السػيد د./  وعمػوـ الحاسػباتالكتاب المقدـ مف السيد أ.د/ رئيس مجمػس قسػـ ىندسػة  -6
بواقػع  يػـو واحػد أسػبوعيا خػالؿ  أكتػوبر 6مدينػة  -بأكاديميػة أخبػار اليػـوالمػدرس بالقسػـ لمتػدريس  -بدوى محمػد بػدوى
  0 2013/2014اني لمعاـ الجامعي الفصؿ الدراسي الث

 القــــــــرار
   1أوصى المجلس بالموافقة على انتداب سيادته ويرفع للجامعة

السػػيد / رئػػيس مجمػػس قسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات بشػػأف الموافقػػة عمػػى تجديػػد إعػػارة 0السػػيد دالطمػػب المقػػدـ مػػف  -7
ومرفػؽ صػورة مػف تجديػد لمػدة عػاـ عاشػر العربية السعودية  قسـ لمعمؿ بالمممكةالب المدرس -محمد عبده محمد بربار/0د

 العقد الخاص بسيادتو.
 القــــــــرار

       1أوصى المجلس بالموافقة على تجديد اإلعارة  لسيادته لمدة عام عاشر وأخير ويرفع للجامعة
السػيد  الموافقػة عمػى تجديػد إعػارةد/ رئػيس مجمػس قسػـ الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػية بشػأف 0السيد أ الطمب المقدـ مف -8

بالمممكػة العربيػة بجامعة الممؾ عبػد العزيػز لمعمؿ  لمدة عاـ ثالث بالقسـاألستاذ المساعد  -وجيو محمد حممي سويمـ /0د
 السعودية ومرفؽ صورة مف تجديد العقد الخاص بسيادتو.      

 القــــــــرار
   1ويرفع للجامعةلسيادته عام ثالث  أوصى المجلس بالموافقة على تجديد اإلعارة لمدة

  -بً : شئىن أعضبء هيئة الحدريس :خبمس
 :ةالتاليضوعات واجتمع المجمس مف السادة األساتذة واألساتذة المساعديف لمناقشة المو 

قسػـ المػدرس ب -/ محمػد عبػده بربػار0المذكرة المقدمػة مػف السػيد/ مػدير عػاـ الكميػة بشػأف الموافقػة عمػى تعيػيف السػيد د -1
بالكميػػة فػػي وظيفػػة أسػػتاذ مسػػاعد بػػذات القسػػـ بنػػاء عمػػى تقريػػر المجنػػة العمميػػة الدائمػػة لترقيػػة  ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات

األساتذة المساعديف حيث أوصػت المجنػة بمػنح سػيادتو المقػب العممػي لوظيفػة أسػتاذ مسػاعد بػذات القسػـ ومرفػؽ األوراؽ 
 الدالة عمى ذلؾ.

 القــــــــرار
 1مع تقديم التهنئة ويرفع للجامعة بالموافقة أوصى المجلس

المػدرس بقسػـ  -/ محمػد آمػوف شػرابى0المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكميػة بشػأف الموافقػة عمػى تعيػيف السػيد د -2
 بالكميػػة فػػي وظيفػػة أسػػتاذ مسػػاعد بػػذات القسػػـ بنػػاء عمػػى تقريػػر المجنػػة العمميػػة الدائمػػة لترقيػػة ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات

األساتذة المساعديف حيث أوصػت المجنػة بمػنح سػيادتو المقػب العممػي لوظيفػة أسػتاذ مسػاعد بػذات القسػـ ومرفػؽ األوراؽ 
 الدالة عمى ذلؾ.

 القــــــــرار
 1مع تقديم التهنئة ويرفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقة

  -لطالة: شئىن الحعليم وا: بً بدسس
   وكيػػػػؿ الكميػػػة لشػػػػئوف التعمػػػيـ والطػػػػالب بشػػػػأف الموافقػػػة عمػػػػى إعػػػادة قيػػػػد الطالػػػػب/         د/ 0المػػػذكرة المقدمػػػػة مػػػف السػػػػيد أ -1

الموقػوؼ قيػده بسػبب ظػروؼ وعموـ الحاسبات )وحالتػو منقػوؿ(  المقيد بالفرقة الرابعة بقسـ ىندسة -محمد مصطفى كامؿ
 0اعتقالو بالسجف

 واحتسػػاب إيقػػاؼ القيػػد السػػابؽ عػػف الفصػػؿ الدراسػػي األوؿالمػػذكور  إعػػادة قيػػد الطالػػبقبػػوؿ حيػػث أوصػػت المجنػػة بالموافقػػة عمػػى     
2013/2014 0  

 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 6/7/4236الجمسة التاسعة  4235/4236) مجمس كمية الهندسة اإللكترونية بمنوف العام الجامعى 

 

(6) 

 1توصية اللجنةالموافقة على أوصى المجلس ب
الطالب/          عالء إرجاء قيد  عمى الموافقةد/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف 0المذكرة المقدمة مف السيد أ -2

لمعػاـ الجػامعي  األولػىبالفرقة %" والمرشح 71ر7الحاصؿ عمى بكالوريوس التعميـ الصناعي بمجموع " -حسف عمى حسف
) مقاصػػة التعمػػيـ الصػػناعي( ولػػـ يػػتمكف مػػف الحضػػور تػػأخر وصػػوؿ كشػػوؼ التنسػػيؽ لمكميػػةل نظػػرا ـ2014/2015القػػادـ 

الموافقػة عمػى إرجػاء قيػد الطالػب المػذكور ب حيػث أوصػت لجنػة شػئوف التعمػيـ والطػالب 0لمدراسة مف بدايػة العػاـ الجػامعي
 0 2014/2015المقيد بالفرقة األولى لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار
 1توصية اللجنةالموافقة على أوصى المجلس ب

د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف الموافقػػة عمػػى قبػػػوؿ العػػذر المرضػػى األوؿ 0المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -3
 والػذي مسػتجدوحالتػو  2013/2014لمعػػاـ الجػامعي  االعػدادىالمقيػد بالفرقػة  -محمد فتحػي محمػود أبػو صػقرب/ لمطال

عممػػا بأنػػو سػػبؽ وتقػػدـ بعػػذر نظػػرا لظروفػػو المرضػػية  2013/2014يعتػػذر عػػف أداء امتحانػػات الفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني 
طبيػػػػة بالجامعػػة يبػػيف حالػػة الطالػػب المػػذكور وقػػد ومرفػػؽ تقريػػر طبػػي مػػف اإلدارة المرضػػى أوؿ فػػي الفصػػؿ الدراسػػي األوؿ 

عػف دخػوؿ امتحانػات الفصػؿ الدراسػي الثػاني لمطالػب المػذكور  العػذر المرضػىأوصت لجنة شئوف التعمػيـ والطػالب بقبػوؿ 
  0 2013/2014واحتساب العذريف عذرا واحدا عف العاـ الجامعي  2013/2014

 القــــــــرار
 1توصية اللجنةالموافقة على أوصى المجلس ب

د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف الموافقػة عمػى قبػػوؿ العػذر  المرضػى الثػاني 0المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -4
وحالتو مستجد والػذي يعتػذر  2013/2014المقيد بالفرقة اإلعدادي لمعاـ الجامعي  -محمد مصطفى جابر خميفةلمطالب/ 

لظروفو المرضية عمما بأنو سبؽ وتقػدـ نظرا  2013/2014الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي  عف أداء امتحانات الفصؿفيو 
ومرفػػؽ تقريػػر طبػػي مػػف اإلدارة الطبيػػة  2013/2014بعػػذر مرضػػى ثػػاف عػػف الفصػػؿ الدراسػػي األوؿ عػػف العػػاـ الجػػامعي 

 فعػ ذر المرضػى لمطالػب المػذكوربقبػوؿ العػبالجامعة يبيف حالة الطالب المذكور وقد أوصت لجنة شئوف التعمػيـ والطػالب 
 2013/2014عػف العػاـ الجػامعي  عػذرا واحػدا يفالعػذر  واحتسػاب 2013/2014أداء امتحانات  الفصؿ الدراسي الثاني 

0  
 القــــــــرار

 1توصية اللجنةالموافقة على أوصى المجلس ب
 
األوؿ  االجتمػاعيأف الموافقػة عمػى قبػػوؿ العػذر د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػ0المذكرة المقدمة مف السػيد أ -5

والػذي  مسػتجدوحالتػو  2013/2014لمعػػاـ الجػامعي  االعػدادىالمقيػد بالفرقػة  -أيمف سامي عبد العزيػز مرسػىلمطالب/ 
وىػى رعايػة  االجتماعيةنظرا لظروفو  2013/2014دخوؿ امتحانات الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي عف فيو يعتذر 
وقػد  لوالػده يفيػد ذلػؾومرفؽ تقرير طبي ه المريض عمما أنو سبؽ وتقدـ بعذر اجتماعي أوؿ في الفصؿ الدراسي األوؿ والد

أداء امتحانػات الفصػؿ الدراسػي الثػاني عػف  لمطالػب المػذكوراالجتمػاعي أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بقبػوؿ العػذر 
 0 2013/2014حدا عف العاـ الجامعي واحتساب العذريف عذرا وا 2013/2014لمعاـ الجامعي

 القــــــــرار
 1توصية اللجنةالموافقة على أوصى المجلس ب

االلتمػاس المقػدـ مػف الطالػب/  د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف الموافقػة عمػى0المذكرة المقدمة مف السيد أ -6
يادة الجامعيػػػة المتوسػػػطة مػػػف كميػػػة االتصػػػاالت سػػػعود سػػػعد عبػػػد اهلل الدامػػػدى "سػػػعودي الجنسػػػية" الحاصػػػؿ عمػػػى الشػػػ



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 6/7/4236الجمسة التاسعة  4235/4236) مجمس كمية الهندسة اإللكترونية بمنوف العام الجامعى 

 

(7) 

حيػث أوصػت المجنػة بتطبيػؽ قػوانيف  0وااللكترونيات بجدة في اسػتكماؿ دراسػتو بالكميػة لمحصػوؿ عمػى درجػة البكػالوريوس
المجمس األعمى لمجامعات في ىذا الشأف بأف يػتـ قبػوؿ أوراؽ الطػالب الوافػدوف عػف طريػؽ اإلدارة العامػة لموافػديف بمكتػب 

 0تنسيؽال
 القــــــــرار

 1توصية اللجنةالموافقة على أوصى المجلس ب
ب المتقػػدـ الػػعمػػى الترخيػػػص لمط الموافقػػةد/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف 0المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -7

 -وىو:اف ػػدخػوؿ االمتحل 2013/2014 الجامعيلالمتحاف مف الخارج لمعاـ 
 لالمتحاف التقدـ فرصة عدد المواد ةالفرق الطالب اسـ ـ
 فرصة أولى 3 حاسبات -الرابعة إسالـ السيد أحمد عبد الوىاب 1

 االمتحاف وسدد الرسـو المقررة. لدخوؿتقدـ بطمب و بأن عمما    
 القــــــــرار

  1توصية اللجنة ويرفع للجامعةالموافقة على أوصى المجلس ب
شػيماء     وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف الموافقة عمى تصحيح اسـ الطالبة/  د/0المذكرة المقدمة مف السيد أ -8

الصػناعية والػتحكـ عػف العػاـ المقيدة بالفرقة الرابعة قسػـ ىندسػة اإللكترونيػات  -عبد الونيس عبد الجواد عمى أبو الفروح
 األوراؽ الدالة عمى ذلؾ.ومرفؽ  شيماء أنس عبد الجواد عمى أبو الفروحإلي  2013/2014الجامع 

 القــــــــرار
 1توصية اللجنة ويرفع للجامعةالموافقة على أوصى المجلس ب

إمكانية تدبير منح دراسية لطػالب جامعػات دوؿ د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف 0المذكرة المقدمة مف السيد أ -9
حيػػث أوصػػت المجنػػة   0الجامعػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب  د/ نائػػب رئػػيس0حػػوض النيػػؿ وذلػػؾ بنػػاء عمػػى كتػػاب السػػيد أ
" طالػب مػف طػالب دوؿ حػوض النيػؿ لمقبػوؿ بالفرقػة االعػدادى عممػا بػأف 15بإمكانية الكمية في تػدبير مػنح دراسػية لعػدد "

 0الدراسة بالكمية بالمدة االنجميزية
 القــــــــرار

 1عةتوصية اللجنة ويرفع للجامالموافقة على أوصى المجلس ب
مراجعػػة وعػػرض سياسػػات قبػػوؿ وتحويػػؿ د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف 0المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -10

  -:باآلتيحيث أوصت المجنة  0/ مدير وحدة توكيد الجودة0الطالب بالكمية وذلؾ بناء عمى كتاب السيد د
مػػف  3مػػع تعػػديؿ بنػػد  1/7/2012ه فػػي مجمػػس الكميػػة فػػي باعتمػػاد مػػذكرة سياسػػات القبػػوؿ والتحويػػؿ الػػذي سػػبؽ اعتمػػاد *

 0سياسات الكمية لقبوؿ الطالب
شػعبة عممػي رياضػة بػدال مػف شػعبة عممػي  -نظػاـ الثانويػة العامػة -ف مػف الػدوؿ العربيػة" يػتـ قبػوؿ الطػالب الوافػدي3بند " *

 0فقط
 القــــــــرار

 1توصية اللجنة ويرفع للجامعةالموافقة على أوصى المجلس ب
 -: العالقبت الثقبفية:سببعبً 

تعػػديؿ القواعػػد والضػػوابط المنظمػػة  د/وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف0المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -1
عمى أف تكوف بحد أقصى عشرة مجالت داخؿ كؿ تخصص وأف يػتـ التحػديث سػنويا لمكافأة النشر العممي المتميز 

 0أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة حيث 0وتعتمد مف مجمس الكمية
 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 6/7/4236الجمسة التاسعة  4235/4236) مجمس كمية الهندسة اإللكترونية بمنوف العام الجامعى 

 

(8) 

 1توصية اللجنة ويرفع للجامعةالموافقة على أوصى المجلس ب
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد  -2

بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ  المػػدرس -/ محمػػد عبػػد النبػػى محمػػد أحمػػد0د
الممكية الفكرية لمسػادة البػاحثيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات 

 0األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية

 القــــــــرار
 سيادته.األبحاث الخاصة بوافقة على تسجيل أوصى المجلس بالم

المذكرة المقدمة مف السػيد أ.د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد  -3
األسػػتاذ بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ  -د/ عبػػد الناصػػر عبػػد الجػػواد محمػػد0أ

مسػادة البػاحثيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات الممكية الفكرية ل
 0األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية

 القــــــــرار
 أوصى المجلس بالموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة بسيادته.

الموافقػة عمػى سػفر المينػدس/      محمػد  ميا والبحوث بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات الع د/0أالمذكرة المقدمة مف السيد  -4
المػػدرس المسػػاعد بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة " لجامعػػة كيوشػػػو  -ريحػػاف إمػػاـ المميجػػى

حيػػث أوصػػت  0 1/4/2014باليابػػاف السػػتكماؿ البحػػث الخػػاص برسػػالة الػػدكتوراه لمػػدة تسػػعة أشػػير اعتبػػارا مػػف 
   0المجنة بالموافقة

 القــــــــرار
 1توصية اللجنة ويرفع للجامعةالموافقة على أوصى المجلس ب

/              ىنػد 0ترشػيح د المذكرة المقدمة مف السيد األستاذ الدكتور / وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف -5
د/      مصػػطفى 0ى جػػائزة أالمػػدرس بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة عمػػ -عبػػد العظػػيـ مميػػط

حيػػث أوصػت المجنػػة بالموافقػة بنػػاء عمػػى موافقػة مجمػػس القسػـ واإلطػػالع عمػػى  0بيجػت عبػػد المتعػاؿ لممتميػػزييف
 0الممؼ المرفؽ

 القــــــــرار
 أوصى المجلس بالموافقة على توصية اللجنة.

 

 .-دراسبت عليب : :بً ثبمى
تشػػكيؿ لجنػػة  فحػػص اعػػادة ة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى د/ وكيػػؿ الكميػػ0المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -1

لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػي اليندسػة  ةالمسػجم -إيمػاف أحمػد عطيػو سػمطاف/ ةالخاصة بالميندسػ الدكتوراهومناقشة رسالة 
( واقتػرح مي لمصػور الطبيػةاالسػتكماؿ الػداخ)  -في موضػوع: االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ  ىندسة  االلكترونية 

 -مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ) داخمي(بقسـ ىندسة متفرغ أستاذ   عبد العزيز إبراىيـ محمودد/ 0أ 1

 (مشرؼ)لكيربية االلكترونيات واالتصاالت ابقسـ ىندسة متفرغ أستاذ  د/ السيد محمود الربيعي0أ 2
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات )مشرؼ( د/ نواؿ أحمد الفيشاوى0أ 3
 أستاذ باألكاديمية العربية لمنقؿ البحري )خارجي( د/ رشدي عبد الرسوؿ0أ 4

 القــــــــرار
 رفع للجامعة.ة ويالمذكور ةللمهندس الدكتوراه الة التشكيل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رس اعادة أوصى المجلس بالموافقة على



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 6/7/4236الجمسة التاسعة  4235/4236) مجمس كمية الهندسة اإللكترونية بمنوف العام الجامعى 

 

(9) 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 0المذكرة المقدمة مف السيد أ -2
لدرجػػػة الماجسػػػتير فػػػى اليندسػػػة  المسػػػجؿ -عمػػػري عبػػػد الػػػرحمف عمػػػري محمػػػدرسػػػالة الماجسػػػتير الخاصػػػة بالمينػػػدس/ 

الػتحكـ الػذكي )  -فػي موضػوع: االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـبقسـ  ىندسة  لكترونية تخصص ىندسة التحكـ اآللي اال 
 -( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:ألجيزة تدذية القدرة الدير متقطعة

 عة حمواف ) ممتحف خارجي(جام -أستاذ متفرغ بكمية اليندسة د/ سميماف مبروؾ شرؼ 0أ 1

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ ) عف لجنة اإلشراؼ( د/ عبد العظيـ صبيح ابراىيـ0أ 2
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ )عف لجنة اإلشراؼ( د/ بالؿ أحمد أبو ظالـ0أ 3
 قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ )ممتحف داخمي(أستاذ ب د/ جمعة زكى الفار0أ 4

 القــــــــرار
 رفع للجامعة.وي للمهندس المذكورالماجستير أوصى المجلس بالموافقة على التشكيل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة 

حػوث بشػأف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والب0المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
لدرجة الماجستير في العموـ اليندسية  المسجؿ -محمود سامي عبد الفتاح أبو عمررسالة الماجستير الخاصة بالميندس/ 

أداء  التحكـ االشرافى باستخداـ الذكاء االصطناعي لتعزيػز)  -في موضوع: االلكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ  ىندسة  
 -( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:نظـ التحكـ 

 ) ممتحف خارجي( المنوفيةجامعة  -أستاذ متفرغ بكمية اليندسة  شعباف مبروؾ عشيبةد/ 0أ 1

 (ممتحف داخميأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ )  محمد مبروؾ شرؼد/ 0أ 2
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ )عف لجنة اإلشراؼ( د/ بالؿ أحمد أبو ظالـ0أ 3

 القــــــــرار
 رفع للجامعة.وي للمهندس المذكورالماجستير أوصى المجلس بالموافقة على التشكيل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 0مف السيد أالمذكرة المقدمة  -4
لدرجػة الماجسػتير فػى العمػوـ اليندسػية  المسجؿ -يوسؼ محمد منير البرعى عيسىرسالة الماجستير الخاصة بالميندس/ 

لمتعػػددة فػػى الػػنظـ الموزعػػة باسػػتخداـ الوكيػػؿ إطػػار لجدولػػة الميػػاـ ا)  -فػػي موضػػوع: وعمػػوـ الحاسػػباتبقسػػـ  ىندسػػة  
 -( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:المتنقؿ

 ) ممتحف خارجي( عيف شمسجامعة  -بكمية الحاسبات والمعموماتأستاذ   حساـ الديف مصطفى فييـد/ 0أ 1

 (ممتحف داخمي)  وعموـ الحاسبات أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة نواؿ أحمد الفيشاوىد/ 0أ 2
 )عف لجنة اإلشراؼ( مساعد بقسـ ىندسة وعموـ الحاسباتأستاذ  / أيمف السيد أحمد عميرة0د 3

 القــــــــرار
 رفع للجامعة.وي للمهندس المذكورالماجستير أوصى المجلس بالموافقة على التشكيل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 0المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
لدرجػة الماجسػتير فػى العمػوـ اليندسػية  المسجؿ -محمد عاطؼ محمد محمد موسىرسالة الماجستير الخاصة بالميندس/ 

قترح لتمخيص التعميقػات العربيػة عمػى شػبكة التواصػؿ االجتمػاعي إطار م)  -في موضوع: وعمـو الحاسباتبقسـ  ىندسة  
 -( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:تويتر

 ) ممتحف خارجي( عيف شمسجامعة  -بكمية الحاسبات والمعموماتأستاذ   زكى طو فايدد/ 0أ 1

 (عف لجنة اإلشراؼ)  وعموـ الحاسباتندسة أستاذ متفرغ بقسـ ى نواؿ أحمد الفيشاوىد/ 0أ 2
 (ممتحف داخمي) مساعد بقسـ ىندسة وعموـ الحاسباتأستاذ  / أيمف السيد أحمد عميرة0د 3

 القــــــــرار
 رفع للجامعة.وي للمهندس المذكورالماجستير أوصى المجلس بالموافقة على التشكيل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة 

تشػػكيؿ لجنػػة  إعػػادة اعتمػػاد د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى 0المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -6
 فػػية لدرجػػة الماجسػػتير المسػػجم -السػػروجيوالء محمػػد حسػػف / ةفحػػص ومناقشػػة رسػػالة الماجسػػتير الخاصػػة بالميندسػػ
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(10) 

تنفيػػذ مػػتحكـ لمعمميػػات الصػػناعية )  -فػػي موضػػوع: لصػػناعية والػػتحكـااللكترونيػػات ابقسػػـ  ىندسػػة  اليندسػػة االلكترونيػػة 
 -( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:معتمد عمى الذكاء االصطناعي

 (عف لجنة اإلشراؼ)  متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـأستاذ    محمد أحمد فكيريفد/ 0أ 1

 (ممتحف خارجي)  جامعة المنوفية -بكمية اليندسةأستاذ متفرغ  شعباف مبروؾ عشيبةد/ 0أ 2
 (عف لجنة اإلشراؼ) جامعة القاىرة -متفرغ بكمية اليندسةأستاذ  د/ محمد أحمد مصطفى0أ 3
 ) ممتحف داخمي(أستاذ متفرغ "أستاذ مساعد" بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  د/ جابر إبراىيـ عالـ0أ 4
 القــــــــرار                                                                              

 .المذكورة ةسللمهند الماجستيررسالة  تشكيل لجنة فحص ومناقشةاعتماد إعادة الموافقة على أوصى المجلس ب

سػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى قػػرار لجنػػة فحػػص ومناقشػػة د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدرا0المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -7
بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت  ةالمسػػجم -عبػػد العظػػيـ أبػػو الحسػػف مػػي/ ةرسػػالة الماجسػػتير الخاصػػة بالميندسػػ

شػػة بمػػنح ( وأوصػت لجنػػة الفحػػص والمناق باسػػتخداـ موجػػات الراديػػو اآللػػيىوائيػػات نظػػـ التعػرؼ الكيربيػة فػػي موضػػوع: ) 
درجة الماجستير في اليندسة االلكترونية تخصػص ىندسػة االتصػاالت ومرفػؽ صػورة مػف تقػارير لجنػة  ةالمذكور  ةالميندس

 الفحص والمناقشة.
 القــــــــرار

فىىي الهندسىىة  الماجسىىتيردرجىىة  ةالمىىذكور ةأوصىىى المجلىىس بالموافقىىة علىىى مىىا جىىاة بتوصىىية لجنىىة الفحىىص والمناقشىىة بمىىن  المهندسىى
 1ويرفع للجامعة لكترونيةاال

 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى قػػرار لجنػػة فحػػص ومناقشػػة 0المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -8
بقسػـ لدرجػة الماجسػتير فػى العمػوـ اليندسػية المسػجؿ  -عمػاد عبػد العػاطى محمػدرسالة الماجسػتير الخاصػة بالمينػدس/ 

(  االتصػػاؿ الكػػؼء بػػيف طػػائرات اليميكػػوبتر واألقمػػار الصػػناعيةاالتصػػاالت الكيربيػػة فػػي موضػػوع: ) ىندسػػة اإللكترونيػػات و 
 ة تخصػػػص ىندسػػػةياليندسػػػالعمػػػوـ وأوصػػػت لجنػػػة الفحػػػص والمناقشػػػة بمػػػنح المينػػػدس المػػػذكور درجػػػة الماجسػػػتير فػػػي 

 ومرفؽ صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة.الكيربية االتصاالت و  االلكترونيات
 القــــــــرار

العلىوم الهندسىية فىي  الماجسىتيرأوصى المجلس بالموافقة على ما جاة بتوصية لجنة الفحص والمناقشة بمن  المهنىدس المىذكور درجىة 
 1ويرفع للجامعة

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى قػػرار لجنػػة فحػػص ومناقشػػة 0المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -9
بقسػـ لدرجػة الماجسػتير فػى العمػوـ اليندسػية المسػجؿ  -محمػد سػعيد محمػد شػمبيسالة الماجستير الخاصػة بالمينػدس/ ر 

المتقػػدـ لمشػػبكات االدراكيػػة الخمويػػة  LTEأداء وتصػػميـ نظػػاـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة فػػي موضػػوع: ) 
تخصص  العموـ اليندسيةلميندس المذكور درجة الماجستير في ( وأوصت لجنة الفحص والمناقشة بمنح االمتناىية الصدر

 ومرفؽ صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة.الكيربية االتصاالت االلكترونيات و ىندسة 
 القــــــــرار

م الهندسىية العلىوفىي  الماجسىتيرأوصى المجلس بالموافقة على ما جاة بتوصية لجنة الفحص والمناقشة بمن  المهنىدس المىذكور درجىة 
 1ويرفع للجامعة

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى قػرار لجنػة فحػص ومناقشػة 0المذكرة المقدمة مف السػيد أ -10
لدرجػػة الماجسػػتير فػػى اليندسػػة المسػجؿ  -محمػػد الفػاتح عبػػد السػػميع حامػػد بػػدوىرسػالة الماجسػػتير الخاصػػة بالمينػػدس/ 

تحسيف أداء أنظمة كشؼ االختراقات اسػتنادا عمػى أدوات فحػص في موضوع: )  وعمـو الحاسباتدسة بقسـ ىنااللكترونية 
تخصػػص  اليندسػػة االلكترونيػػة( وأوصػػت لجنػػة الفحػػص والمناقشػػة بمػػنح المينػػدس المػػذكور درجػػة الماجسػػتير فػػي الثدػػرات
 ومرفؽ صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة. وعموـ الحاسباتىندسة 

 ــــرارالقــــ
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(11) 

 في الهندسة االلكترونية الماجستيرأوصى المجلس بالموافقة على ما جاة بتوصية لجنة الفحص والمناقشة بمن  المهندس المذكور درجة 
 1ويرفع للجامعة

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى قػرار لجنػة فحػص ومناقشػة 0المذكرة المقدمة مف السػيد أ -11
بقسـ لدرجة الماجستير فى العموـ اليندسية  ةالمسجم -مروة الميثى محجوب مدكور/ ةلة الماجستير الخاصة بالميندسرسا

( وأوصػت لجنػة تحسيف األداء فى شبكات المستشػعرات الالسػمكيةىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية في موضوع: ) 
االلكترونيػػػات تخصػػػص ىندسػػػة  العمػػػوـ اليندسػػػيةماجسػػػتير فػػػي درجػػػة ال ةالمػػػذكور  ةالفحػػػص والمناقشػػػة بمػػػنح الميندسػػػ

 ومرفؽ صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة.الكيربية االتصاالت و 
 القــــــــرار

العلىوم الهندسىية فىي  الماجستيردرجة  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقة على ما جاة بتوصية لجنة الفحص والمناقشة بمن  المهندس
 1امعةويرفع للج

 
 

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة االمتحػاف الشػامؿ 0المذكرة المقدمة مف السيد أ -12

لمتسػجيؿ لدرجػة دكتػور  الصػناعية والػتحكـالمػدرس المسػاعد بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات  -محمد إبػراىيـ عبػدهلمميندس/ 
 تتكوف المجنة مف السادة:و  العموـ اليندسيةالفمسفة في 

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ ) مشرؼ( د/ عصاـ ابراىيـ المدبولى0أ 1

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ ) داخمى( د/ محمد أحمد فكيريف0أ 2
 ت واالتصاالت الكيربية ) مف خارج القسـ(أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيا د/ سعيد محمد الحمفاوى0أ 3
 أستاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية ) مف خارج القسـ( د/ سعيد عمى الصيرفى0أ 4
 أستاذ بييئة الطاقة الذرية )خارجى( د/ محمد كماؿ شعث0أ 5

 القــــــــرار
 هندس المذكور.لموافقـة على تشكيل لجنة االمتحان الشامل للمأوصى المجلس با

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى اعتمػاد التقريػر المقػدـ مػف 0المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -13
 دكتور الفمسفة فى اليندسة االلكترونيةوالمسجؿ لدرجة  -عمى أحمد عبد الفتاح العبدلجنة االمتحاف الشامؿ لمميندس/ 

 واالتصاالت الكيربية وكانت لجنة االمتحاف الشامؿ مكونة مف السادة: ػات بقسـ ىندسة اإللكتروني
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ) مف داخؿ القسـ( د/ ناجى وديع مسيحة0أ 1

 أستاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية ) مف خارج القسـ( د/ سعيد عمى الصيرفى0أ 2
 أستاذ بمعيد بحوث االلكترونيات ) خارجي( د/ أحمد محمد عطية سالـ0أ 3
 أستاذ متفرغ "أستاذ مساعد" بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ) مشرؼ( / عبد العزيز طو شمبى0د 4
 ) مف داخؿ القسـ(  أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية / محمد محمد السعيد الحموانى0د 5

 القــــــــرار
 

 لموافقة على اعتماد التقرير المقدم من لجنة االمتحان الشامل للمهندس المذكور.أوصى المجلس با

رانيػا / ةتسجيؿ الميندس د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إيقاؼ0المذكرة المقدمة مف السيد أ -14
بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة  ة لدرجة دكتور الفمسفة في العمػـو اليندسػيةالمسجم -رفعت جماؿ قطب

 .رعاية طفمتيانظرا لظروؼ   2013/2014لمدة عاـ أوؿ لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 0231/3104 أول لمدة عام ةالمذكور ةالموافقة على إيقاف تسجيل المهندسأوصى المجلس ب



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 6/7/4236الجمسة التاسعة  4235/4236) مجمس كمية الهندسة اإللكترونية بمنوف العام الجامعى 

 

(12) 

رانيػا / ةتسجيؿ الميندس د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إيقاؼ0كرة المقدمة مف السيد أالمذ -15
الصػناعية بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات  ة لدرجػة الماجسػتير فػي اليندسػة االلكترونيػةالمسػجم -إبراىيـ عبػد الحميػد إبػراىيـ

 .رعاية طفمتيانظرا لظروؼ   2013/2014لمدة عاـ أوؿ لمعاـ الجامعي  والتحكـ
 القــــــــرار

 0231/3104 أول لمدة عام ةالمذكور ةالموافقة على إيقاف تسجيل المهندسأوصى المجلس ب
 
 
 
 
 

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ موضوع البحػث الخػاص 0المذكرة المقدمة مف السيد أ -16
ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت فػي لدرجػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية  ةالمقيػد -محمد ىاشـ محمػد غدير/ ةبالميندس

 الحد مف التداخؿ فى نظاـ التطور عمى المدى الطويؿ لشبكة خاليا الفيمتو(الكيربية في موضوع: ) 

  -تحت أشراؼ كؿ مف: 
 ات واالتصاالت الكيربيةأستاذ بقسـ ىندسة االلكتروني  سامى عبد المنعـ الضميؿد/ 0أ 1

 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية مدرس / محمد عبد النبى محمد أحمد0د 2
 القــــــــرار

 .التسجيل للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب
عمى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة 0لمذكرة المقدمة مف السيد أ -17

فػػي  وعمػػوـ الحاسػػباتىندسػػة فػػي المقيػػد لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية  -خالػػد أحمػػد يوسػػؼ ابػػراىيـبالمينػػدس/ 
 استخداـ تقنيات العالمات المائية لتأميف الصور الرقمية(موضوع: ) 

  -تحت أشراؼ كؿ مف: 
 دسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىنمتفرغ أستاذ   السيد محمود الربيعىد/ 0أ 1

 وعموـ الحاسباتبقسـ ىندسة  أستاذ مساعد / أسامة صالح فرج اهلل0د 2
 مدرس بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات / أحمد مصطفى شحاتو0د 3

 القــــــــرار
 .التسجيل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ موضوع البحػث الخػاص 0المذكرة المقدمة مف السيد أ -18
فػي  وعمػوـ الحاسػباتىندسػة فػي لدرجة ماجستير العمـو اليندسية  ةالمقيد -إيماف عبد اهلل يوسؼ محاريؽ/ ةبالميندس

 تحسيف تقنيات ضدط إشارة النشاط الكيربائي لمقمب(موضوع: ) 

  -:تحت أشراؼ كؿ مف 
 وعموـ الحاسباتبقسـ ىندسة متفرغ "أستاذ مساعد" أستاذ   حمدى محمد قالش/ 0د 1

 وعموـ الحاسباتبقسـ ىندسة  مدرس / محمد بدوى محمد بدوى0د 2
 القــــــــرار

 .التسجيل للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب
سات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ موضوع البحػث الخػاص د/وكيؿ الكمية لمدرا0المذكرة المقدمة مف السيد أ -19

ىندسػػة االلكترونيػػػات فػػي المقيػػد لدرجػػة ماجسػػتير العمػػػوـ اليندسػػية  -إبػػراىيـ صػػالح إبػػراىيـ أبػػػو غربيػػةبالمينػػدس/ 
 أداء الحث الطيفي التعاوني العنقودي(واالتصاالت الكيربية في موضوع: ) 

  -تحت أشراؼ كؿ مف: 
 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية   محمد فييـ الكردى د/0أ 1



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 6/7/4236الجمسة التاسعة  4235/4236) مجمس كمية الهندسة اإللكترونية بمنوف العام الجامعى 
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 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية / منى محمد صبرى شقير0د 2
 القــــــــرار

 .التسجيل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب
 
 

يؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ موضوع البحػث الخػاص د/وك0المذكرة المقدمة مف السيد أ -20
ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت في لدرجة ماجستير العموـ اليندسية  ةالمقيد -سموى سعيد حامد مصطفى/ ةبالميندس

 بصرى(التقسيـ الكودى البصرى المتعدد النيؿ فى شبكات االتصاؿ الالكيربية في موضوع: ) 

  -تحت أشراؼ كؿ مف: 
 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  عبد الناصر عبد الجواد محمدد/ 0أ 1

 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ مساعد / فتحى السيد عبد السميع0د 2
 صاالت الكيربيةبقسـ ىندسة االلكترونيات واالتمدرس  / أحمد نبيو زكى راشد0د 3

 القــــــــرار
 .التسجيل للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ موضوع البحػث الخػاص 0المذكرة المقدمة مف السيد أ -21
ىندسػػة االلكترونيػػات فػػي العمػػوـ اليندسػػية  المقيػػد لدرجػػة ماجسػػتير -صػػفى الػػديف نصػػر محمػػد عبػػد النبػػىبالمينػػدس/ 

 تحسيف اداء الشبكات الالسمكية البصرية التعاونية( واالتصاالت الكيربية في موضوع: ) 

  -تحت أشراؼ كؿ مف: 
 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  عبد الناصر عبد الجواد محمدد/ 0أ 1

 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية تاذ مساعدأس / فتحى السيد عبد السميع0د 2
 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةمدرس  / أحمد نبيو زكى راشد0د 3

 القــــــــرار
 .التسجيل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب

ا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ موضوع البحػث الخػاص د/وكيؿ الكمية لمدراسات العمي0المذكرة المقدمة مف السيد أ -22
ىندسػػة االلكترونيػػات فػػي المقيػػد لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية  -احمػػد عبػػد العزيػػز عبػػد الػػرحمف محمػػدبالمينػػدس/ 

 تطبيقات نظرية المعبة فى نظـ االتصاالت المتحركة( واالتصاالت الكيربية في موضوع: ) 

  -تحت أشراؼ كؿ مف: 
 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  سعيد محمد أميف الحمفاوىد/ 0أ 1

 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ  د/ محمد فييـ الكردي0أ 2
 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ مساعد  / منى محمد صبري شقير0د 3

 القــــــــرار
 .التسجيل للمهندس المذكورالموافقـة على صى المجلس بأو

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/ 0المذكرة المقدمة مف السيد أ -23
دورة  باتوعمػػوـ الحاسػػبقسػػـ ىندسػػة فػػي اليندسػػة االلكترونيػػة لدرجػػة الماجسػػتير  ةالمسػػجم -دعػػاء عبػػد السػػالـ النطػػاط

حيػث أوصػت المجنػة                       0( 30/9/2014الػى 1/10/2013اعتبػارا مػف ) خامس لمدة عاـ  2004
 0بعدـ الموافقة

 القــــــــرار
 للجامعة. عويرف أوصى المجلس بالموافقة على توصية اللجنة
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محمػود حوث بشأف الموافقة عمػى إيقػاؼ قيػد المينػدس/ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والب0المذكرة المقدمة مف السيد أ -24

بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػات واالتصػػاالت الكيربيػػة دورة أكتػػوبر  لدرجػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػية المقيػػد -سػعيد الحمفػػاوى
 .نظرا لظروؼ مرضو 2013/2014)لمدة عاـ(  2011

 القــــــــرار
 ،3102/3104عن العام الجامعي المذكور لمدة عام أول  أوصى المجلس بالموافقة على إيقاف قيد المهندس

 

اختيػػػار مػػػادة تحسػػػيف  د/ وكيػػػؿ الكميػػػة لمدراسػػػات العميػػػا والبحػػػوث بشػػػأف الموافقػػػة عمػػػى0المػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيد أ -25
تحقيػؽ المقيػد لدرجػة الماجسػتير بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ ل -لمميندس/ أحمد زكى فيػيـ نػور الػديف

حيػػث أوصػػى مجمػػس القسػػـ بالموافقػػة عمػػى اختيػػار مػػادة "الحاكمػػات الميكرويػػة المتقدمػػة" وقػػد  0المعػػدؿ التراكمػػي النيػػائي
  0أوصت المجنة بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس القسـ

 القــــــــرار
 1أوصى المجلس بالموافقة 

 

 -لجـــــــــــــبن:بً: جبسع
بتػاريخ المنعقػد  2013/2014لمعػاـ الجػامعي  الثامنػة( ) الجمسػة سػة وعمػـو الحاسػباتمجمػس قسػـ ىندمحضر اجتمػاع  -1

13/4/2014 0  
 القــــــــرار

 .أحيـط المجـلس علمـا

 2013/2014لمعػاـ الجػامعي  الثامنػة( ) الجمسػة مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيػةمحضر اجتمػاع  -2
 0 13/4/2014بتاريخ المنعقد 

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

 2013/2014لمعػػاـ الجػػامعي  الثامنػػة( ) الجمسػػة مجمػػس قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـمحضػػر اجتمػػػاع  -3
 0 13/4/2014بتاريخ المنعقد 

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

المنعقػػد  2013/2014لمعػػاـ الجػػامعي  الثامنػػة( ) الجمسػػة مجمػػس قسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػيةمحضػػر اجتمػػػاع  -4
 0 13/4/2014بتاريخ 

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

بتػػػاريخ المنعقػػػدة  2013/2014لمعػػػاـ الجػػػامعي  الثامنػػػة( ) الجمسػػػة لجنػػػة شػػػئوف التعمػػػيـ والطػػػالبمحضػػػر اجتمػػػػاع  -5
27/4/2014   

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

 

بتػػػاريخ المنعقػػػدة  2013/2014لمعػػػاـ الجػػػامعي  الثامنػػػة( ) الجمسػػػة لجنػػػة الدراسػػػات العميػػػا والبحػػػوثمحضػػػر اجتمػػػػاع  -6
22/4/2014 0 

 القــــــــرار
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 .أحيـط المجـلس علمـا

   27/4/2014بتاريخ المنعقدة  2013/2014لمعاـ الجامعي  الرابعة( ) الجمسة لجنة المكتبةمحضر اجتمػاع  -7
 ــرارالقــــــ

 .أحيـط المجـلس علمـا

بتػػػاريخ المنعقػػػدة  2013/2014لمعػػػاـ الجػػػامعي  الثامنػػػة( ) الجمسػػػةلجنػػػة العالقػػػات الثقافيػػػة والعمميػػػةمحضػػػر اجتمػػػػاع  -8
27/4/2014 0 

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

 -مب يسحجد مه أعمــــبل: :عشر الحبدٌ
كميػة بشػأف الموافقػة عمػى القواعػد العامػة لتشػكيؿ صػالة الجػيـ وقاعػة االحتفػاالت عميد ال د/0المذكرة المقدمة مف السيد أ -1

 0عمى أف يتـ توريد الدخؿ مف كؿ منيـ في صندوؽ التطوير بالكمية 0والممعب الخماسي
 القــــــــرار

 .أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة
 

بشأف حدوث تديير في ميعاد امتحاف مواد التخمفات مف الفرقػة خارج" طمبة الفرقة الرابعة "فرصة مف ال المذكرة المقدمة مف -2
 0مما أدى إلى عدـ الحضور 2013/2014الثالثة في الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار
 .أوصى المجلس بالموافقة على عمل امتحان آخر

تاذ بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بشػأف األسػ -د/ صابر حممي زيف الديف0المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
( مف نتيجة طالب الفرقة االعدادى في مػادة الرسػـ 9الموافقة عمى رصد أعماؿ السنة لبعض الطالب الباقيف لإلعادة لعدد )

 0لمسقوط سيوا  2013/2014في الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي  ةواليندسة الو صفي
 القــــــــرار

 .أوصى المجلس بالموافقة

اختيػار مػادة تحسػيف لممينػدس/  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى0المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
المقيػػد لدرجػػة الماجسػػتير بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة الختيػػار مػػادة  -محمػػد عػػوض حمػػديمحمػػود 

  0ختيار مادة "نظـ الميزر" حيث تـ ا 0 دؿ التراكميتحسيف لتحقيؽ المع
 القــــــــرار

 1أوصى المجلس بالموافقة 
 1/4/2014المذكرة المقدمة مف السيد أ/ أخصائي المتابعة بخصوص تقرير عف متابعة األعماؿ التي تمت في الفترة مف  -5

 0 30/4/2014حتى 
 القــــــــرار

 1أوصى المجلس بالموافقة 
د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والػتحكـ بشػأف الموافقػة عمػى مػنح السػيد 0كتاب المقدـ مف السيد أال -6

 12/6/2014حتػى  2014/ 5/  28الفتػرة مػف  فػياألستاذ المتفرغ بالقسػـ أجػازة اعتياديػة  -/ إبراىيـ محمود شوشة0د
  0ألداء العمرة

 القــــــــرار 
 1قة وترفع للجامعة أوصى المجلس بالمواف



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 6/7/4236الجمسة التاسعة  4235/4236) مجمس كمية الهندسة اإللكترونية بمنوف العام الجامعى 

 

(16) 

د/ رئػػيس مجمػػس قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ بشػػأف الموافقػػة عمػػى تجديػػد 0الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -7
 المدرس بالقسـ لمعمؿ بجامعة الممؾ سعود بالمممكػة العربيػة السػعودية -/ مجدي جماؿ الدتورى0األجازة الممنوحة لمسيد د
 2013/2014جامعي لمدة عاـ خامس لمعاـ ال

 القــــــــرار
 1وترفع للجامعة  على تجديد اإلعارة لسيادته لمدة عام خامس أوصى المجلس بالموافقة

د/ رئػيس مجمػس قسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بشػأف الموافقػة عمػى تجديػد 0الكتاب المقدـ مف السػيد أ -8
لمػدة  المػدرس بالقسػـ لمرافقػة الزوجػة بالمممكػة العربيػة السػعودية -د العػاطى/ سػعيد محمػد عبػ0األجازة الممنوحة لمسيد د
 2013/2014عاـ سابع لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار
 1وترفع للجامعة على تجديد اإلعارة لسيادته لمدة عام سابع أوصى المجلس بالموافقة 

وذلػؾ بنػاء  0تعػديؿ مقتػرح الئحػة مركػز الخدمػة العامػةمػى عميػد الكميػة بشػأف الموافقػة ع د/0المذكرة المقدمة مف السيد أ -9
 0د/ نائب رئيس الجامعة لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة0عمى تعديالت مكتب السيد أ

 القــــــــرار
 .أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة

تحػديث  ت الكيربية بشػأف الموافقػة عمػىد/ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاال0الكتاب المقدـ مف السيد أ -10
 0البرامج محكميبناءا عمى تقارير  البكالوريوسوتعديؿ وتوصيؼ المقررات لمرحمة 

 القــــــــرار
 .ويرفع للجامعة البكالوريوسأوصى المجلس بالموافقة على اعتماد تعديل توصيف المقررات لمرحلة 

سـ ىندسة وعموـ الحاسبات بشأف الموافقة عمى تحػديث وتعػديؿ وتوصػيؼ د/ رئيس مجمس ق0الكتاب المقدـ مف السيد أ -11
 0الدراسات العميا بناءا عمى تقارير محكمي البرامجالبكالوريوس و المقررات لمرحمة 

 القــــــــرار
 .ةويرفع للجامع الدراسات العلياالبكالوريوس وأوصى المجلس بالموافقة على اعتماد تعديل توصيف المقررات لمرحلة 

د/ رئػػيس مجمػػس قسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػية بشػػأف الموافقػػة عمػػى تحػػديث وتعػػديؿ 0الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -12
 0الدراسات العميا بناءا عمى تقارير محكمي البرامجالبكالوريوس و وتوصيؼ المقررات لمرحمة 

 القــــــــرار
 .الدراسات العليا ويرفع للجامعةالبكالوريوس وقررات لمرحلة أوصى المجلس بالموافقة على اعتماد تعديل توصيف الم

د/ رئػيس مجمػس قسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ بشػأف الموافقػة عمػى تحػديث 0الكتاب المقدـ مف السيد أ -13
 0الدراسات العميا بناءا عمى تقارير محكمي البرامجالبكالوريوس و وتعديؿ وتوصيؼ المقررات لمرحمة 

 قــــــــرارال
 .الدراسات العليا ويرفع للجامعةالبكالوريوس وأوصى المجلس بالموافقة على اعتماد تعديل توصيف المقررات لمرحلة 

 
 

 الفنػي" بشػأف التقريػر بالمنوفيػةوالصػحة المينيػة السػالمة  بػإدارةزيف الديف " إبراىيـ/ عمرو 0الكتاب المقدـ مف السيد د -14
 0عف الكميةة لمسالمة والصحة الميني

 القــــــــرار
 1أحيط المجلس علما

رئػيس القطػاع  -البريػدي/ محمد محمػود 0ضـ السيد ـ عميد الكمية بشأف الموافقة عمى د/0المذكرة المقدمة مف السيد أ -15
 0لمتجارة والصناعة "توشيبا" مف الخارج لمجمس الكمية لمدة عاميف العربيلشركة  الصناعي

 القــــــــرار
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 .ويرفع للجامعةالمجلس بالموافقة  أوصى

مػر  التػيالقديمػة  اإلجابػةآليػة االسػتدناء عػف كراسػات  عميد الكمية بشأف الموافقة عمى د/0لمذكرة المقدمة مف السيد أا -16
   0عمييا خمس سنوات "مدة الحفظ القانونية"

 القــــــــرار
 1 ويرفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقة

  -اعتماد المواضيع التالية: / المدير التنفيذي لوحدة توكيد الجودة بشأف0مف السيد د الكتاب المقدـ -17
 0مراجعة وتحديث توصيؼ وتقرير برامج ومقررات مرحمة البكالوريوس بناءا عمى مالحظات المراجعيف الخارجييف 

 0مف مشاكؿ فنية ونة بالكمية لعالج ما بيعرض مذكرة وتوصيات فحص مخزف الك  

  د/ نائػب رئػيس الجامعػة لشػئوف التعمػيـ 0مقترح الئحة مركز الخدمة العامة بناءا عمى مالحظات مكتب السيد أمراجعة
   0والطالب

  0االمتحانات إجابةآلية التخمص مف كراسات 

 القــــــــرار                                                                    
 .أوصى المجلس بالموافقة

 

/ مسػئوؿ مخػزف 0/ المدير التنفيذي لوحدة توكيد الجودة بشأف الشكوى المقدمة مف السػيد أ0الكتاب المقدـ مف السيد د -18
حيػث تػـ تشػكيؿ لجنػة لدراسػة  0مػع وجػود مػواد ضػارة بالصػحة داخمػو لمخزفالكينة بالكمية لعدـ وجػود التيويػة الكافيػة بػا

  -الشكوى مف السادة:
 وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة -       يف الديفز  حمميد/ صابر 0السيد أ 

 المدير التنفيذي لوحدة توكيد الجودة -/ عبد المجيد عبد الحميد شرشر0السيد د 

 نائب المدير التنفيذي لوحدة توكيد الجودة -/ أحمد الشحات شوماف         0السيد د   

 -:باآلتيحيث أوصت المجنة 
 0حاؿ وجود توسعات جديدة فيفير مكاف جديد و ؿ لمخزف الكينة أو تالبحث عف مكاف بدي 

 0دعوة شركة نفايات لمتخمص مف المخزوف، أو عمؿ مزايدة لبيع المخزوف 

 القــــــــرار                                                                    
  1على توصية اللجنة أوصى المجلس بالموافقة

 

بتػػاريخ المنعقػػدة  2013/2014لمعػػاـ الجػػامعي  (ابريػػؿعػػف شػػير ) مجمػػس إدارة وحػػدة توكيػػد الجػػودةر اجتمػػػاع محضػػ -19
30/4/2014 

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

بتػػػاريخ المنعقػػػدة  2013/2014لمعػػػاـ الجػػػامعي  األولػػػى( ) الجمسػػػةلجنػػػة وحػػػدة األزمػػػات والكػػػوارث محضػػػر اجتمػػػػاع  -20
13/4/2014 0 

 ــــــــرارالق
 .أحيـط المجـلس علمـا

 0 27/4/2014بتاريخ المنعقدة  2013/2014لمعاـ الجامعي  السادسة( ) الجمسةلجنة الحاسباتمحضر اجتمػاع  -21
 القــــــــرار

 .أحيـط المجـلس علمـا
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المنعقػدة  2013/2014لمعػاـ الجػامعي  السػابعة( ) الجمسػةلجنػة شػئوف خدمػة المجتمػع وتنميػة البيئػةمحضر اجتمػػاع  -22
 0 27/4/2014بتاريخ 

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

 
 الثبوية ظهراً اوحهً االجحمبع حيث كبوث السبعة 

 

 أميه المجلس                               عميد الكلية              

 
 ويسعيد محمد الحلفبد/ 0أ د./ حسىً عبد العزيز شعلة                      

 
 

  وهً/

 

 

 

 

 
 

 
 


