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 {ثامنةالمحضر اجتماع مجمس الكمية } الجمسة 

 8/6/4236الموافؽ  األحددة يـو المنعق
 

 تـ عقد اجتماع مجمس الكمية برئاسة  اً صباحعشر  الحاديةوفى تماـ الساعة  8/6/4236الموافؽ  األحديوـ  فيانو 
 )عميد الكمية(   السيد األستاذ الدكتور/ سعيد محمد أميف الحمفاوى

 وعضوية كػػػػال مف السادة:     
 الدراسػػػات العميػػػػا والبحوثوكيػػػؿ الكميػػة لشئػػػوف  ـ معوضػػإبراىيممعوض د/ 2أ 3

 وكيػػػؿ الكميػػة لشئػػػوف التعميػػػػـ والطػػػػػػػالب أ.د/ سامي عبد المنعـ الضمػيؿ 4

 وكيػػػؿ الكميػػة لشئػػػوف البيئػػة وتنميػػة المجتمػػػع ابر حممي زيف الديفػػأ.د/ ص 5

 ػس مجمس قسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصاالت الكيربيػةرئي الكرديد/ محمد فييػـ 2أ 6

  رئيس مجػمس قسػـ الفيزيقػا والرياضيػػات اليندسيػػة  د/مجدي محمد كامؿ2أ 7

 الصناعيػػة والتحكـ رئيس مجمس بقسـ ىندسة االلكترونيات د/ جمعة زكى حسيف الفار2أ 8

 مجػمس قسـ ىندسػة وعموـ الحاسبػات  قػائػـ بعمؿ رئيس د/ أيمف السيد احمد السيد2أ 9

 }} بالتناوبالصناعيػػة والتحكـ  أقدـ األساتذة بقسـ ىندسة االلكترونيات  بد/ مجدي عبد الستار قط2أ :

 }} بالتناوبواالتصاالت الكيربية  أقدـ األساتذة بقسـ ىندسة االلكترونيات د/عبد الناصر عبد الجواد محمد2أ ;

 أقدـ األساتذة المساعديف ) بالتناوب(  حميد الشنوانىد/ رمضاف عبد ال 32

 المدرسيف )بالتناوب(  أقدـ /حسنى عبد العزيز شعمة2د 33

 () عضو مف الخارج      Soft Nileرئيس مجمس إدارة شركة   دػعابمحمد / عبد الحميد 2د 34

 خوافرئيس مجمس إدارة شركة النخيمى إ ـ/ عياد نصر اهلل إبراىيـ النخيمى 35

 المدير التنفيذي لوحدة توكيد الجودة بالكمية ) مدعو لحضور ىذه الجمسة( رد./ عبد المجيد عبد الحكيـ شر ش 36

 تولى سكرتارية الجمسة

 أمانة المجالس والمجاف . السيدة / نيى صالح زكى  3
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 " االجتماع "د/ رئيس المجمس           2وبدأ السيد أ
 "رحمف الرحيـ بذكر " بسـ اهلل ال

 إلػػىثػػـ رحػػب سػػيادتو بالسػػادة الحضػػور متمنيػػا ليػػـ كػػؿ التوفيػػؽ داعيػػا اهلل سػػبحانو وتعػػالى أف يوفػػؽ الجميػػع      
 2 صالح األعماؿ

   53/5/4236ىنػػس سػػيادتو السػػادة أعضػػا  المجمػػس عمػػى موافقػػة مجمػػس الجامعػػة بجمسػػتو المنعقػػدة بتػػاري 
رئػيس مجمػس  -نصػر اهلل إبػراىيـ النخيمػى / عيػاد2عييف السيد ـوت ،عمى الموضوع الخاص بالدبمومة المينية

 2إدارة شركة النخيمى إخواف "لمدة عاميف " عضوا مف الخارج لمجمس الكمية
 جدوؿ األعماؿ: فيوشرع سيادتو النظر 

ً-المصبدقبث:ً:ًأولًا
ً

 4/5/4236المنعقدة بتاري   (السابعة)المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة 
 ـــرارالقـــــ

  4/5/6423( المنعقدة بتاري  ةبعساال) المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة
:ً ًا ًا ًعبثًلالحبطت:مىضى ثبويبا

د/ رئيس الجامعة بشسف االحاطة بالقرارات التي صػدرت عػف اجتمػاع المجمػس األعمػى لمجامعػات 2الكتاب الوارد مف السيد أ -3
   35/4/4236( المنعقدة بتاري   828بجمستو رقـ )

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا

ـ بشػػػسف إعػػادة تشػػكيؿ مجمػػس قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػػات 7/5/4236( بتػػاري  76قػػرار السػػيد أ.د/عميػػد الكميػػة رقػػـ ) -4
 ـ كما ىو مبيف بالقرار.4235/4236الصناعية والتحكـ  

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا

 3/5/4236في الفتػرة مػف التي وردت أخصائي وحدة المتابعة بالكمية بشسف متابعة األعماؿ  /2الكتاب المقدـ مف السيد أ -5
 2 53/5/4236حتى 

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا

 

مىضىعبثًببلتفىيض: ً-ثبلثبًا
قػة عمػى انتػداب د/ رئيس مجمػس قسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بشػسف المواف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -3

األستاذ المساعد بالقسـ لمتػدريس بالمعيػد العػالي لميندسػة والتكنولوجيػا بػالعريش  -ر/ حمدي عبد الخالؽ شر ش2السيد د
ً   4235/4236بواقع }  يوماف أسبوعيا { خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار
 2وٌرفع للجامعةاعتماد الموافقة بالتفوٌض أوصى المجلس على 
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د/ رئيس مجمػس قسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بشػسف الموافقػة عمػى انتػداب 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -4
األستاذ بالقسػـ لمتػدريس بالمعيػد العػالي لميندسػة والتكنولوجيػا بػالعريش بواقػع }  يومػاف  -د/ محمد فييـ الكردي2السيد أ

ًً.   4235/4236الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي أسبوعيا { خالؿ الفصؿ 
 القــــــــرار

 2اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةأوصى المجلس على 
د/ رئيس مجمػس قسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بشػسف الموافقػة عمػى انتػداب 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -5

األستاذ بالقسـ لمتدريس بالمعيػد العػالي لميندسػة والتكنولوجيػا بػالعريش بواقػع  -محمد د/ عبد الناصر عبد الجواد2السيد أ
ً.   4235/4236}  يـو واحد أسبوعيا { خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 2اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةأوصى المجلس على 
/ رئيس مجمػس قسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بشػسف الموافقػة عمػى انتػداب د2الكتاب المقدـ مف السيد أ -6

جامعة مدينة السػادات بواقػع }   -المدرس بالقسـ لمتدريس بكمية التربية الرياضية -/ محمد صالح فتح اهلل طبور2السيد د
ً.   4235/4236يـو واحد أسبوعيا { خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار
 2اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةأوصى المجلس على 

/ نػرميف 2د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات بشسف الموافقة عمػى انتػداب السػيدة د2الكتاب المقدـ مف السيد أ -7
ر بواقػع }  يػـو واحػد أسػبوعيا { خػالؿ أكتػوب 8 –المػدرس بالقسػـ لمتػدريس بالمعيػد العػالي لميندسػة  -عبد الوىاب حسػف

ً.   4235/4236الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 2اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةأوصى المجلس على 
نػرميف  /2د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات بشسف الموافقة عمػى انتػداب السػيدة د2الكتاب المقدـ مف السيد أ -8

جامعة مدينة السادات بواقع }  يػـو واحػد أسػبوعيا  -المدرس بالقسـ لمتدريس بكمية السياحة والفنادؽ -عبد الوىاب حسف
 .   4235/4236{ خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار
 2اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةأوصى المجلس على 

 
 
 
 
 
 
 
  -كرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشسف الموافقة عمى حضور كؿ مف السادة:المذ -9
  واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة اإللكترونيات األستاذ   -د/ كماؿ حسف عوض اهلل      2السيد أ -3
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 واالتصاالت الكيربيةاإللكترونيات بقسـ ىندسة األستاذ    -د/ صابر حممي زيف الديف     2السيد أ -4
 واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة اإللكترونيات األستاذ   -د/ السيد محمود الربيعي       2السيد أ -5
 واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة اإللكترونيات األستاذ   -د/ محمد فييـ الكردي         2السيد أ -6

 4236أبريػؿ  52-:4 خالؿ الفترة مػف بجامعة عيف شمس بالقاىرةالذي سيعقد  مـ الراديوالمؤتمر القومي الواحد والثالثيف لع
حيػػث أوصػػى مجمػػس القسػػـ بالموافقػػة عمػػى حضػػور سػػيادتيـ المػػؤتمر مػػع سػػداد رسػػـ . حيػػث أف لسػػيادتيـ أبحػػاث مقبولػػة

2ًجنيو فقط وقدره خمسمائة جنيو مصري الغير 722االشتراؾ لكال منيـ وقدره 
 ارالقــــــــر

 2اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةأوصى المجلس على 
 -رابعب:مىضىعبثًالجىدة:

 -اعتماد المواضيع التالية: / المدير التنفيذي لوحدة توكيد الجودة بشسف2الكتاب المقدـ مف السيد د -3
  2 4236* التقرير السنوي لوحدة توكيد الجودة عف شير فبراير 

  2 4236فبراير  التعميـ والتعمـ اتيجيةإستر * مراجعة وتحديث 
 القــــــــرار

 1على االعتماد أوصى المجلس بالموافقة
 -اعتماد المواضيع التالية: / المدير التنفيذي لوحدة توكيد الجودة بشسف2الكتاب المقدـ مف السيد د -4

 2لمكمية التنظيميالثالث لتوصيؼ الييكؿ  اإلصدار   

  جرا اتتعميمات  2الصادرة مف وحدة األزمات والكوارثاألماف  وا 
 القــــــــرار

 1على االعتماد أوصى المجلس بالموافقة
 

 -مىضىعبثًعبمت:ً:باًخبمس
/ رئػػػيس مجمػػػس قسػػػـ ىندسػػػة وعمػػػـو الحاسػػػبات بشػػػسف الطمػػػب الػػػوارد مػػػف المينػػػدس /            2الكتػػػاب المقػػػدـ مػػػف السػػػيد د -3

استقالتو مف عممو معيػدا بالقسػـ والكميػة بسػبب رغبتػو فػي االلتحػاؽ بعمػؿ بشسف قبوؿ  المعيد بالقسـ –أحمد مجدي قطب 
  2حكومي أخر حيث أوصى المجمس بالموافقة عمى قبوؿ االستقالة 
 القــــــــرار

 1 على موافقة مجلس القسم وٌرفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقة
 
 
 
 
 
موـ الحاسبات بشػسف رفػض مجمػس القسػـ لالقتػراح المقػدـ مػف / رئيس مجمس قسـ ىندسة وع2الكتاب المقدـ مف السيد د -4

األسػػتاذ المتفػػرغ بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ بخصػػوص ممارسػػة  –د/ محمػػد إبػػراىيـ محمػػود 2السػػيد أ
عضو ىيئة التدريس عند بداية تعيينو فػي وظيفػة مػدرس ، لمعمػؿ فػي تطػوير معامػؿ الكميػة المختمفػة فػي مجػاؿ تخصصػو 

 4/5/4236بجمسػتو المنعقػدة بتػاري    الكميػةحيػث أوصػى مجمػس  2االشتراؾ مع األساتذة المشرفيف عمى ىذه المعامؿ ب
بدا  الرأى إستراتيجيةعمؿ خطة موضوع عمى مجالس األقساـ بتكميؼ بالموافقة عمى إعادة عرض ال    2لممعامؿ وا 
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 القــــــــرار
 1أحٌط المجلس علما

:ًشئىنًأعضبءًهسبدس   -يئتًالتدريسً:بًا
ناصػػر عبػػد الفضػػيؿ عبػػد / مػػدير عػػاـ الكميػػة بشػػسف الموافقػػة عمػػى تعيػػيف السػػيد المينػػدس/ 2أ لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدا -3

عمػػى  وبالكميػػة فػػي وظيفػػة مػػدرس مسػػاعد بػػذات القسػػـ نظػػرا لحصػػول الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػيةالمعيػػد بقسػػـ  -الحميػد
بتػػاري  تخصػػص " الرياضػػيات اليندسػػية" حيػػث أوصػػى مجمػػس القسػػـ   ساسػػية اليندسػػية()العمػػوـ األدرجػة الماجسػػتير فػػي 

حيث أنو كاف ممتزما في عممػو ومسػمكو منػذ تعيينػو معيػدًا بالموافقة عمى تعييف سيادتو في وظيفة مدرس مساعد  5/4236/;
 2بالقسـ ومحسنا في آدائو ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ

 القــــــــرار
 1مع تقدٌم التهنئة وٌرفع للجامعة على توصٌة مجلس القسم لس بالموافقةأوصى المج

 

ًً-لطالة:ًشئىنًالتعليمًوا:ًباًببعس
عمػى الترخيػػص لمطػالب المتقػدميف  الموافقػةد/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػسف 2المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -3

 -: لمفرؽ المختمفة وىـاف ػػمتحبدخػوؿ اال 4235/4236 الجامعيلعاـ ا اتلالمتحان
 فرصة التقدـ لالمتحاف عدد المواد الفرقة اسـ الطالب ـ
 فرصة ثانية 6 الثالثة "اتصاالت"  إبراىيـ ممدوح أحمد يحيى 3
 فرصة ثانية 6 الثالثة "اتصاالت  حسف شمس حسف 4
 فرصة ثالثة وأخيرة 6 الثالثة "حاسبات"  محمد كـر فرج عتيـ 5
 فرصة أولى 7 الثالثة "تحكـ"  مد عبد المنعـ محي الديفحسيف مح 6

ًالرسوـ المقررة. وااالمتحاف وسدد لدخوؿبطمب  واتقدم ىؤال  الطالب  بسف عمما
 القــــــــرار

 1توصٌة اللجنة وٌرفع للجامعةبالموافقة على  أوصى المجلس
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أميػر  لتعميـ والطالب بشسف الموافقة عمى إيقػاؼ قيػد الطالػب/        د/ وكيؿ الكمية لشئوف ا2المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
)وحالتػو منقػوؿ( لحػيف تحديػد موقفػة مػف  4235/4236المقيدة بالفرقة الثالثة عػف العػاـ الجػامعي  -محمود محمد عودة

لػػػب وحيػػػث أف تػػػاري  مػػػيالد الطا :5892/422سػػػنو بػػػالقرار رقػػػـ  :4التجنيػػػد حيػػػث أنػػػو كػػػاف مؤجػػػؿ تجنيػػػده لسػػػف 
ً.  5/4236/:3وأتـ سف الثامنة والعشروف في  8:;5/3/:3

)منقوؿ( لحيف تحديد موقفو مػف وحالتو  المذكور بالموافقة عمى إيقاؼ قيد الطالبوالطالب حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ    
 2التجنيد

 القــــــــرار
 لحٌن تحدٌد موقفه من التجنٌد. 0231/4310ً لموافقة على إٌقاف قٌد الطالب المذكور عن العام الجامعأوصى المجلس با



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 8/6/4236الجمسة الثامنة 4235/4236) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(9) 

د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشسف الموافقة عمى إعػادة قيػد الطالػب/         محمػد 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
رقػة الثالثػة المقيد بالفرقة الثالثة بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات )وحالتو منقوؿ(  يطمب إعادة قيده بالف -حسنى حسيف طو
  2 3/5/4236نظرا النتيا  تجنيده في  4235/4236لمعاـ الجامعي 

 2)وحالتو منقوؿ( 4235/4236حيث أوصت المجنة بالموافقة عمى إعادة قيد الطالب المذكور بالفرقة الثالثة لمعاـ الجامعي     
 القــــــــرار

 .)وحالته منقول( 0231/4310لعام الجامعً قٌد الطالب المذكور عن ا إعادةلموافقة على أوصى المجلس با
 

الطالػػػب/          إرجػػػا  قيػػػد  عمػػػى الموافقػػػةد/ وكيػػػؿ الكميػػػة لشػػػئوف التعمػػػيـ والطػػػالب بشػػػسف 2المػػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيد أ -6
تػسخر ل نظػرا وحالتػو مسػتجد ـ4235/4236لمعػاـ الجػامعي القػادـ  األولػىبالفرقػة المرشػح  -محمد طارؽ محمػد شػعالف

 2) مقاصػة التعمػيـ الصػناعي( ولػـ يػتمكف مػف الحضػور لمدراسػة مػف بدايػة العػاـ الجػامعيكشوؼ التنسيؽ لمكميػة وصوؿ
 2 4236/4237بالموافقة عمى إرجا  قيد الطالب المذكور لمعاـ الجامعي  حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب

 القــــــــرار
 1توصٌة اللجنةالموافقة على أوصى المجلس ب

إليػػو لجنػػة شػػئوف  تعمػػى مػػا انتيػػ الموافقػػةد/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػسف 2لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أا -7
قػد  4235/4236التعميـ والطالب نحو تطبيؽ الالئحة الجديدة عمى الطالب الباقوف لإلعادة بالفرقة األولى لمعاـ الجامعي 

  -بؽ وذلؾ عمى النحو التالي:قامت المجنة بتنفيذ قرار مجمس الكمية السا
  2في كشوؼ منفصمة 4235/4236* حصرت المجنة جميع الطالب الباقوف لإلعادة والفرص مف الخارج لمعاـ الجامعي 

ضافة المقررات الجديدة    2* تـ شطب المقررات التي ألغيت مف الالئحة القديمة وا 
   2مى أساس النياية العظمى لمدرجات في الالئحة الجديدةنجح فييا الطالب ع ىاحتساب الدرجات في المقررات الت * تـ

 2* تـ مراعاة باقي المالحظات في الالئحة الجديدة عند تطبيقيا عمى ىؤال  الطالب
 2حيث انتيت المجنة مف إعداد كشوؼ الكنتروؿ شيت الخاصة بيؤال  الطالب وتـ التوقيع عمييا مف أعضا  المجنة

 القــــــــرار
 1وٌرفع للجامعة 1رأى لجنة شئون التعلٌم والطالبالموافقة على أوصى المجلس ب

 
 
 
د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمػى محضػر اجتمػاع المجنػة المشػكمة بشػسف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -8

في فصؿ دراسي منفصػؿ عمػى ( لمفرقة االعدادى 3،4اقتراح تدريس جز  الرسـ اليندسي لمقرر الرسـ اليندسي واإلسقاط )
في فصؿ دراسي آخر بدال مػف تػدريس كػال الجػزئييف مجتمعػيف فػي  ةصفيليندسة الو أف يتـ تدريس الجز  الثاني الخاص با

 2الفصميف الدراسييف األوؿ والثانى
ً

 القــــــــرار
 1رأى اللجنةالموافقة على أوصى المجلس ب

ً-با:ًالعالقبثًالثقبفيت:ثبمى
قدمػػة مػػف السػػيد األسػػتاذ الػػدكتور/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػسف مػػد اإلجػػازة الدراسػػية لمسػػيد المػػذكرة المً-3

وعضػو األجػازة الدراسػية اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـ ىندسة المدرس المساعد بقسـ  – حساـ محمد عمى خميؿالميندس/ 
لمػػدة عػػاـ ثالػػث اعتبػػارا   (بدولػػة كوريػػا الجنوبيػػة GISTنولوجيػػا)البحثػػي لمعمػػـو والتك والشخصػػية بمعيػػد جونجػػ المنحػػة عمػػى



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 8/6/4236الجمسة الثامنة 4235/4236) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(:) 

 2بالموافقػػة عمػػى مػػد اإلجػػازة الدراسػػية لمػػدة عػػاـ ثالػػث أوصػػى مجمػػس القسػػـ  حيػػث 4/4237/;3حتػػى  42/4/4236مػػف
الثقػافي يعػاد وأوصت لجنة العالقات الثقافيػة بسنػو نظػرا لعػدـ اسػتكماؿ المسػتندات الرسػمية الػواردة مػف البعثػات وأيضػا الممحػؽ 

2ًالطمب لمقسـ الستكماؿ المستندات المطموبة
 القــــــــرار

 1توصٌة لجنة العالقات الثقافٌةالموافقة على أوصى المجلس ب
الدراسػية لمسػيد المينػدس/  المذكرة المقدمة مف السيد األستاذ الدكتور/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػسف مػد اإلجػازة  -4

 المنحػةوعضػو األجػازة الدراسػية عمػى اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـ  ىندسة المدرس المساعد بقسـ – ة الغزالي جماؿ شحات
الماجسػتير  سالماجستير والدكتوراه حيث أنو در اليا وفرنسا( لمحصوؿ عمى درجتي طاالتحاد االوربى )ايالمقدمة مف الشخصية و 

حيػث أوصػى مجمػس القسػـ بالموافقػة عمػى مػد األجػازة الدراسػية لسػيادتو  2 فرنسػابدولة ايطاليا وسوؼ يكمؿ دراسة الػدكتوراه ب
عمػػى اتصػػاؿ  الػػدارسعممػػا بػػسف  4236/:/53تػػى ح 4235/;/3اعتبػػارا مػػف  هلمػػدة عػػاـ ثالػػث لمحصػػوؿ عمػػى درجػػة الػػدكتورا

يفيػػد حصػػولو عمػػى درجػػة  بالمكتػب الثقػػافي ببػػاريس وأرسػػؿ مػػا يفيػػد عمػى أنػػو عمػػى اتصػػاؿ بالمكتػػب الثقػػافي ببػاريس وأرسػػؿ مػػا
وأوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى مد اإلجازة الخاصة بسيادتو طبقا لمػا جػا   2الماجستير وتسجيمو لدرجة الدكتوراه

    2بقرار مجمس القسـ
 القــــــــرار

 1وٌرفع للجامعة توصٌة لجنة العالقات الثقافٌةالموافقة على أوصى المجلس ب
لمػػدة عػػاميف لمتػػدريب بعػػد الدراسػػية  / وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػسف مػػد اإلجػػازة د2ألمقدمػػة مػػف السػػيد المػػذكرة ا -5

 ىندسػة بقسػـالمسػاعد المػدرس  –الخطيػب كمػاؿ عبػد الفتػاح/ 2ـلمسػيد  38/33/4235مناقشة رسػالة الػدكتوراه اعتبػارا مػف 
حيػث  2فرنسػا لمحصػوؿ عمػى درجػة الػدكتوراه  -بػاريس -ارجيػة بجامعػة ليػؿوعضػو البعثػة الخاإللكترونيات الصناعية والتحكـ 

أوصػػى مجمػػس القسػػـ بالموافقػػة عمػػى اقتصػػار التػػدريب عمػػى عػػاـ واحػػد فقػػط بعػػد حصػػولو عمػػى درجػػة الػػدكتوراه اعتبػػارا مػػف 
  2وذلؾ طبقا لموائح اوالقوانيف المعموؿ بيا 37/33/4236حتى  38/33/4235

 القــــــــرار
 1توصٌة مجلس القسم وٌرفع للجامعةالموافقة على جلس بأوصى الم

 
 إبػراىيـ/ 2لمسػيد د الميمػة العمميػةالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػسف الموافقػة عمػى مػد  -6

 لسػيادتو مػف جامعػة البػروج بالػدنمارؾالصناعية والػتحكـ والممنوحػة بقسـ ىندسة اإللكترونيات المدرس  -عبد الفتاح عبد الحميد
لمدة عاـ ونصؼ  ووذلؾ استكماال لمميمة العممية الممنوحة لسيادت 35/9/4236حتى  36/3/4236مف ستة اشير تبدأ  لمدة 

بالموافقػػة عمػػى مػػد الميمػػة العمميػػة الثقافيػػة حيػػث أوصػػت لجنػػة العالقػػات ًـ 35/9/4236 فػػيوتنتيػػي  37/3/4235تبػػدأ مػػف 
   2لسيادتو

 لقــــــــرارا
 1توصٌة لجنة العالقات الثقافٌة وٌرفع للجامعةالموافقة على أوصى المجلس ب

/ 2المقػدـ مػف السػيد دعمػى قبػوؿ االعتػذار  العميا والبحوث بشسف الموافقػة  لمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراساتا -7
 ASP2013حضػور المػؤتمر   عػدـ عػف الكيربيػة كترونيػات واالتصػاالت بقسػـ ىندسػة اإلل األسػتاذ المسػاعد -فػوزي زىػراف أسامة

والػػذي قػػد تػػـ إلغػػاؤه حيػػث أف عػػدد  49/34/4235-48خػػالؿ الفتػػرة مػػف  دبػػي -بدولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدةالػػذي سػػيعقد 
عػػف عػػدـ حضػػور حيػػث أوصػػت المجنػػة بالموافقػػة عمػػى قبػػوؿ االعتػػذار  2األبحػػاث التػػي تقػػدمت لممػػؤتمر كانػػت اقػػؿ مػػف المنتظػػر

  2المؤتمر
 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 8/6/4236الجمسة الثامنة 4235/4236) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(;) 

 1توصٌة لجنة العالقات الثقافٌة وٌرفع للجامعةالموافقة على أوصى المجلس ب
 

أسػامة            د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشسف الموافقة عمػى صػرؼ مكافػسة لمسػيد د/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -8
-Nonبقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػػاالت الكيربيػػة وذلػػؾ لنشػػرة بحػػث فػػي مجمػػة عالميػػػة   اعد المسػػاألسػػتاذ  -فػػوزي زىػػراف

destructive Testing and Evaluation (NTD & E international) An international                          

Journal- Elsevier, vol. 57,P-P 26:35 July 2013                                                                                       
 Automatic Weld Deffect Identification from Radiographic Imagesوالبحث بعنواف                  

 القــــــــرار
   الموافقــة على صرف مكافأة البحث لسٌادته.أوصى المجلس ب

أسػامة           د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػسف الموافقػة عمػى صػرؼ مكافػسة لمسػيد د/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -9
 Applied     :األسػػتاذ المسػػاعد بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة وذلػػؾ لنشػػرة بحػػث فػػي مجمػػة عالميػػة -فػػوزي زىػػراف

Radiation and Isotopes- Elsevier,vol. 70,no.11 P-P 2638:2645 November 2012                والبحػث بعنػواف
Power Density Spectrum for the Identification of Residence time Distribution Signals.                                                                                                                                                       

 القــــــــرار

 الموافقــة على صرف مكافأة البحث لسٌادته.أوصى المجلس ب
 

         / د2أد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشسف الموافقة عمى صرؼ مكافسة لمسيد 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -:
          :مجمة عالميةبقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية وذلؾ لنشرة بحث في  األستاذ -صابر حممي زيف الديف     

                     Progress In Electromagnetics Research M, Vol. 29, 253-265,2013                         
 Perforated Nanoantenna Reflectarray :ث بعنوافوالبح                                                          

 القــــــــرار

 الموافقــة على صرف مكافأة البحث لسٌادته.أوصى المجلس ب
/ محمػد 2المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشسف الموافقة عمى تسجيؿ أبحاث خاصػة بالسػيد د -;

تاذ المسػػاعد بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ الممكيػػة الفكريػػة األسػػ -حمػػدي محمػػد السػػيد
لمسادة الباحثيف مف أعضا  ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػرى سػوا  مصػرية أو 

 2عربية أو عالمية
 القــــــــرار

 ى تسجٌل األبحاث الخاصة بسٌادته.أوصى المجلس بالموافقة عل
/ 2المذكرة المقدمة مػف السػيد أ.د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػسف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد د -32

ة األسػتاذ المسػاعد بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػ -محمد عبػد العظػيـ البردينػى
الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضا  ىيئة التدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػرى سػوا  

 2مصرية أو عربية أو عالمية
 القــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقة على تسجٌل األبحاث الخاصة بسٌادته.
/ 2لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػسف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد دالمذكرة المقدمة مػف السػيد أ.د/ وكيػؿ الكميػة  -33

األستاذ المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيػة وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة الفكريػة  -أسامة فوزى زىراف
شراكة مع الجامعات األخرى سوا  مصػرية أو لمسادة الباحثيف مف أعضا  ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير 

 2عربية أو عالمية
 القــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقة على تسجٌل األبحاث الخاصة بسٌادته.



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 8/6/4236الجمسة الثامنة 4235/4236) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(32) 

 

ً.-دراسبثًعليبً:ً:باًتبسع
داخمية لمدراسات د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشسف الموافقة عمى اعتماد الالئحة ال2المذكرة المقدمة مف السيد أ -3

2ًالعميا بنظاـ الساعات المعتمدة بعد عمؿ التعديالت التي تمت الموافقة عمييا مف لجنة القطاع اليندسى
 القــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقة وترفع للجامعة.
العػذر المرضػى المقػدـ مػف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشسف الموافقة عمػى قبػوؿ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -4

 -المقيػدة بتمييػدي ماجسػتير بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات  واالتصػاالت الكيربيػة -الميندسة/ نرميف عبػد المػنعـ عبػد العزيػز
ؿ لمعػػاـ شػػعبة )اتصػػاالت عامػػة( عػػف دخػػوؿ امتحػػاف مػػادة )نظػػـ االتصػػاالت المتقدمػػة( فصػػؿ دراسػػي أو4235دورة أكتػػوبر 

2ًظروؼ مرضيةنظرا ل4235/4236الجامعي 
 القــــــــرار

 للفصل)نظم االتصاالت المتقدمة( مادة  ن دخول امتحانع ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقة على قبول العذر المرضى المقدم من الطالب
 1 3102/3104الدراسً األول للعام الجامعً 

 
 
 
 
 

البحوث بشسف الموافقة عمػى قبػوؿ العػذر المرضػى المقػدـ مػف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا و 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
 -المقيػدة بتمييػدي ماجسػتير بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات  واالتصػاالت الكيربيػة -محمػد الشػعرواى صػبحيالميندسة/ مروة 

الجػامعي  شعبة )اتصاالت عامة( عف دخػوؿ امتحػاف مػادة )الػدوائر االلكترونيػة( فصػؿ دراسػي أوؿ لمعػاـ 4235دورة أكتوبر 
 2طبقا لموائح والقواعد المعموؿ بيانظرا لمظروؼ األمنية والجوية 4235/4236

 القــــــــرار
 للفصنل)الندوائر االلكترونٌنة(  منادة ن دخنول امتحنانعن ةالمنذكور ةأوصى المجلس بالموافقة على قبول العذر المرضى المقدم منن الطالبن

 1 3102/3104الدراسً األول للعام الجامعً 

د/وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػسف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -6
ماجسػتير لمتسػجيؿ  لدرجػة  االلكترونيات واالتصاالت الكيربيػةبقسػـ ىندسة المقيد  -أحمد عاطؼ حسف محمدبالميندس/ 

( الكيرومغناطيسػية ذات الفجػوة الحزاميػة فػي نطػاؽ الموجػات الممميمتريػة) تطبيقػات المػواد فػي موضػوع:  العمـو اليندسػية
  -تحت أشراؼ:) بنظاـ الساعات المعتمدة(  4234دورة أكتوبر 

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  د/ عادؿ عبد المسيح صميب 2أ 3
 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية / أحمد سعد الكورانى مصطفى2د 4

 القــــــــرار
 .التسجٌل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػسف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -7
لمتسػػجيؿ  لدرجػػة  االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػةبقسػػػـ ىندسػػة المقيػػدة  -تريسػػىنػػرميف أحمػػد محمػػد ال/ ةبالميندسػػ

) بنظػػاـ السػػاعات  4234دورة أكتػػوبر ( ) تصػػميـ ىوائيػػات النػػانو وتطبيقاتيػػافػػي موضػػوع:  ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية
  -تحت أشراؼ:المعتمدة( 

 ونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكتر    كماؿ حسف عوض اهللد/ 2أ 3
 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ د/ صابر حممي زيف الديف2أ 4
 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةمدرس  / ىند عبد العظيـ مميط2د 5



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 8/6/4236الجمسة الثامنة 4235/4236) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(33) 

 القــــــــرار
 .التسجٌل للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػسف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2مذكرة المقدمة مف السيد أال -8
لمتسػجيؿ  لدرجػة  االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةبقسػػـ ىندسػة المقيػد  -أحمػد محمػد أحمػد فػؤاد العراقػىبالميندس/ 

)  4234دورة أكتػػوبر ( لداخميػػة لمشػػبكات البصػػرية عاليػػة السػػرعة) الػػروابط افػػي موضػػوع:  ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية
  -تحت أشراؼ:بنظاـ الساعات المعتمدة( 

 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية    عبد الناصر عبد الجواد محمدد/ 2أ 3
 القــــــــرار

 .التسجٌل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب
 
 
 
 
د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػسف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2لمذكرة المقدمة مف السيد أا -9

لمتسػػجيؿ  لدرجػػة  االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػةبقسػػػـ ىندسػػة المقيػػدة  -حسػػنا  سػػعيد السػػيد عػػالـ/ ةبالميندسػػ
) بنظػاـ  4234دورة أكتػوبر ( لتقسيـ الترددى المتعامػد الصػوتي) تحسيف أدا  افي موضوع:  ماجستير العمـو اليندسية

  -تحت أشراؼ:الساعات المعتمدة( 
 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية    معوض إبراىيـ معوضد/ 2أ 3
 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ د/ محمد فييـ الكردي2أ 4
 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ مساعد  د عبد السميع/ فتحي السي2د 5

 القــــــــرار
 .التسجٌل للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػسف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -:
ماجسػتير لمتسػجيؿ  لدرجػة  االلكترونيات الصػناعية والػتحكـبقسػـ ىندسة المقيد  -كامؿ سمير جرجس كامؿس/ بالميند

) بنظػػاـ       4234دورة أكتػػوبر ( ) تطػػوير الخوارزميػػات الكفػػؤة لمطيػػاؼ أشػػعة جامػػافػػي موضػػوع:  العمػػوـ اليندسػػية
  -تحت أشراؼ:الساعات المعتمدة( 

   الصناعية والتحكـستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات أ د/ بالؿ أحمد أبو ظالـ 2أ 3
 ىيئة الطاقة الذرية -مركز البحوث النووية -أستاذ د/ امبابى إسماعيؿ محمود2أ 4
 الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة االلكترونيات مدرس  / جالؿ عبد المجيد أحمد عتمـ2د 5

 

 القــــــــرار
 .جٌل للمهندس المذكورالتسالموافقـة على أوصى المجلس ب

 
د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػسف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -;

لمتسػػجيؿ  لدرجػػة  االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـبقسػػػـ ىندسػػة المقيػػد  -إسػػماعيؿ عمػػى يوسػػؼ النجػػاربالمينػػدس/ 
) الػتحكـ الػذكي فػي المصػاعد باسػتخداـ الحاكمػات الميكرويػو والػتحكـ عػف بعػد ي موضػوع: فػ ماجستير العمـو اليندسية
  -تحت أشراؼ:) بنظاـ الساعات المعتمدة(  4233دورة أكتوبر ( باستخداـ الريموت كنتروؿ

   الصناعية والتحكـأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات   عبد العظيـ صبيح إبراىيـد/ 2أ 3



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 8/6/4236الجمسة الثامنة 4235/4236) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(34) 

 الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة االلكترونيات أستاذ متفرغ  ؿ أحمد أبو ظالـد/ بال 2أ 4
 الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة االلكترونيات مدرس  / سموى جالؿ النشار2د 5

 القــــــــرار
 .التسجٌل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب

 
 
 
 
 
 

ة لمدراسات العميا والبحوث بشسف الموافقة عمى تسجيؿ موضوع البحػث الخػاص د/وكيؿ الكمي2المذكرة المقدمة مف السيد أ -32
لمتسػػجيؿ  لدرجػػة  االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـبقسػػػـ ىندسػػة المقيػػد  -السػػيد صػػالح السػػيد الحشػػاشبالمينػػدس/ 

عات المعتمػػدة( ) بنظػػاـ السػػا 4234دورة أكتػوبر ( ) الػػتحكـ الرقػػابي لممصػػاعدفػػي موضػوع:  ماجسػتير العمػػوـ اليندسػػية
  -تحت أشراؼ:

   الصناعية والتحكـأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات   عبد العظيـ صبيح إبراىيـد/ 2أ 3
 الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة االلكترونيات أستاذ متفرغ  د/ بالؿ أحمد أبو ظالـ2أ 4
 لصناعية والتحكـابقسـ ىندسة االلكترونيات مدرس  جالؿ عبد المجيد أحمد عتمـ/ 2د 5

 القــــــــرار
 .التسجٌل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب

إسػالـ تسػجيؿ المينػدس/   إلغػا  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشسف الموافقة عمػى2لمذكرة المقدمة مف السيد أا -33
الصػناعية  يندسػة االلكترونيػة بقسػـ ىندسػة االلكترونيػاتال فػيالماجسػتير المسجؿ لدرجة  -سمير عبد الوىاب عبد العميـ

بنػا  عمػى     ـ4229بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ دورة أكتػوبر  اآللػيوالتحكـ تخصػص ىندسػة الػتحكـ 
 2طمب لجنة اإلشراؼ نظرا لعدـ تواصؿ الطالب مع سيادتيـ 

 القــــــــرار

 1لجنة االشرافعلى طلب  ءالمذكور بناد المهندس على إلغاء قٌ الموافقةأوصى المجلس ب

إبػراىيـ تسجيؿ المينػدس/   إلغا  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشسف الموافقة عمى2لمذكرة المقدمة مف السيد أا -34
ـ بقسػـ ىندسػة الصػناعية والػتحك ماجستير العموـ اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيػاتالمسجؿ لدرجة  -كماؿ السيد محمد

بنا  عمى طمب لجنة اإلشراؼ نظرا لعدـ   ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة(;422االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
 2تواصؿ الطالب مع سيادتيـ 

 القــــــــرار

 1على طلب لجنة االشراف ءعلى إلغاء قٌد المهندس المذكور بنا الموافقةأوصى المجلس ب

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشسف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 2المقدمة مف السيد أالمذكرة  -35
االلكترونيػػات واالتصػػاالت المسػػجؿ بقسػػـ  ىندسػػة   -أسػػامة حمػػدي محمػػد الجػػزاررسػػالة الماجسػػتير الخاصػػة بالمينػػدس/ 

واسػػعة الت البصػػرية فػػي الشػػبكات المحميػػة نظػػـ االتصػػا ) التػػسثيرات اإلشػػعاعية والحراريػػة عمػػى -فػػي موضػػوع: الكيربيػػة
 -( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:النطاؽ

 صورة ) خارجي(نجامعة الم -بكمية اليندسةأستاذ   أحمد شعباف سمرهد/ 2أ 3

 (داخمي) الكيربيةبقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت أستاذ  د/ محمد فييـ الكردي2أ 4
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 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )عف لجنة اإلشراؼ( د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد2أ 5
 ىيئة الطاقة الذرية ) عف لجنة اإلشراؼ( -أستاذ بمركز البحوث النووية د/ امبابى إسماعيؿ محمود2أ 6

 القــــــــرار
 رفع للجامعة.وٌ للمهندس المذكور الماجستٌر التشكٌل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة  أوصى المجلس بالموافقة على

 
 
 
 
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشسف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -36
فػي  الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػيةبقسػـ   ةالمسػجم -ي درويػش شػبانةحنػاف مجػد/ ةرسالة الماجستير الخاصة بالميندسػ

( واقتػرح مجمػس القسػـ تشػكيؿ لجنػة الفحػص والمناقشػة كػالى ألشػكاؿاألغطية المزدوجة المتعامدة  في) دراسة  -موضوع:
 -لمرسالة مف السادة:

 ا ) خارجي(جامعة طنط -متفرغ "رياضيات" كمية العموـأستاذ   أبوزيد حمودة البناد/ 2أ 3

 (عف لجنة اإلشراؼ) متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسيةأستاذ  د/ سعيد عمى السيد الصيرفى2أ 4
 أستاذ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )داخمي( د/ مجدي محمد كامؿ يوسؼ2أ 5
 دسية ) عف لجنة اإلشراؼ(أستاذ مساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات الين / رمضاف عبد الحميد الشنوانى2د 6

 القــــــــرار
 رفع للجامعة.ة وٌالمذكور ةللمهندس الماجستٌرأوصى المجلس بالموافقة على التشكٌل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة 

لجنػة فحػص ومناقشػة د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػسف الموافقػة عمػى قػرار 2المذكرة المقدمة مف السػيد أ -37
بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت المسػجؿ  -محمػد مغػاورى شػحاتة منصػورالخاصة بالمينػدس/  الماجستيررسالة 
أوصػت حيػث (  تصػميـ الرنانػات ذات الرتبػو الصػفرية باسػتخداـ المػواد المركبػوفي موضػوع: )  الماجستيرلدرجة  الكيربية

 الماجسػتير فػي اليندسػة االلكترونيػة تخصػص ىندسػة االتصػاالتالمػذكور درجػة  لجنة الفحص والمناقشة بمنح الميندس
 ومرفؽ صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة.

 القــــــــرار
الموافقة على منا جناء بتوصنٌة لجننة الفحنص والمناقشنة بمنند المهنندس المنذكور درجنة الماجسنتٌر فنى الهندسنة االلكترونٌنة تخصنص أوصى المجلس ب

 االتصاالت وٌرفع للجامعة. هندسة

تغييػرا عنػواف الرسػالة  تغييػرد/ وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػسف الموافقػة عمػى 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -38
بقسـ ىندسة  الماجستير في العموـ اليندسيةالمسجؿ لدرجة  -محمد محمود عطية العباسيالخاصة بالميندس/ جوىريا 

اسػػتخالص  ) ( بػػدال مػػف)المعالجػػة الرقميػػة إلشػػارات الػػزالزؿواالتصػػاالت الكيربيػػة ليصػػبح عنػػواف الرسػػالة: اإللكترونيػػات 
 وذلؾ بنا  عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة والمكونة مف السادة: ( وتحميؿ الصوت المركب

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ بقسـ ىندسة  د/ معوض ابراىيـ معوض2أ 3
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة مدرس  / محمد عبد النبي محمد أحمد2د 4

 القــــــــرار
وترفنع  الخاصنة بالمهنندس المنذكور بنناءا علنى طلنب لجننة األشنراف هرٌاتغٌٌر جوالرسالة  نتغٌٌر عنواأوصى المجلس بالموافقة على 

   1للجامعة
 
 

 المسجميف لدرجة طالبمل عمى التقارير السنوية الموافقةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشسف 2المقدمة مف السيد أ المذكرة -39
  -( وىـ:4ـ وعددىـ )4234/4235بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ لمعاـ الجامعي الماجستير 

 / مروة محمد محمد الزلبانى    2ـ -4/ نياؿ جماؿ مصطفى عميوه    2ـ -3
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ًالقــــــــرار
االلكترونٌنات الصنناعٌة والنتحكم  بقسنمللطنالب المسنجلٌن لدرجنة الماجسنتٌر  ةالسننوٌ رٌرالتقنالموافقة على اأوصى المجلس ب

 .م3103/3102للعام الجامعً 
 
 
 
 

/محمد  اسة لمميندسد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشسف الموافقة عمى مد فترة الدر 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -:3
ىندسػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت  دكتػور الفمسػػفة فػػى اليندسػة االلكترونيػػة بقسػػـلدرجػػة  المسػػجؿ -صػابر سػػالـ مصػيمحى

ـ بعػد 3/5/4237ـ حتػى 4/5/4236ثػاني اعتبػارا مػف  بنا  عمػى طمػب لجنػة األشػراؼ عمػى الرسػالة لمػدة عػاـالكيربية 
 2انتيا  المدة القانونية 

 ـرارالقـــــــ
ًوٌرفع للجامعة. ثانًالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام أوصى المجلس ب

 د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػسف الموافقػػة عمػػى مػػد فتػػرة الدراسػػة لممينػػدس2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -;3
ىندسػة االلكترونيػات  الفمسػفة فػى اليندسػة االلكترونيػة بقسػـدكتػور لدرجػة  المسػجؿ -/إبراىيـ عبد الحميد محمد رمضػاف

ـ حتػػػى 3/5/4236أوؿ اعتبػػػارا مػػػف  بنػػػا  عمػػػى طمػػػب لجنػػػة األشػػػراؼ عمػػػى الرسػػػالة لمػػػدة عػػػاـواالتصػػػاالت الكيربيػػػة 
 2ـ بعد انتيا  المدة القانونية 4/4237/:4

 القــــــــرار
ًوٌرفع للجامعة. أولالمذكور لمدة عام  الموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندسأوصى المجلس ب

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشسف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -42
 لدرجة دكتور الفمسفة في اليندسة االلكترونيػة المسجؿ -رفعت محمد فكرى أبو زيدالخاصة بالميندس/  الدكتوراهرسالة 

التقنيػات المتقدمػة لتصػميـ وتنفيػذ المعالجػة السػريعة )  -فػي موضػوع: الصناعية والػتحكـ بقسـ  ىندسة  اإللكترونيات 
  -واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:( الوقت الحقيقي فيلمصور 

 لجنة اإلشراؼ(  متفرغ بييئة الطاقة الذرية )عفأستاذ   د/ سيد محمد العربي 2أ 3
 االلكترونيات الصناعية والتحكـ )عف لجنة اإلشراؼ(بقسـ ىندسة متفرغ أستاذ  د/ محمد إبراىيـ محمود2أ 4
 )خارجي( جامعة عيف شمس -أستاذ بكمية اليندسة د/ أشرؼ محمد الفرغمى سالـ2أ 5
 ي(داخملكيربية  )بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت اأستاذ  د/ معوض إبراىيـ معوض2أ 6

 القــــــــرار
 رفع للجامعة.وٌ للمهندس المذكور الدكتوراه أوصى المجلس بالموافقة على التشكٌل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة 

حػص ومناقشػة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشسف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة  ف2المذكرة المقدمة مف السيد أ -43
بقسػـ   لدرجة دكتور الفمسفة في اليندسػة االلكترونيػة المسجؿ -السيد حسف ميدىالخاصة بالميندس/  الدكتوراهرسالة 

تطبيػػؽ تقنيػػات نظػػـ الػػتحكـ المتقدمػػة فػػى محطػػات الطاقػػة )  -فػػي موضػػوع: الصػػناعية والػػتحكـ ىندسػػة  اإللكترونيػػات 
  -فحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الالنووية

 متفرغ بييئة الطاقة الذرية )خارجي( أستاذ   د/ محمد كماؿ شعت 2أ 3
 ؼ(امتفرغ بييئة الطاقة الذرية )اشر أستاذ  د/ السيد محمد العربي2أ 4
 )داخمي( أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ د/ نبيمة محمود الربيعي2أ 5
 بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  )إشراؼ(أستاذ  د/ مجدي عبد الستار قطب2أ 6

 القــــــــرار
 رفع للجامعة.وٌ للمهندس المذكور الدكتوراه أوصى المجلس بالموافقة على التشكٌل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة 
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وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػسف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة االمتحػاف الشػامؿ  د/2المذكرة المقدمة مف السيد أ -44

اليندسػػػة اإللكترونيػػػة بقسػػػـ ىندسػػػة  فػػػيلدرجػػػة دكتػػػور الفمسػػػفة  المسػػػجمة -نيػػػى رمضػػػاف عطيػػػة عثمػػػاف/ ةلمميندسػػػ
 :وتتكوف المجنة مف السادةلكترونيات واالتصاالت الكيربية اإل 

 جامعة المنصورة )خارجي(  -بكمية اليندسةأستاذ    د/ فايز ونيس زكى 2أ 3
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ(بقسـ ىندسة متفرغ أستاذ  د/ حساـ الديف حسيف أحمد2أ 4
 خمى()داااللكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة متفرغ أستاذ  د/ السيد محمد الربيعى2أ 5
 متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )مف خارج القسـ(تاذ أس د/ سعيد عمى الصيرفى2أ 6
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )داخمي(بقسـ ىندسة مساعد أستاذ  / أسامة فوزى زىراف2د 7

 القــــــــرار

 .ةالمذكور ةالموافقـة على تشكٌل لجنة االمتحان الشامل للمهندسأوصى المجلس ب
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػسف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة االمتحػاف الشػامؿ 2مف السيد أ المذكرة المقدمة -45

لكترونيػػات بقسػػـ ىندسػػة اإل  العمػػوـ اليندسػػيةلدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػي  المسػػجؿ -رامػػي يػػونس عثمػػاف فريػػدلممينػػدس/ 
 :وتتكوف المجنة مف السادةالصناعية والتحكـ 

 جامعة حمواف )خارجي(  -متفرغ بكمية اليندسةأستاذ   وؾ شرؼ د/ سميماف مبر 2أ 3
 الفيزيقا والرياضيات اليندسية )مف خارج القسـ(بقسـ متفرغ أستاذ  د/ سعيد عمى الصيرفي2أ 4
 )مشرؼ(االلكترونيات الصناعية والتحكـ بقسـ ىندسة متفرغ أستاذ  د/ عبد العظيـ صبيح إبراىيـ2أ 5
 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  )مف خارج القسـ(أستاذ  حمفاوى د/ سعيد محمد ال2أ 6
 االلكترونيات الصناعية والتحكـ )داخمي(أستاذ بقسـ ىندسة  د/ جمعة زكى حسيف الفار2أ 7

 القــــــــرار
 الموافقـة على تشكٌل لجنة االمتحان الشامل للمهندس المذكور.أوصى المجلس ب

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػسف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة االمتحػاف الشػامؿ 2المقدمة مف السيد أ المذكرةً-46
لكترونيػات بقسػـ ىندسػة اإل  العموـ اليندسػية فيلدرجة دكتور الفمسفة  المسجؿ -عمرو محمد عبد الواحد كشؾلمميندس/ 

 :وتتكوف المجنة مف السادةواالتصاالت الكيربية 
 جامعة المنصورة )خارجي(  -بكمية اليندسةمتفرغ أستاذ    د/ فايز ونيس زكى 2أ 3
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ(بقسـ ىندسة متفرغ أستاذ  د/ ناجى وديع مسيحة2أ 4
 خمى()داااللكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة متفرغ أستاذ  د/ طو السيد طو2أ 5
 مساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )مف خارج القسـ(أستاذ  مد عبد الحافظ/ حسف مح2د 6
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )داخمي(بقسـ ىندسة مساعد أستاذ  / منى محمد صبرى شقير2د 7

 

 القــــــــرار
 الموافقـة على تشكٌل لجنة االمتحان الشامل للمهندس المذكور.أوصى المجلس ب
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(38) 

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػسف الموافقػة عمػى اعتمػاد التقريػر المقػدـ مػف 2المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -47
والمسػػجؿ  بقسػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات الصػناعية والػتحكـ -أحمػػد سػيد سػالـ الشػربينىلجنػة االمتحػاف الشػامؿ لممينػدس/ 

 وكانت لجنة االمتحاف الشامؿ مكونة مف السادة:   سيةالعموـ الينددكتور الفمسفة في لدرجة 
 جامعة اإلسكندرية )خارجي(  -متفرغ بكمية اليندسةأستاذ   د/ السيد عبد المعطى البدوى 2أ 3
 الفيزيقا والرياضيات اليندسية )مف خارج القسـ(بقسـ متفرغ أستاذ  د/ مصطفى حسف عيسى2أ 4
 )مشرؼ(االلكترونيات الصناعية والتحكـ بقسـ ىندسة غ متفر أستاذ  د/ محمد أحمد فكيريف2أ 5
 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  )مف خارج القسـ(أستاذ  د/ سعيد محمد الحمفاوى 2أ 6
 االلكترونيات الصناعية والتحكـ )مف داخؿ القسـ(بقسـ ىندسة مساعد أستاذ  / محمد عبد العظيـ البردينى2د 7
 القــــــــرار                                                                            

 الموافقة على اعتماد التقرٌر المقدم من لجنة االمتحان الشامل للمهندس المذكور.أوصى المجلس ب

 -لجـــــــــــــبن:اا:ًعبشر
بتػاري  المنعقػد  4235/4236لمعػاـ الجػامعي  سػابعة(ال ) الجمسػة مجمس قسـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػباتمحضر اجتمػاع  -3

;/5/4236 2 ً
 القــــــــرار

 .أحٌـط المجـلس علمـا

 4235/4236لمعػاـ الجػامعي  السػابعة( ) الجمسػة مجمػس قسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـمحضر اجتمػاع  -4
2ً 5/4236/;بتاري  المنعقد 

 القــــــــرار
 .اأحٌـط المجـلس علمـ

المنعقػػد  4235/4236لمعػػاـ الجػػامعي  السػػابعة( ) الجمسػػة مجمػػس قسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػيةمحضػػر اجتمػػػاع  -5
5/4236ً/;بتاري  

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا

 4235/4236لمعػاـ الجػامعي  السػابعة( ) الجمسة مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةمحضر اجتمػاع  -6
2ً 5/4236/;بتاري  المنعقد 

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا

بتػػاري  المنعقػػدة  4235/4236لمعػػاـ الجػػامعي  عػػف شػػير )فبرايػػر( مجمػػس إدارة وحػػدة توكيػػد الجػػودةمحضػػر اجتمػػػاع  -6
48/4/4236ً

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا

بتػػػاري  المنعقػػػدة  4235/4236لمعػػػاـ الجػػػامعي  السػػػابعة( ) الجمسػػػة البلجنػػػة شػػػئوف التعمػػػيـ والطػػػمحضػػػر اجتمػػػػاع  -7
45/5/4236ً

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا

ً
المنعقػدة  4235/4236لمعػاـ الجػامعي  السادسػة( ) الجمسػة لجنػة شػئوف خدمػة المجتمػع وتنميػة البيئػةمحضر اجتمػاع  -8

45/5/4236ًبتاري 
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(39) 

 القــــــــرار
 .س علمـاأحٌـط المجـل

المنعقػػػػدة  4235/4236لمعػػػػاـ الجػػػػامعي  السػػػػابعة( ) الجمسػػػػة ةلجنػػػػة العالقػػػػات الثقافيػػػػة والعمميػػػػمحضػػػػر اجتمػػػػػاع  -:
   47/5/4236بتاري 

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا

2ً 45/5/4236بتاري   ةالمنعقد 4235/4236محضر اجتمػاع لجنة الحاسبات ) الجمسة الخامسة( لمعاـ الجامعي  -;
 القــــــــرار

 .أحٌـط المجـلس علمـا

2ً 45/5/4236بتاري   ةالمنعقد 4235/4236( لمعاـ الجامعي السابعة) الجمسة  الدراسات العميامحضر اجتمػاع لجنة  -32
 القــــــــرار

 .أحٌـط المجـلس علمـا

بتػػاري  المنعقػػدة  4235/4236عي لمعػػاـ الجػػام (مػػارسعػػف شػػير ) مجمػػس إدارة وحػػدة توكيػػد الجػػودةمحضػػر اجتمػػػاع  -33
52/5/4236ً

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا

ً-مبًيستجدًمهًأعمــــبل: :عشرًالحبدٌ
بخصػػوص المعيػػدة بقسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػية بالكميػػة  -طمػػب مػػف السػػيدة/ مفيػػدة عمػػى زكػػىالمقػػدـ االلتمػػاس  -3

المدرس المسػاعد بقسػـ الرياضػيات بكميػة العمػوـ  -سيد/ طمعت عبد الحميد طمعتال نقميا بدرجتيا المالية معالموافقة عمى 
 2/ أميف عاـ جامعة المنيا2/ أميف عاـ جامعة المنوفية وكتاب السيد ـ2ـوذلؾ بنا  عمى كتاب السيد جامعة المنيا 

 القــــــــرار
 .ةوٌرفع للجامع أوصى المجلس بالموافقة على نقل كل منهما بدرجته المالٌة

اقتػراح إضػافة مقػررات دراسػية  د/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػسف الموافقػة عمػى2المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
إلنشا  شعبة ىندسة طبية إلى قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ وذلؾ لالئحػة الدراسػات العميػا بنظػاـ السػاعات 

   2ات العميا بالموافقةحيث أوصت لجنة الدراس 2المعتمدة
 القــــــــرار

 .وٌرفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقة على توصٌة اللجنة
 
 
 
 
 

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشسف الموافقة عمػى قبػوؿ العػذر المرضػى المقػدـ مػف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
دورة  -بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػػات  واالتصػاالت الكيربيػػة ـ الفرقػة الثانيػػةبػػدبمو المقيػد  -محمػد داوود عبػػد التػوابالمينػدس/ 

( فصػؿ دراسػي أوؿ لمعػاـ الجػامعي شبكات اتصػاؿ الحاسػبات -اتصاالت المتحركات) مادتيعف دخوؿ امتحاف  4234أكتوبر 
 2لظروؼ مرضيةنظرا 4235/4236

 القــــــــرار
شنبكات  -تصناالت المتحركناتا)منادتً  ن دخول امتحنانالمقدم من الطالب المذكور ع أوصى المجلس بالموافقة على قبول العذر المرضى

 1 3102/3104الفصل الدراسً األول للعام الجامعً اتصال الحاسبات( 
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(3:) 

المنعقػػػػدة بتػػػػاري   4235/4236) الجمسػػػػة الخامسػػػػة( لمعػػػػاـ الجػػػػامعي  المختبػػػػرات العمميػػػػةمحضػػػػر اجتمػػػػػاع لجنػػػػة  -6
45/5/4236 2ً

 رارالقــــــــ
 .أحٌـط المجـلس علمـا

بشػػسف الموافقػػة عمػػى أف يكػػوف عػػدد مػػف المعيػػديف والمدرسػػيف المسػػاعديف باألقسػػاـ العمميػػة بالكميػػة  مػػفالمػػذكرة المقدمػػة  -7
متضػرريف درجة لمدكتوراه( أسوة بكمية اليندسة بشبيف الكـو  حيث أنيـ  672 -درجة لمماجستير 622التقدير المطموب )

عمػى أف  اإلصػرارو بعػض المراكػز الجامعيػة المعتمػدة  ( مف)األميديست اإلنجميزيةالمغة  اجتيازشيادات مف رفض الجامعة ل
  2الشيادة مف ىيئة االميديست فقطتكوف ىذه 

 القــــــــرار
لى منن درجة توٌفل مح 511لدرجة الدكتوراه ودرجة  451لدرجة الماجستٌر  اللغويعلى أن ٌكون المستوى  أوصى المجلس بالموافقة

  1األمٌدست فقط
 1وٌرفع للجامعة درجة توٌفل دولى 451درجة وللدكتوراه  411لدرجة الماجستٌر  اللغويٌكون المستوى  أوان

محمػد                      موقػؼ المينػدس/ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػسف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -8
 -"عضػو البعثػة الخارجيػة بجامعػة لمساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والػتحكـالمدرس ا -شمس الديف مصطفى

  222 ألمانيا
 القــــــــرار

 1أحٌط المجلس علما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  -د/ ناجى وديع مسيحة2المذكرة المقدمة مف السيد أ -7
 " الدبمومة المينية" SQSواختبار البرمجيات مع شركة  لبرنامج جودة تنفيذيبشسف عرض موضوع تعييف مدير      

 2لبرنامج جودة واختبار البرمجيات عمى مجمس الكمية أكاديميوعرض تشكيؿ مجمس       

 القــــــــرار
"  SQSلبرنامج جودة واختبنار البرمجٌنات منع شنركة تنفٌذٌا مدٌرا  -د/ ناجى ودٌع مسٌحة1السٌد أ أوصى المجلس بالموافقة على تعٌٌن

 -من السادة: أكادٌمًوالموافقة على تشكٌل مجلس  الدبلومة المهنٌة

 1"داخلًعن قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة " -د/ سعٌد محمد الحلفاوى1السٌد أ  
 1"داخلًلحاسبات "عن قسم هندسة وعلوم ا -/ أٌمن السٌد أحمد السٌد 1السٌد د  
 رئٌس مجلس إدارة شركة  -/ عبد الحمٌد محمد عابد 1السٌد دNile Soft "ًخارج" 
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(3;) 

 الثانية والنصؼ ظيراً انتيى االجتماع حيث كانت الساعة 
 

ًأميهًالمجلسًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعميدًالكليتًًًً          

ً
ًسعيدًمحمدًالحلفبويد/0ًأًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًحسىًًعبدًالعزيزًشعلتد./ًًً

ً
ً

ًًوهً/

ً

ً

ً

ً

ً

ً
 

 
 


