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 {الثانية حضر اجتماع مجمس الكمية } الجمسةم
 ـ.17/9/2717الموافؽ  المنعقدة يـو األحد

روبم السبعخ الحبدَخ عشر صجبحبً رن عمذ اجزوبع هجلس  فٍم و1/11/7112ًه فٍ َىم األحذ الوىافك إ

)لبئن ثعول عوُذ الكلُخ ووكُل الكلُخ    الكلُخ ثرئبسخ .السُذ األسزبر الذكزىر/ عجذ الٌبصر عجذ الجىاد هحوذ

 .( الجُئخ لخذهخ الوجزوع ورٌوُخ
 كػػػػال مف السادة: وعضوية     

 أ.د/ سناء محمود الربيعي 1
وكيػػػػؿ الكميػػػػة لمدراسػػػػات العميػػػػا والبحوث(وجػػػػامـ بعمػػػػؿ رمػػػػيس مجمػػػػس جسػػػػـ ال يزيقػػػػا 

 والرياضيات اليندسية

 وكيؿ الكمية لشموف التعميـ والطالب أد.د/ فتحي السيد عبد السميع 2

 نيات واالتصاالت الكيربيةرميس مجمس جسـ ىندسة االلكترو  شقير صبريد/ منى محمد 7أ 3

 جامـ بعمؿ رميس مجمس جسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكػـ د./ محمد أبو زيد البروانى 4

 جػامػـ بعمؿ رميس مجػمس جسـ ىندسػة وعمـو الحاسبػػات د./ أيمف السيد احمد السيػد 5

 ونيات واالتصاالت الكيربيةاألستاذ المت رغ بقسـ ىندسة االلكتر  أ.د/ كماؿ حسف عوض اهلل 6

 األستػاذ مت رغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكػـ أ.د/ محمد مبػروؾ زكريػا شرؼ 7

 األستاذ المت رغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ السيد محمود الربيعي 8

 والرياضيات اليندسيةمت رغ بقسـ ال يزيقا الاألستػاذ  أ.د/ مصط ى حسف عيسى 9

 األستاذ المت رغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات سماعيؿإأ.د/ نبيؿ عبد الواحد   17

 المساعديف) بالتناوب( ةساتذأجدـ األ زىراف  فوزي/ أسامة 7د 11

 أجدـ المدرسيف ) بالتناوب( المحالوي/ أحمد مصط ى 7د 12

  أعضاء مف الخارج

 رجؿ أعماؿ خمؼ اهلل ع ي يـ/ محمد عبد الحميد  1

 تولى سكرتارية الجمسة

 أمانة المجالس والمجاف .   السيدة / آماؿ محمد الصاوي  1  
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 " االجتماع "             وبدأ السيد أ.د/ رميس المجمس
 "" بسـ اهلل الرحمف الرحيـ "بذكر 

نو وتعػالى أف يوفػؽ الجميػع إلػى صػال  ثـ رحب سيادتو بالسادة الحضور متمنيا ليـ كػؿ التوفيػؽ داعيػا اهلل سػبحا
  7 األعماؿ

  لوحػػدة المػدير التن يػػذي  –شرشػػر  عبػػد الحكػيـ بالشػكر والتقػػدير لمسػيد الػػدكتور / عبػػد المجيػدوتقػدـ سػػيادتو
بذلة مف أجػؿ نيػوض الكميػة بمسػتول أعمػى  الذيىا كمدير لموحدة وعمى الجيد اجض التيالجودة عمى ال ترة 

رجػؿ أعمػاؿ  النضػمامو   -خمػؼ اهلل ع ي ػيمحمػد عبػد الحميػد  بالسػيد ـ/ سػيادتو كما رحػبالعتماد. وحصوليا عمى الجودة وا
 لمجمس الكمية كعضو مف الخارج. 

 

 -أواًل الوصبدلبد:
 ـ.17/9/2717( المنعقدة بتاريخاألولىالمصادجة عمى محضر الجمسة السابقة )

–أستاذ مت رغ  -د/ كماؿ حسف عوض اهلل7السيدأ 7-ماسة كال مف:*تشكؿ لجنة لدراسة آليات لمنيوض بالبرامج المعتمدة بر 
 ومديري البرامج المميزة. –بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ 

د/ 7أالسيد  -1سداد المصروفات والمذكرات والسكف عمى أف تكوف مشكمة مف كال مف  في& وضع لجنة لمساعدة المتعثريف 
 د/ أيمف السيد أحمد السيد. -محمود إبراىيـد/ محمد 7أ -–مصط ى عمى حسف د/ 7أ- الربيعيالسيد محمود 

 

 -ثبًُب: هىضىعبد ثبلزفىَض:
الكتاب المقدـ مف السيد أ.د/ رميس مجمس جسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بشأف الطمب المقدـ مف السيد -1

(لكمية اليندسة ثانيبالقسـ لتجديد اإلعارة الداخمية لمدة عاـ )  األستاذ المساعد –د./وليد عيد عبد الرحمف عيد الحن ي 
 ـ.2717/2718القاىرة الجديدة  لمعاـ الجامعي  –جامعة المستقبؿ  -والتكنولوجيا

 القــــــــرار
 أوصى المجمس عمى اعتماد الموافقة بالت ويض وترفع لمجامعة

 

الموافقػػة عمػػى انتػػداب ونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ  بشػػأف اإللكتر  د/ رمػػيس مجمػػس جسػػـ ىندسػػة7الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ-2
 جامعػػة مصػػر لمعمػػـو والتكنولوجيػػا-بالقسػػـ لمتػػدريس بكميػػة اليندسػػة    األسػػتاذ المت ػػرغ -محمػػد إبػػراىيـ محمػػود/ د7أالسػػيد 

  ـ.  2717/2718 الجامعيلعاـ خالؿ ا{     واحدبواجع يوـ }  
 القــــــــرار

 .تماد الموافقة بالت ويض وترفع لمجامعةأوصى المجمس عمى اع
 

الكتاب المقدـ مف السيد أ.د/ رميس مجمس جسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بشأف الموافقة عمى انتداب -3
فرع السادس مف  – العالي التكنولوجيبالمعيد بالقسـ لمتدريس  األستاذ المت رغ -زيف الديف حمميد/ صابر 7السيد أ

 .  ـ  2717/2718 الجامعيلعاـ وذلؾ خالؿ ا{   يوماف بواجع يوـ }  بر أكتو 
 القــــــــرار

 .أوصى المجمس عمى اعتماد الموافقة بالت ويض وترفع لمجامعة
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د/ 7بشأف الموافقة عمى انتداب السيد أد/ رميس مجمس جسـ ال يزيقا والرياضيات اليندسية 7السيد أ الكتاب المقدـ مف-4
جامعة مصر لمعمـو والتكنولوجيا بواجع يـو -األستاذ المت رغ بالقسـ لمتدريس بكمية اليندسة    -محمد عيسىمصط ى حسف 

 م  0217/0218 الجامعي}  واحد    { خالؿ العاـ 
 القــــــــرار

 .أوصى المجمس عمى اعتماد الموافقة بالت ويض وترفع لمجامعة
 

  -ثبلثبً : هىضىعبد لإلحبطخ : 

المنعقد يـو  ـ2717/2718 الجامعيميمية بالكمية لمعاـ لمجمس إدارة صندوؽ الخدمات التع األوؿجتماع محضر اال -1
 .ـ 26/9/2717الثالثاء 

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عمما. 

 

  -:هىضىعبد عبهخ:راثعبً 
 

الػذي بػدأ   يتقػيـ التػدريب الصػيالكتاب المقدـ مف السيدة / رميس مجمػس إدارة برنػامج االتصػاالت والشػبكات بشػأف نظػاـ  -1
ـ حيػػث تػػـ اجتمػػاع إلدارة البرنػػامج وتػػـ الموافقػػة عمػػى 2716/2717 الجػػامعيـ لمعػػاـ 2717خػػالؿ ىػػذا الشػػير يوليػػو 

  -القرارات التالية :
ؼ ىػذا العػاـ وتضػا داخمػيمشرؼ التدريب بتنظيـ جمسة مناجشة ش يية مع الطالب لتقييميـ فيما تـ مف تدريب  * أف يقـو   

معيػد تكنولوجيػا المعمومػات  فػيتػـ  الػذي الخػارجي  يدرجة تقيـ المدرب أما بالنسبة لتقػيـ التػدريب الصػي إلىىذه الدرجة 
(ITI (  معيد تكنولوجيا المعمومات.  فيبالقرية الذكية بالجيزة , يتـ عقد جمسة ش يية لمطالب لتقييميـ فيما تدربوا عميو 

 القــــــــرار
 وافقة .أوصى المجمس بالم

 

عقػد مػع  الػذيد/ رمػيس مجمػس جسػـ ال يزيقػا والرياضػيات اليندسػية بشػأف محضػر االجتمػاع 7الكتاب المقدـ مػف السػيدةأ -2
 الييمة المعاونة بالقسـ وجد أكدت عمى التالي عمى.

 عطاء دروس خصوصية وعمى مف يقوـ بذلؾ سوؼ يتعرض لممسألة القانونية.إ* التحذير مف 
 األمػرالمػادة وىػو بػدورة سػيرفع  فػيجدولػة يمجػأ لممشػرؼ المباشػر لػو  فػيعيد العمػؿ واتقانػة ومػف يريػد الت يػر بالموا ـااللتزا*

 الخ . 777لرميس القسـ 
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما. 
ة عمى معيدة بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات بشأف الموافقال –الطمب المقدـ مف الميندسة/ عال حافظ عبد الجواد يونس  -3

 .األوؿمنحيا أجازة رعاية ط ؿ لمعاـ 
 القــــــــرار  

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
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د/ رميس مجمػس جسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات بشػػأف الموافقػة عمػى انتػداب السػيد .د/أحمػد 7الكتاب المقدـ مف السيد أ  -4
سػاعات  8لميندسػة والتكنولوجيػا بواجػع  العػاليد العبػور المػدرس بالقسػـ لمتػدريس بمعيػ -مصط ى عبد الحميد المحػالوي

 ـ.271 2717/8األسبوع خالؿ  العاـ الجامعي  في
 القــــــــرار  

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

توجد  التيبشأف وجود بعض السمبيات  مو أبو الحسف عيسوي رميس كنتروؿ إعداديد/فيي7الكتاب المقدـ مف السيد أ -5
ىناؾ  -1   -وىى: 2716/2717 الجامعيلمعاـ  فحص االلتماسات لطمبة ال رجة اإلعدادي أثناء اإلجابةمى كراسات ع

خارج الورجة عند  فيولـ ييتـ عضو ىيمة التدريس بوضعيا  اإلجابةداخؿ ورجة  فيتوجد درجات  اإلجابةورجة  في
 الخ. 77توجد عمييا عالمة ت يد التصحي   مف الداخؿ وىناؾ أجزاء غير مصححة وال اإلجابةمراجعة ورجة 

 القــــــــرار
 .  إحاطة ألعضاء ىيمة التدريس باألجساـ العممية بيذا الخصوصأحيط المجمس عمما.مع عمؿ مذكرة 

 

د/ رميس مجمس جسـ ىندسة  االلكترونيات الصناعية والتحكـ بشأف / الطمب المقدـ مف 7الكتاب المقدـ مف السيد أ -6
بوظي ة  تعينوالمدرس المساعد بالقسـ لمموافقة عمى استكماؿ إجراءات  37/8/2717أحمد أنور رجب بتاريخ  الميندس/

ـ وجد وافؽ مجمس 2714 فياليندسة مف جامعة مونتلاير بكندا  فيمدرس بالقسـ حيث أنو حصؿ عمى درجة الدكتوراه 
مف جانوف تنظيـ  77مف نص المادة  ثنامواست.ـ كما يطمب 12/7/2716 فيبجمستو المنعقدة  تعينوالقسـ عمى 

وىو خارج البالد حيث يوصى مجمس  بتعينوتسم   والتيمف ن س القانوف عميو  78الجامعات وتطبيؽ نص المادة 
 . 77مف المادة  استثناموالقسـ بعدـ الموافقة عمى تعينو لوجوده خارج البالد وكذلؾ عدـ 

 القــــــــرار  
 توصية مجمس القسـ .ما جاء ب عمىأوصى المجمس بالموافقة 

 

د/ رمػػيس مجمػػس جسػػـ ىندسػػة  االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ بشػػأف / الطمػػب المقػػدـ مػػف 7الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -7
اسػتكماؿ إجػراءات تعينػو حيػث  المدرس المساعد بالقسـ لمموافقػة عمػى ـ37/8/2717الميندس/ أحمد أنور رجب بتاريخ 

 لموافقة عمى تعينو لوجوده خارج البالد. يوصى القسـ بعدـ ا
 القــــــــرار  

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ .
 
لوحدة الجودة مف السادة رؤساء األجساـ  التن يذيد/ عميد الكمية بشأف مقترح تشكيؿ ال ريؽ 7الكتاب المقدـ مف السيد أ -8

 -: اآلتي لتدريس حيث تـ ترشي لترشي  عدد مف السادة أعضاء ىيمة ا
 وحدة الجودة ل التن يذي مديرالزىراف       فوزيد/ أسامة 7السيد أ   
  -أسماميـ لعضوية وحدة الجودة وىـ: وحدة الجودة والسادة اآلتييو راشد             نامب مدير السيد د/ أحمد نب   

 الجوىريأحمد عطيو  نيىاالسيد د/           الشناويد/ لمياء محمد 7* السيدة 
 حسونة  صبحي*السيد د/ طو عبد المييمف حميدة          السيد د/ أحمد 

 د/ مروة أحمد شوماف  ة* السيد د/ أحمد محمد النجار              السيد
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  تركيالعنيف  أبود/ ىناء  ة* السيد د/ محمد جالؿ المشد               السيد
 القــــــــرار  

 بالموافقة عمى التشكيؿ. أوصى المجمس
 

subjects  MOSTعمى تعديؿ كممة  د/ وكيؿ الكمية لشموف التعميـ والطالب بشأف الموافقة7المذكرة المقدمة مف السيد أ -9

in the faculty are in English .  ُإلى all subjects in the faculty are in English  بالم ة  اإلفادات في
  7االنجميزية 

 ــــــرارالقــ  
 عمى التعديؿ. أوصى المجمس بالموافقة

 

  يوتحديث التدريب الصي إلدارةالعممية  األجساـد/ عميد الكمية بشأف مقترح تشكيؿ لجنو مف 7الكتاب المقدـ مف السيد أ -17
  -: كالتالي( وىـ الخارجي – الداخمي) 

 طو السيد طو د/7السيد أ -2محمود               إبراىيـد/ محمد 7السيد أ -1
 ال يشاويد/ نواؿ أحمد 7السيد أ -4محمود           إبراىيـد/ عبد العزيز 7السيد أ -3
 ال يشاويد/ عادؿ شاكر 7السيد أ -6د/ مصط ى حسف عيسى              7السيد أ -5
 د/ جابر السيد األبيض. 7السيد أ -7

 القــــــــرار  
السيد  - 2 -د/ طو السيد طو 7السيد أ -أسماميـ .  اآلتيتشكيؿ مف السادة أوصى المجمس بالموافقة عمى أف يكوف ال

كمجنة ;د/ نبيؿ عبد الواحد إسماعيؿ وىى 7السيد أمحمود   إبراىيـد/ محمد 7السيد أ -د/ مصط ى حسف عيسى  7أ
 .  ياستراتيجيات تطوير التدريب الصي عالكمية لوضد/ عميد 7إستشارية لمسيد أ

 

 -ضبء هُئخ الزذرَس:راثعب :شئىى أع
المعيػد  –المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقػة عمػى تعيػيف المينػدس/ عبػد الوىػاب فػوزل سػميماف   -1

وظي ػة مػدرس مسػاعد بػذات القسػـ نظػرا لحصػولو عمػى درجػة  فػيبقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية 
حيػث أوصػى مجمػس القسػـ بالموافقػة 7يندسية تخصص ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيػةالعموـ ال فيالماجستير 
وظي ة مدرس مساعد بالقسـ حيث أنو كػاف ممتزمػا فػي عممػو ومسػمكو منػذ تعيينػو معيػدا بالقسػـ ومحسػنا  فيعمى تعيينو 

 7ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾأدامو ويقـو بوجباتو عمى أكمؿ وجو 
 ــرارالقــــــ

 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينمة ويرفع لمجامعة.
 
 

  -سبدسب:شئىى الزعلُن والطالة:
عػف دخػوؿ د/ وكيؿ الكمية لشموف التعميـ والطالب بشأف الموافقة عمى جبػوؿ العذر  المرضػى 7المذكرة المقدمة مف السيد أ -1

بالمسػتول األوؿ ببرنػامج اليندسػة الطبيػة الحيويػة المقيػد  -يإسالـ عػادؿ محمػد الجنػدلمطالب/  امتحاف )ىندسة كيربية(
والػذي يعتػذر نظػرا لحالتػو الصػحية ومرفػؽ تقريػر طبػى مػف  نقػوؿوحالتػو مـ  2717 /2716لمعػاـ الجػامعي  والتكنولوجيا
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 (ـ 17/2717 /1 الثانيةالجمسة  ـ2718 / 2717 الجامعيترونية بمنوؼ العاـ مجمس كمية اليندسة اإللك) 
 

(7) 

االوؿ  لمرضػىاإلدارة الطبية بالجامعة يبيف حالة الطالب المػذكور وجػد أوصػت لجنػة شػموف التعمػيـ والطػالب بقبػوؿ العػذر ا
 لمطالب المذكور

 القــــــــرار  
 أوصى المجمس بالموافقةعمى ما جاء بتوصية لجنة شموف التعميـ والطالب. 

 

طالب المحوليف مف كميػات اليندسػة المختم ػة د/ وكيؿ الكمية لشموف التعميـ والطالب بشأف ال7المذكرة المقدمة مف السيد أ -2
   -ـ. وعددىـ بالكشؼ المرفؽ كالتالى:2717/2718العاـ  كميتنا بال رجة االولى ليذا إلى

وأخػرىـ /   ػيطالب محوؿ مف كمية اليندسػة بشػبيف الكػـو وأوليػـ الطالػب /إبػراىيـ عػادؿ إبػراىيـ ع ي 15* الكشؼ األوؿ عدد
 -براشػ –طالػب محػوؿ مػف كميػات اليندسػة بشػبيف الكػوـ , المنيػا  14عبد الرحمف رشاد مصط ى والكشؼ الثانى عددىـ 

أوصػت لجنػة شػموف التعمػيـ والطػالب  وأوليـ ابراىيـ عبد ال نى عبد السػتاروأخرىـ محمػود محمػد عبػد السػميع وجػد –بنيا 
 بالموافقة. 

 القــــــــرار  
 أوصى المجمس بالموافقةعمى ما جاء بتوصية لجنة شموف التعميـ والطالب

 

 إلػىنقػؿ جيػد الطػالب مػف كميػات غيػر متنػاظرة  التعمػيـ والطػالب بشػأف د/ وكيؿ الكمية لشموف7المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
وأخػرىـ أحمػد نبيػؿ  –( أوليـ دنيا محمد إبراىيـ عبد العاؿ 9ـ بال رجة االعدادل وعددىـ ) 2717/2718كميتنا ىذا العاـ 

 بالموافقة.  أوصت لجنة شموف التعميـ والطالب  وجد فرحات محمد

 القــــــــرار  
 .  جمس بالموافقةعمى ما جاء بتوصية لجنة شموف التعميـ والطالبأوصى الم

 
 
 

أحمػد سػالمة / الطالػبوالطالب بشأف الموافقة عمى إعػػادة جيػد  التعميـد/ وكيؿ الكمية لشموف 7المقدمة مف السيد أ المذكرة -4
حيػث  فرصة ثانيػو مػف الخػارج وحالتو  ةااللكترونيات واالتصاالت الكيربي جسـ ىندسة الثالثةالمقيد بال رجة إبراىيـ البكري 

أوصػت لجنػة شػموف  وجػد المسمحةالخاصة بو مف القوات  العسكريةفترة التجنيد ومرفؽ شيادة تأدية الخدمة  الطالبأنيى 
 بالموافقة. التعميـ والطالب 

 القــــــــرار  
 .أوصى المجمس بالموافقةعمى ما جاء بتوصية لجنة شموف التعميـ والطالب

 

عمى تحويؿ الطالب االتى أسػماميـ بعػد والطالب بشأف الموافقة التعميـد/ وكيؿ الكمية لشموف 7المقدمة مف السيد أ المذكرة -5
عبد الرحمف محمػد فتحػى فػرج مػف نظػاـ  -3-طارؽ أسامة محمد شوجى -2 -الطالب / مصط ى ىشاـ محمد جماؿ -1

نظاـ ال صميف الدراسييف حيث تػـ بحػث حالػة الطػالب  وتبػيف أف  لىإالساعات المعتمدة ) يرنامج اليندسة الطبية الحيوية(
أوصػت لجنػة  المقررات التي سوؼ يدرسونيا بال رجة المقابمة لممستول تزيػد عػف نصػؼ عػدد مقػررات ال رجػة الدراسػية وجػد

 بالموافقة. شموف التعميـ والطالب 
 القــــــــرار  

 .  نة شموف التعميـ والطالبعمى ما جاء بتوصية لج أوصى المجمس بالموافقة
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 (ـ 17/2717 /1 الثانيةالجمسة  ـ2718 / 2717 الجامعيترونية بمنوؼ العاـ مجمس كمية اليندسة اإللك) 
 

(8) 

 

ف تصويب نتيجة طالب البرامج الساعات المعتمدة والطالب بشأ التعميـد/ وكيؿ الكمية لشموف 7المقدمة مف السيد أ المذكرة -6
   -وذلؾ عمى النحو التالي:

الرلن  اسن الطبلت م
 االكبدَوً

ًزُجةةةةةخ الطبلةةةةةت 
 لجل الزصىَت

ًزُجةةةةةخ الطبلةةةةةت 
 الزصىَت ثعذ

 تسجت الزصىَ

 فٍدرجخ الطبلت  1711221 هصطفً هحوىد أحوذ طعُوخ 1
همةةةةةةةةرر لةةةةةةةةىي 
وآالد كهرثُةةةةةةةةخ 

 درجخ31

 فٍدرجخ الطبلت 
همةةةةةةةةرر لةةةةةةةةىي 
وآالد كهرثُةةةةةةةةخ 

 درجخ32

خطةةةا هةةةبدٌ فةةةٍ 
جوةةةةةةع درجةةةةةةبد 

 الطبلت

 بالموافقة. أوصت لجنة شموف التعميـ والطالب  وجد
 القــــــــرار  

 .  ة لجنة شموف التعميـ والطالبعمى ما جاء بتوصي أوصى المجمس بالموافقة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ف تصػويب نتيجػػة الطالػب / محمػد عبػد الوىػػاب والطػالب بشػأ التعمػػيـد/ وكيػؿ الكميػة لشػموف 7المقدمػة مػف السػػيد أ المػذكرة-7
  -محمد أبو سعده المقيد بال رجة الثالثة ) ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية وذلؾ عمى النحو التالى :

الرلن  سن الطبلتا م
 االكبدَوً

ًزُجةةةةةخ الطبلةةةةةت 
 لجل الزصىَت

 ثعةذًزُجخ الطبلةت 
 الزصىَت

 سجت الزصىَت

 فٍدرجخ الطبلت  1111017 محمد عبد الوىاب محمد أبو سعده 1
هةةبدح الصةةىرُبد 
وفىق السةوعُبد 

31/111 
همجةةىو والزمةةذَر 
العبم للطبلت جُذ 

 جذا

 فةةةةةٍدرجةةةةةخ الطبلةةةةةت 
هةةةةةةةةةبدح الصةةةةةةةةةىرُبد 
وفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةىق 

 21/111ربلًالسوعُب
ورغُةةةةةةةةةةر هجوةةةةةةةةةةىع 

 فةةةةٍدرجةةةةبد الطبلةةةةت 
 1711الفرلةةةةةخ هةةةةةي 

ولن َزغُر  1711 إلً
الزمذَر العبم للطبلت ) 

 جُذ جذا(

فةةةٍ جوةةةع  خطةةةا
سةةة او درجةةةبد ال

 الراثع

 بالموافقة. أوصت لجنة شموف التعميـ والطالب  وجد
 القــــــــرار  

 يـ والطالبعمى ما جاء بتوصية لجنة شموف التعم أوصى المجمس بالموافقة
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(9) 

ف تصويب نتيجة الطالبيف ال رجػة الرابعػة حاسػبات والطالب بشأ التعميـد/ وكيؿ الكمية لشموف 7المقدمة مف السيد أ المذكرة -8
ضػافة أعمػاؿ السػنة ليمػا  -وىـ: / عمرو محمد عصراف ت اؿ محمد عادؿ محمد عبػد الصػبور والموضػ  فيػو حالػة الطػالبيف واأ

   -وىى كالتالى:
الرلن  بلتاسن الط م

 االكبدَوً

ًزُجةةةةةخ الطبلةةةةةت 
 الزصىَت فٍ

 ثعةذًزُجخ الطبلةت 
 الزصىَت

 سجت الزصىَت

دور سةةةةةةةةةةةةجزوجر  1111231 عمرو محمد عصراف ت اؿ 1
ثوةةةةةبدرُي) ً ةةةةةن 
الحبسةةةةةةةةةةةةةةةةةةجبد 
الوىزعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ 

 (1,رذرَت 

رغُةةرد درجةةخ الطبلةةت 
هةةةةةةةةبدح ً ةةةةةةةةن  فةةةةةةةةٍ

الحبسةةةةجبد الوىزعةةةةخ 
ثعةةةذ  31 إلةةة11ًهةةةي 

رصةةةةةةةةةةىَت درجةةةةةةةةةةخ 
السةةةةةةةةةةة او الثةةةةةةةةةةةبًً 

فخ درجةخ أعوةبو وإضب
السةةةةةةةةةٌخ والٌزُجةةةةةةةةةخ 
الٌهبئُةةةخ للطبلةةةت دور 
سةةةةةةةةةجزوجر ثوةةةةةةةةةبدح ) 

 رذرَت ثبلثخ( 

إضةةةةةبفخ أعوةةةةةبو 
السةةةةةٌخ للطبلةةةةةت 
ثٌةةبءا علةةً لةةرار 

 هجلس الكلُخ 

دور سةةةةةةةةةةةةجزوجر  1711002 محمد عادؿ محمد عبد الصبور 7
ثوةةةةةةةةبدح) ً ةةةةةةةةن 
الحبسةةةةةةةةةةةةةةةةةةجبد 

 الوىزعخ

رغُةةرد درجةةخ الطبلةةت 
هةةةةةةةةبدح ً ةةةةةةةةن  فةةةةةةةةٍ

الحبسةةةةجبد الوىزعةةةةخ 
ثعةةذ  31 إلةةً 12 هةةي

إضةةبفخ أعوةةبو السةةٌخ 
والٌزُجةةةةةةةخ الٌهبئُةةةةةةةخ 
للطبلةةت ًةةبجق ثزمةةذَر 
جُذ ثوجوةىع درجةبد 

ثٌسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجخ  1117
21,03% 

إضةةةةةبفخ أعوةةةةةبو 
السةةةةةٌخ للطبلةةةةةت 
ثٌةةبءا علةةً لةةرار 

 هجلس الكلُخ

 
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة أوصى المجمس بالموافقة
 
  -: العاللبد الثمبفُخ:سبثعبً  
الميندس/ أحمد محمد قدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى س ر المذكرة الم -1

 لمياباف الستكماؿ أبحاث  الدكتوراه.بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  المساعد  المدرس –بنيو دياب 
 القــــــــرار

  . ويرفع لمجامعة المذكور عمى س ر الميندس أوصى المجمس بالموافقة
 

المينػدس/ وليػد رمضػاف المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى سػ ر  -2
 أللمانيا لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه. بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  المساعد  المدرس –سعيد غانـ  

 ــــرارالقــــ
  . ويرفع لمجامعة عمى س ر الميندس المذكور أوصى المجمس بالموافقة

 

السػيد  مػفدـ ػلمقالعممى ار ػالتقري عمىالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة -3
عػػف حضػػور سػػيادتو  واالتصػػاالت الكيربيػػةات األسػػتاذ المت ػػرغ بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػ– صػػابر حممػػى زيػػف الػػديفأ. د/ 
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(17) 

 the 32 URSI General Assembly and ScIenticSymoposium(GASS)tobe held in العممىمػؤتمر 

Montreal, Canada, Aurust 19-26, 2017    ـ  26/8/2717لى 19ال ترة مف  في امونتلاير بكند فيعقد  الذيو
 ومرفؽ صورة مف التقرير.

 القــــــــرار
  .  ويرفع لمجامعة عمى اعتماد ما جاء بالتقرير لمسيد المذكور وصى المجمس بالموافقةأ
 

 ة السػيد مفدـ ػلمقالعممى ار ػالتقري عمىالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة-4
 اعػػف حضػػور سػػيادتي واالتصػػاالت الكيربيػػةلكترونيػػات بقسػػـ ىندسػػة اإل  المسػػاعداألسػػتاذ – ىنػػد عبػػد العظػػيـ مميػػطد/ 
 the 32 URSI General Assembly and ScIenticSymoposium(GASS)tobe held in العممىمػؤتمر ال

Montreal, Canada, Aurust 19-26, 2017    ـ  26/8/2717لػى 19ال ترة مػف  في امونتلاير بكند فيعقد  الذيو
 .ومرفؽ صورة مف التقرير

 ـــــرارالقـــ
  . ويرفع لمجامعةعمى اعتماد ما جاء بالتقرير لمسيد ةالمذكورة  أوصى المجمس بالموافقة

 

السػيد  مػفدـ ػلمقالعممى ار ػالتقري عمىالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة -5
الزيارة العممية لدولػة  عف حضور سيادتو الصناعية والتحكـلكترونيات بقسـ ىندسة اإل   المدرس– محمد اسماعيؿ كرارد/ 

عمػى كي يػة كتابػة مقتػرح بحثػى لمحصػوؿ عمػى   DIESPROGRANT 2107)البرنػامج التػدريبى  فيتونس لممشاركة 
 ـ.  24/8/2717 إلى27ال ترة مف  فيتمويؿ محمى ودولى 

 القــــــــرار
  . ويرفع لمجامعةا جاء بالتقرير لمسيد المذكور عمى اعتماد م أوصى المجمس بالموافقة

 
محمػػد د/ السػػيد  حضػػور الموافقػػة عمػػى المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ.د / وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف -6

اف الصناعية والتحكـ مؤتمر عممى حيث أف لسػيادتو بحػث مقبػوؿ بعنػو  بقسـ ىندسة اإللكترونيات المدرس– اسماعيؿ كرار
:-“PRACTICAL MICROCNTROLLER-BASED SIMULATOR OF GRAPHICAL 

HEART SOUNDS WITH DISORDERS  ال تػرة مػف  فػيفندؽ شيراتوف المنتػزه باالسػكندرية  فيسيعقد  الذيو
ألػػؼ جنيػػو مصػػرل فقػػط الغيػػر حيػػث  حمػػؿ الجامعػػة رسػػـ االشػػتراؾ وجػػدرةـ عمػػى أف تت8/11/2717 إلػػى 5/11/2717

 ىذا الشأف.  فيبالموافقة مع سداد رسـ االشتراؾ وفقا لمقواعد المعموؿ بيا  الثقافية جاتلجنو العال أوصت
 القــــــــرار

  . ويرفع لمجامعةعمى ماجاء بتوصية لجنة العالجات الثقافية  أوصى المجمس بالموافقة
 

عمػى بروتكػوؿ التعػاوف مػع الجامعػة  لموافقػةالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف ا -7
المصرية اليابانية والتعديالت الواردة مف االدارة العامة لمشموف القانونية عمى مشروع البرتوكوؿ التعاوف المزمع إبرامو بػيف 

ية حيػػث محافظػػة اإلسػػكندر  -كميػػة اليندسػػة االلكترونيػػة بمنػػوؼ وكميػػة اليندسػػة بالجامعػػة المصػػرية اليابانيػػة ببػػرج العػػرب
أوصػػت لجنػػة العالجػػات الثقافيػػة والبحػػوث بالموافقػػة عمػػى إضػػافة التعػػديالت الػػواردة مػػف االدارة العامػػة لمشػػموف القانونيػػة 

 بالجامعة عمى مشروع البرتوكوؿ.  
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 القــــــــرار
   .عمى مشروع البرتوكوؿعمى التعديالت الواردة مف الشموف القانونية بالجامعة  أوصى المجمس بالموافقة

 

   ةالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد األسػػتاذ الػػدكتور/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف مػػد اإلجػػازة الدراسػػية لمسػػيد -8
لممػػد  E-JUSTىندسػػة وعمػوـ الحاسػػبات  والممتحقػة ببرنػػامج المػدرس المسػػاعد بقسػـ  – سػػحر رجػب أحمػػد / لميندسػةا

بالموافقة عمى  مد فترة الدراسػة لمػدة وجد أوصى مجمس القسـ م2717ر سبتمب إلىـ 2717لمدة فصؿ دراسى مف فبراير 
 ـ وذلؾ النياء الرسالة.  2717ـ وحتى سبتمبر 2717مف فبراير  اعتباراأشير  6

 القــــــــرار
 . لمجامعة عالمذكورة ويرفمد االجازة الدراسية لمميندسة عمى  أوصى المجمس بالموافقة

المعيد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  –/ أحمد حمدي عبد المطيؼ الجروانى  الطمب المقدـ مف الميندس -9
 the IEEE-5 Intermational Conference on المؤتمر الدولى  فيبشأف الموافقة عمى دفع رسـ االشتراؾ 

ADVANCED CONTROL CIRCUITs AND systems (ACCs017 , which will take place in 

5. 8 November 2017, Sheraton Montazah Hotel, Alexandria, Egypt    ب ندؽ منتزه  سيعقد  الذي
  -حيث أف لسيادتو بحث تحت عنواف :ـ  2717نوفمبر  8-5ال تره مف  فيالشيرتوف باالسكندريو 

Embedded Drug Delivery Controller For Cancer Chemotherapy Under Treatment    
Constrainis    .ومرفؽ بالطمب صورة مف خطاب القبوؿ ونسخة مف ممخص البحث ونسخة مف رسوـ االشتراؾ 

 

 القــــــــرار  
 .ويرفع لمجامعة عمى ماجاء بتوصية مجمس القسـ أوصى المجمس بالموافقة

 
 
 

 -: دراسبد علُب :ثبهٌبً 
وث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػ7المذكرة المقدمة مف السيد أ -1

العمػوـ  فػيلمتسػجيؿ  لدرجػة الماجسػتير  االلكترونيات واالتصاالت الكيربيػةبقسػـ ىندسة  -/ محمد شاىيف صقربالميندس
 جياز لنظـ متعددة الدخوؿ والخػروج آليإعادة استخداـ الدليؿ بيف مستخدمى االتصاؿ مف جياز موضوع: )  فياليندسية 

  -( تحت أشراؼ كؿ مف:الياممة
 الكيربية أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت منى محمد صبرل شقيرد/ 7أ 1

 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة التسجيل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب
تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص شػأف الموافقػة عمػى د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ب7المذكرة المقدمة مف السيد أ -2

 فػيلمتسػجيؿ  لدرجػة الماجسػتير  االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةبقسػـ ىندسػة  -بالميندس/ أحمد ابراىيـ عبد الشكور
تحسػػيف نقػػؿ البيانػػات داخػػؿ شػػبكات الػػربط المركزيػػة المبنيػػة عمػػى الػػدمج بػػيف أنظمػػة موضػػوع: )  فػػيالعمػػوـ اليندسػػية 

  -تحت أشراؼ كؿ مف: الجيؿ الخامس( فيالت البصرية اليوامية والموجات الممميترية المستخدمة االتصا
 الكيربية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت مت رغ أستاذ معوض ابراىيـ الدسوجىد/ 7أ 1



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 17/2717 /1 الثانيةالجمسة  ـ2718 / 2717 الجامعيترونية بمنوؼ العاـ مجمس كمية اليندسة اإللك) 
 

(12) 

 جامعة حمواف -أستاذ مساعد بكمية اليندسة / محمود محمد المسالول7د 2
 

 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة التسجيل للمهندس المذكورالموافقـة على صى المجلس بأو
 

تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف الموافقػة عمػى 7المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
لمتسػجيؿ  لدرجػة  الكيربيػة االلكترونيػات واالتصػاالتبقسػػـ ىندسػة  -بالميندسة/ ياسميف فيمى عبػد المقصػود عبػد العػاؿ

  -تحت أشراؼ كؿ مف: ىواميات الكسب العالى لتطبيقات الجيؿ الخامس(موضوع: )  فيالعموـ اليندسية  فيالماجستير 
 الكيربية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت مت رغ أستاذ صابر حممى زيف الديفد/ 7أ 1

 ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ مساعد بقسـ  / ىند عبد العظيـ مميط7د 2
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة التسجيل للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب
تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف الموافقػة عمػى 7المذكرة المقدمة مف السيد أ -4

 فػيالعمػوـ اليندسػية  فػيلمتسػجيؿ  لدرجػة الماجسػتير  وعمػوـ الحاسػباتبقسػػـ ىندسػة  -ـ النقيػببالميندسة/ أمانى ابراىي
  -تحت أشراؼ كؿ مف: توظيؼ التعمـ العميؽ لتشخيص السرطاف(موضوع: ) 

 وعموـ الحاسباتبقسـ ىندسة  مساعد أستاذ / أيمف السيد أحمد السيد عميرة7د 1

 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات كى/ ىناء أبو العينيف عبد الجيد تر 7د 2
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة التسجيل للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب
 
تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف الموافقػة عمػى 7المذكرة المقدمة مف السيد أ -5

 دكتػور ال مسػ ةلمتسػجيؿ  لدرجػة  االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةبقسػـ ىندسة  -دولبالميندسة/ منى مجدل محمود ب
  -تحت أشراؼ كؿ مف: تحميؿ وتصميـ مواد الميتا القابمة لمتشكيؿ(موضوع: )  فيالعموـ اليندسية  في

 الكيربية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت مت رغ أستاذ صابر حممى زيف الديفد/ 7أ 1

 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية / ىند عبد العظيـ مميط7د 2
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة التسجيل للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب
 
ؿ موضػوع البحػث الخػاص تسػجيد/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف الموافقػة عمػى 7المذكرة المقدمة مف السيد أ -6

دكتػػور لمتسػػجيؿ  لدرجػػة  االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػةبقسػػػـ ىندسػة  -بالميندسػة/ سػػامية محمػػد محمػػد عبػػد الحمػػيـ
تحػت أشػراؼ كػؿ  تصنيؼ سالسؿ الحمض النوول عمى أساس التعمـ العميػؽ(موضوع: )  فيالعمـو اليندسية  في ال مس ة

  -مف:
 الكيربية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت مت رغ أستاذ عىالسيد محمود الربيد/ 7أ 1
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 أستاذ مت رغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د/ نبيؿ عبد الواحد اسماعيؿ7أ 2
 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات / صالح الديف شعباف عيسى7د 3

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. .التسجيل للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب
 
تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف الموافقػة عمػى 7المذكرة المقدمة مف السيد أ -7

لمتسػػجيؿ  لدرجػػة  االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػةبقسػػػـ ىندسػػة  -بالميندسػػة/ ريحػػاب محمػػد حممػػى محمػػد أبػػو العطػػا
  -تحت أشراؼ كؿ مف: الت اعالت بيف اليوامى وجسـ االنساف(موضوع: )  فيالعموـ اليندسية  في دكتور ال مس ة

 الكيربية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت مت رغ أستاذ صابر حممى زيف الديفد/ 7أ 1

 الكيربية أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت / ىند عبد العظيـ مميط7د 2
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. .التسجيل للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب
الشػيماء / ةتسجيؿ الميندسػ  إل اء د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى7لمذكرة المقدمة مف السيد أا -8

لظػروؼ نظػرا  ىندسػة وعمػوـ الحاسػباتبقسػـ  العمػـو اليندسػية فػي ة لدرجة دكتور ال مسػ ةالمسجم -عيش إسماعيؿ حمدي
 7خاصة بيا

 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة إلغاء التسجيل للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب
 

سػمول / ةيؿ الميندسػتسػج ايقػاؼ  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمػى7لمذكرة المقدمة مف السيد أا -9
ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات لمػدة بقسػـ  اليندسػة االلكترونيػة فػيلدرجػة دكتػور ال مسػ ة  ةالمسجم -سعيد عمى السيد مصط ى

 7لظروؼ مرضية خاصة بيانظرا  عاـ سادس
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة إيقاف التسجيل للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب
رغػدة / ةالميندسػجيػد   إل ػاء د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى7رة المقدمػة مػف السػيد ألمػذكا -17

لعػدـ نظػرا  ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـبقسـ  العموـ اليندسية في الماجستيرلدرجة  ةالمسجم -محمدل بركات
 7استكماؿ الدراسة فيرغبتيا 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .إلغاء القيد للمهندسة المذكورةالموافقـة على صى المجلس بأو
أميمػة / ةالميندسػجيػد   إل ػاء د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى7لمذكرة المقدمة مػف السػيد أا -11

 فػيلعػدـ رغبتيػا نظػرا  عموـ الحاسػباتىندسة و بقسـ  العموـ اليندسية في الماجستيرلدرجة  ةالمسجم -سعيد محمد عطية
 7استكماؿ الدراسة

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. .إلغاء القيد للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب
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(14) 

سمول د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إيقاؼ جيد الميندسة/ 7المذكرة المقدمة مف السيد أ -12
المقيدة لدرجة دكتور ال مس ة  -المدرس المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية -حامد مصط ى سعيد

منحة شخصية الى ىونج  فيـ لمدة عاـ أوؿ وذلؾ نظرا لس رىا الى الخارج 2715العمـو اليندسية دورة أكتوبر  في
  7كونج

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .القيد للمهندسة المذكورة فإيقاإالموافقـة على أوصى المجلس ب
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى اعتماد التقرير المقدـ مف 7المذكرة المقدمة مف السيد أ -13

ة واالتصاالت الكيربيبقسـ ىندسة اإللكترونيػات  -فاطمة محمد عارؼ محمود حسيف/ ةلجنة االمتحاف الشامؿ لمميندس
وكانت لجنة االمتحاف الشامؿ مكونة مف ـ 2712العمـو اليندسية دورة أكتوبر  فيدكتور ال مس ة والمسجؿ لدرجة 

 السادة:  

 أستاذ مت رغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )داخؿ القسـ( د/ صابر حممى زيف الديف7أ 1

 االسكندرية )خارجى( -ة لمعمـو والتكنولوجيا والنقؿ البحرلأستاذ باألكاديمية العربي د/ مصط ى حسيف عمى7أ 2

 (عف لجنة االشراؼأستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ) د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد7أ 3

 القسـ(مف خارج ) ال يزيقا والرياضيات اليندسيةأستاذ بقسـ  د/ سناء محمود الربيعى7أ 4

 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )داخؿ القسـ( مساعدأستاذ  مد عبد العاطى/ سعيد مح7د 5

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. .للمهندسة المذكورةاعتماد التقرير لجنة االمتحان الشامل  الموافقـة على أوصى المجلس ب

 

ميا والبحوث بشأف الموافقة عمى اعتماد التقرير المقدـ مف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات الع7المذكرة المقدمة مف السيد أ -14
 بقسـ ىندسة اإللكترونيػات الصناعية والتحكـ -سام  عبد الحميـ محمد عبد السالـلجنة االمتحاف الشامؿ لمميندس/ 

ة مف وكانت لجنة االمتحاف الشامؿ مكونـ 2713العمـو اليندسية دورة أكتوبر  فيدكتور ال مس ة والمسجؿ لدرجة 
 السادة:  

 (عف لجنة االشراؼ) الصناعية والتحكـأستاذ مت رغ بقسـ ىندسة االلكترونيات  محمد أحمد فكيريفد/ 7أ 1

 (مف داخؿ القسـ مت رغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ )أستاذ  د/ مجدل عبد الستار جطب7أ 2

 (عمف خارج القسـ) وعمـو الحاسباتة بقسـ ىندسمت رغ أستاذ  د/ نواؿ أحمد ال يشاول7أ 3

 (خارجى) بالييمة القومية لالستشعار عف البعد وعمـو ال ضاء أستاذ  د/ أشرؼ خالد حممى7أ 4

 القسـ( مف خارج) وعمـو الحاسباتبقسـ ىندسة  مساعدأستاذ  / جماؿ محروس عطية7د 5

 القــــــــرار 15

 .ويرفع لمجامعة ر لجنة االمتحان الشامل  للمهندسة المذكورةاعتماد التقريالموافقـة على أوصى المجلس ب

 

د/ 7د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمى إضافة اسـ  السيد أ7المذكرة المقدمة مف السيد أ -15
االشراؼ عمى رسالة الى لجنة  -االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةقسـ ىندسة ب مت رغأستاذ  -السيد محمود الربيعى
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(15) 

بقسـ  العمـو اليندسية فية لدرجة دكتور ال مس ة المسجم -فاطمة سامى سعيد عبد اهلل/ ةالخاصة بالميندس الدكتوراه
    لتصب  لجنة اإلشراؼ كالتالى:ـ 2713دورة أكتوبر  االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةىندسة 

 ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ مت رغ بقسـ  السيد محمود الربيعىد/ 7أ 1

 مت رغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ  د/ عادؿ عبد المسي  صميب7أ 2

 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  مدرس / أحمد سعد الكورانى7د 3

 القــــــــرار

األستاذ المت رغ بقسـ ىندسة االلكترونيات  - السيد محمود الربيعىد/ 0د أأوصى المجلس بالموافقة على إضافة اسم السي
 .عةللجام عرفتالمذكور و ةبالمهندسالخاصة لدكتوراه اواالتصاالت الكيربية الى لجنة األشػراؼ عمى رسالة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ أحمد 7السيد دوافقػة عمى إضافة اسـ  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الم7المذكرة المقدمة مف السيد أ -16
مدرس  -/ عصاـ عبد العميـ جمعة7االلكترونيات الصناعية والتحكـ , السيد دقسـ ىندسة ب مدرس -محمد محمد النجار

محمود محمد الخاصة بالميندس/  بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ , الى لجنة االشراؼ عمى رسالة الدكتوراه
 االلكترونيات الصناعية والتحكـ بقسـ ىندسة  العموـ اليندسية فيلدرجة دكتور ال مس ة  المسجؿ -يد جاب اهللأبو اليز 

    لتصب  لجنة اإلشراؼ كالتالى:ـ 2712دورة أكتوبر 
  الصناعية والتحكـأستاذ مت رغ بقسـ ىندسة االلكترونيات  محمد مبروؾ شرؼد/ 7أ 1

 مت رغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ أستاذ  نىد/ محمد عبد العظيـ البردي7أ 2

  االلكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة مدرس  / أحمد محمد النجار7د 3

 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ / عصاـ عبد العميـ جمعة7د 4

 القــــــــرار

مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية  -أحمد محمد محمد النجارسيد د/ أوصى المجلس بالموافقة على إضافة اسم ال
مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ , الى لجنة االشراؼ  -/ عصاـ عبد العميـ جمعة7والتحكـ , السيد د

 .للجامعة عالمذكور وترف عمى رسالة الدكتوراه الخاصة بالميندس
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(16) 

زيػاد / 7د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى رفػع اسػـ السػيد  د7ف السػيد أالمذكرة المقدمة مػ -17
/ ةبقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات مػف لجنػة األشػراؼ عمػى رسػالة الػدكتوراه الخاصػة بالميندسػ مدرس -محمد الص ير طو

بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات  االلكترونيػػةاليندسػػة  فػػية لدرجػػة دكتػػور ال مسػػ ة المسػػجم –أمػػانى عبػػد الحميػػد جنػػديؿ 
ضافة اسـ السيد دو  نظرا لحاجػة البحػث ذلؾ  مدرس بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات  -/ ىناء أبو العنيف عبد الجيد تركى7اأ

 . ) لتصب  لجنة األشراؼ كالتالي:(لمجيودات سيادتيا
  يف الكـوشب -بكمية الحاسبات والمعموماتأستاذ مت رغ  محى محمد ىدىودد/ 7أ 1

 مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ  / عالء الديف محمد عباس7د 2

 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات / ىناء أبو العنيف عبد الجيد تركى7د 3

 القــــــــرار

ىندسة وعمـو الحاسبات مف لجنة مدرس بقسـ  -زياد محمد الص ير طو -أوصى المجلس بالموافقة على رفع اسم السيد د/ 
ضافة اسـ السيد دالمذكورة  األشراؼ عمى رسالة الدكتوراه الخاصة بالميندسة  -/ ىناء أبو العنيف عبد الجيد تركى7واأ

 .للجامعة عوترفمدرس بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات 
 
 
 
 
 
 

السيد / 7د 7أث بشأف الموافقة عمى رفع اسـ السيد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحو 7المذكرة المقدمة مف السيد أ -18
 الماجستيرمف لجنة األشراؼ عمى رسالة  االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة  أستاذ مت رغ -محمود الربيعى

بقسـ ىندسة  العموـ اليندسية فيلدرجة الماجستير  المسجؿ –مصط ى حسف أسامة توفيؽ بالميندس/  ةالخاص
 ) لتصب  لجنة األشراؼ كالتالي:(ـ 2712نيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر االلكترو 

 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية / سعيد محمد عبد العاطى7د 1

 القــــــــرار

ـ ىندسة االلكترونيات أستاذ مت رغ بقس -الربيعي/ السيد محمود 7د 7اسـ السيد أأوصى المجلس بالموافقة على رفع 
 .للجامعة عالمذكور وترف بالميندس ةواالتصاالت الكيربية مف لجنة األشراؼ عمى رسالة الماجستير الخاص

 
د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى جػرار لجنػة فحػص ومناجشػة 7المذكرة المقدمة مف السػيد أ -19

والمسػجؿ  الصػناعية والػتحكـبقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات  -كيرلس رفعػت ناشػد حنػادس/ الخاصة بالمين الماجستيررسالة 
 : وجيات النظر والتطبيقات والتطورات L1التحكـ المتأجمـ مف النوع موضوع: )  في العمـو اليندسية فيالماجستير لدرجة 

ومرفػػؽ صػػورة مػػف تقػػارير لجنػػة  العمػػوـ اليندسػػية فػػيبمػػن  المينػػدس المػػذكور درجػػة الماجسػػتير  حيػػث أوصػػت المجنػػة( 
 ال حص والمناجشة.

 القــــــــرار
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(17) 

العلدوم  فد لماجسدتير أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الفحص والمناقشة بمنح المهنددس المدذكور درجدة ا

     7للجامعة عويرف الهندسية

 
والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى جػرار لجنػة فحػص ومناجشػة  د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا7المذكرة المقدمة مف السػيد أ -27

 واالتصػاالت الكيربيػةبقسـ ىندسػة اإللكترونيػات  -أمينة وحيد عبد المؤمف الطويؿ/ ةالخاصة بالميندس الماجستيررسالة 
تصػاالت التصػميـ الكػؼء لمشػبكات النانونيػة القػامـ عمػى اال موضػوع:  في العموـ اليندسية فيالماجستير لدرجة  ةوالمسجم
ومرفػؽ صػورة مػف تقػارير  العمػوـ اليندسػية فػيالماجسػتير  ة درجػة المذكور  ةبمن  الميندس حيث أوصت المجنة(  الجزمية

 لجنة ال حص والمناجشة.
 القــــــــرار

وم العلد فد لماجستير درجة ا ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الفحص والمناقشة بمنح المهندس

     7للجامعة عويرف الهندسية

 
عمى المد لعاـ آخر لمطالب المسػجميف  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة7المذكرة المقدمة مف السيد أ -21

ـ 2717/2718 الجػػامعيالعمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ لمعػػاـ  فػػيلدرجػػة الماجسػػتير 
   7( طالب أوليـ الطالب/ أحمد عبد المطيؼ عبد المتجمى , آخرىـ الطالبة/ نياؿ كماؿ مصط ى عميوة21ـ )وعددى

 القــــــــرار

العمػػػوـ اليندسػػػية بقسػػػـ ىندسػػػة  فػػػيلعػػػاـ آخػػػر لمطػػػالب المسػػػجميف لدرجػػػة الماجسػػػتير أوصدددى المجلدددس بالموافقدددـة علدددى المدددد 
 . ـ وترفع لمجامعة2717/2718 يالجامعااللكترونيات الصناعية والتحكـ لمعاـ 

عمػى تصػويب نتيجػة الطالبػة/ فاطمػة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف الموافقػة7المذكرة المقدمة مف السيد أ -22
المقيدة بدبمـو الدراسات العميا جسـ ىندسة وعموـ الحاسبات بتعديؿ نتيجة ال رجة األولػى وادراج درجػة  -ممدوح صادؽ زايد

امتحػػاف مقػػرر)  7الطالبػػة والموافقػػة عمػػى دخػػوؿ  مقػػرر "نظػػـ نقػػؿ المعمومػػات بػػيف الحاسػػبات" وكػػذلؾ ادراج العػػذر المقػػدـ
 7حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقةـ  2718شبكات الحاسبات لم رجة الثانية دبمـو الدراسات العميا (دور يونيو 
 القــــــــرار

 7ة الدراسات العميا ويرفع لمجامعةلجنى ماجاء بتوصية أوصى المجلس بالموافقـة عل
 

التقػػارير السػػنوية لمطػػالب د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى 7المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -23
 الجػػػامعيـ العمػػػوـ اليندسػػػية بقسػػػـ ىندسػػػة االلكترونيػػػات واالتصػػػاالت الكيربيػػػة لمعػػػا فػػػيالمسػػػجميف لدرجػػػة الماجسػػػتير 

( طالػػب أوليػػـ الطالػػب/ محمػػد عثمػػاف جػػابر , آخػػرىـ الطالبػػة/ إيمػػاف سػػعد عبػػد الحميػػد 97ـ وعػػددىـ )2716/2717
 7عطية

 القــــــــرار

العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة  فػػيعمػػى التقػػارير السػػنوية لمطػػالب المسػػجميف لدرجػػة الماجسػػتير أوصددى المجلددس بالموافقددـة 
 . ويرفع لمجامعة ـ2716/2717 الجامعيالكيربية لمعاـ  االلكترونيات واالتصاالت

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 17/2717 /1 الثانيةالجمسة  ـ2718 / 2717 الجامعيترونية بمنوؼ العاـ مجمس كمية اليندسة اإللك) 
 

(18) 

التقػػارير السػػنوية لمطػػالب د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى 7المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -24
 لجػػػامعياالعمػػػوـ اليندسػػػية بقسػػػـ ىندسػػػة االلكترونيػػػات الصػػػناعية والػػػتحكـ لمعػػػاـ  فػػػيالمسػػػجميف لدرجػػػة الماجسػػػتير 

( طالػػب أوليػػـ الطالػػب/ أحمػػد عبػػد المطيػػؼ عبػػد المتجمػػى , آخػػرىـ الطالبػػة/ دعػػاء حسػػف 26ـ وعػػددىـ )2716/2717
 7عيسول النادل

 القــــــــرار

العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة  فػػيعمػػى التقػػارير السػػنوية لمطػػالب المسػػجميف لدرجػػة الماجسػػتير أوصددى المجلددس بالموافقددـة 
 . ويرفع لمجامعة ـ2716/2717 الجامعيلمعاـ  عية والتحكـ الصناااللكترونيات 

 
جيػد الطػالب الجػدد المتقػدميف  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف الموافقػة عمػى7المذكرة المقدمة مف السيد أ -25

حيػث أوصػت  7ـ2717/2718ـ لمعػاـ الجػامعي 2717دكتػوراه( دورة أكتػوبر  -ماجسػتير -لمقيد بالدراسات العميا )دبمـو
   7لجنة الدراسات العميا بالموافقة

 القــــــــرار

دكتػوراه( دورة أكتػوبر  -ماجسػتير -عمى جيد الطالب الجدد المتقػدميف لمقيػد بالدراسػات العميػا )دبمػـوأوصى المجلس بالموافقـة 
 7 ويرفع لمجامعة ـ2717/2718ـ لمعاـ الجامعي 2717

 
 
 
اعتماد الخطط الدراسػية ومواعيػد  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى7د أالمذكرة المقدمة مف السي -26

دكتػوراه( كمػا ىػو موضػ  بالمػذكرة حيػث  -ماجسػتير -ـ بنظاـ الساعات المعتمدة )دبمـو2717بدء الدراسة لدورة أكتوبر 
 7أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة

 القــــــــرار

ـ بنظػاـ السػاعات المعتمػدة 2717عمى اعتماد الخطط الدراسية ومواعيد بدء الدراسػة لػدورة أكتػوبر جلس بالموافقـة أوصى الم
 .دكتوراه(  -ماجستير -)دبمـو
 

 -اللجبى: -ربسعب : 
ـ المنعقػػد بتػػاريخ 2717/ 2716محضػػر اجتمػػػاع مجمػػس برنػػامج االتصػػاالت والشػػبكات) الجمسػػة الخامسػػة( لمعػػاـ الجػػامعي -

 ـ. 13/8/2717
 القــــــــرار

  0أحيط المجلس علما 
 
ـ المنعقػد بتػػاريخ 2718/ 2717محضػر اجتمػػاع مجمػس جسػـ ىندسػػة وعمػوـ الحاسػبات) الجمسػة األولػػى( لمعػاـ الجػامعي   -2

 ـ.9/2717/ 17
 القــــــــرار

  0أحيط المجلس علما 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 17/2717 /1 الثانيةالجمسة  ـ2718 / 2717 الجامعيترونية بمنوؼ العاـ مجمس كمية اليندسة اإللك) 
 

(19) 

 
 
 

 ـ.9/2717/ 24ـ المنعقد بتاريخ 2718/ 2717عاـ الجامعي  محضر اجتمػاع شموف التعميـ والطالب) الجمسة األولى( لم-3
 القــــــــرار

  0أحيط المجلس علما 
 

ـ المنعقػػد 2718/ 2717محضػػر اجتمػػػاع مجمػػس جسػػـ ال يزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػية) الجمسػػة األولػػى( لمعػػاـ الجػػامعي  -4
 ـ.9/2717/ 17بتاريخ 

 القــــــــرار

  0أحيط المجلس علما 
 

ـ المنعقػد 2718/ 2717اجتمػاع مجمػس جسػـ االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ) الجمسػة األولػى( لمعػاـ الجػامعي  محضر -5
 ـ.9/2717/ 17بتاريخ 

 القــــــــرار

  0أحيط المجلس علما 
 

المنعقد  ـ2717/ 2716محضر اجتمػاع لجنة العالجات الثقافية والبحوث العممية  ) الجمسة الحادية عشر( لمعاـ الجامعي -6
 ـ.27/8/2717بتاريخ 

 القــــــــرار

  0أحيط المجلس علما 
 

 ـ.26/9/2717ـ المنعقد بتاريخ 2717/ 2716عشر( لمعاـ الجامعي  لثانيةمحضر اجتمػاع لجنة المكتبة ) الجمسة ا -7
 القــــــــرار

  0أحيط المجلس علما 
 

 2717ت الكيربيػػػة ) الجمسػػػة االولػػػى( لمعػػػاـ الجػػػامعي    محضػػر اجتمػػػػاع مجمػػػس جسػػػـ ىندسػػػة االلكترونيػػػات واالتصػػاال-8
 ـ.17/8/2717ـ المنعقد بتاريخ 2718/

 القــــــــرار

  0أحيط المجلس علما 
 

ـ المنعقػػد 2718/ 2717محضػػر اجتمػػػاع لجنػػة شػػموف خدمػػة المجتمػػع وتنميػػو البيمػػة) الجمسػػة االولػػى ( لمعػػاـ الجػػامعي -9
 ـ.24/9/2717بتاريخ 

 القــــــــرار

  0أحيط المجلس علما 
 

المنعقػػد بتػػاريخ  2718/ 2717محضػػر اجتمػػػاع لجنػػة الدراسػػات العميػػا و البحػػوث  ) الجمسػػة االولػػى( لمعػػاـ الجػػامعي -17
 ـ. 24/9/2717



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 17/2717 /1 الثانيةالجمسة  ـ2718 / 2717 الجامعيترونية بمنوؼ العاـ مجمس كمية اليندسة اإللك) 
 

(27) 

 القــــــــرار

  0أحيط المجلس علما 
 

 2716العاشػػرة( لمعػػاـ الجػػامعي  محضػػر اجتمػػػاع مجمػػس  إدارة برنػػامج اليندسػػة الطبيػػة والحيويػػة والتكنولوجيػػا) الجمسػػة -11 
 ـ2717/

 القــــــــرار

  0أحيط المجلس علما 
 

 هب َسزجذ هي أعوبو -عبشرا:
رميس مجمس إدارة برنامج االتصاالت والشبكات بشأف تحويؿ طالب الكمية مف نظاـ د/ 7أ ة المذكرة المقدمة مف السيد -1

بين  ( التحويل025( منها ما يلى: مادة 2البند رقم ) ف ( 25ة )الماد ف حيث تنص نظام الساعات المعتمدة ال صميف الى 

ال يجوز تحويل طالب نظام الفصلين الستنفاذ مرات  -2بند  –تمدة وبالفصلين الدراسيين نظامى الدراسة بالساعات المع
أن النص يشير الى  السنة االعدادية أو السنوات الالحقة الى نظام الدراسة بالساعات المعتمدة ومن الواضح ف الرسوب 

الطلبة المفصولين نهائيا من الكلية نتيجة استنفاذ مرات الرسوب وجميع التقدم من الخارج وبالتالى فالنص يتيح انتقال طلبة 
 00000نظام الفصلين الى نظام الساعات المعتمدة اذا كانت حالتهم منقول أو راسب أو مفصول فرصة أولى أو ثانية أو ثالثة

 .الخ

 ــــرارالقــــ

الموافقة على قبول الطالب الناجحون بالفرقة الثانية بنظام الفصلين  -1وذللك على النحو التالى  أوصى المجلس بالموافقـة
السماح  -2مجلس الكلية . ف والغاء القرارات السابقة بهذا الشأن الث بنظام الساعات المعتمدة ومحولين الى المستوى الث
م والغاء القرارات 2016/2012األعوام السابقة وليست العام الماضى  ف يهم عقوبة تأديبية تمت للتحويل للطالب الموقع عل

 السابقة التى اتخذت بجلسات الكلية السابقة بمجلس الكلية. 
 

ـ    19/9/2717محضػػر اجتمػػػاع مجمػػس  إدارة برنػػامج االتصػػاالت والشػػبكات) الجمسػػة السادسػػة( المنعقػػدة يػػوـ الثالثػػاء -2
 ـ.2717/ 2716الجامعي لمعاـ 

 القــــــــرار

  0أحيط المجلس علما 
رميس مجمس إدارة برنامج االتصاالت والشبكات بشأف نتيجة امتحانات ال صؿ الدراسي د/ 7أ ة المذكرة المقدمة مف السيد-3

 لطمبة البرنامج بجميع المستويات. ـ 2716/2717الصي ي لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

  .س بالموافقـة أوصى المجل

تشكيؿ مجمس إدارة  فيرميس مجمس إدارة برنامج االتصاالت والشبكات بشأف تعديالت د/ 7أ ة المذكرة المقدمة مف السيد-4
 برنامج االتصاالت والشبكات كمايمى: 

بعمؿ عميد رميس مجمس إدارة البرنامج بوص و جامـ  سيادتوبد الناصر عبد الجواد محمد حيث أصب  د/ ع7خمو مكاف أ -*
 / ىند عبد العظيـ مميط نظرا لظروفيا الخاصة.  الدكتورةالوجت الحالى , وأيضا جبوؿ اعتذار  فيالكمية 

ضافة السيد د/ محمد جالؿ المشد الى المجمس ضافة السيد د./ أمير حافظ -واأ  الى المجمس. الص راويواأ
 القــــــــرار

  .أوصى المجلس بالموافقـة 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 17/2717 /1 الثانيةالجمسة  ـ2718 / 2717 الجامعيترونية بمنوؼ العاـ مجمس كمية اليندسة اإللك) 
 

(21) 

رميس مجمس إدارة برنامج االتصاالت والشبكات بشأف جبوؿ حممة البكالوريوس أو د/ 7أ ة مف السيد المذكرة المقدمة-5
لسنة 49( مف االمحة التنقيذية لقانف تنظيـ الجامعات رجـ 77نظاـ الساعات المعتمدة حيث تنص المادة ) فيالميسانس 

 -عمى مايمى : 1972
 فينس أو البكالوريوس أو مايعادليا باجساـ الميسانس أو البكالوريوس * يجوز جبوؿ الطالب الحاصميف عمى درجة الميسا

ذات الكمية أو المعيد وفقا لمشروط التى تنص عمييا الموام   في فيأو شعب أخرل أجساـ  فيكميات أو معاىد أخرل أو 
نوابو وبناءا عميو فاف الداخمية لمكميات أو المعاىد ويصدر باعتماد القبوؿ جرار مف رميس الجامعة او مف ينيبو مف 

مجمس إدارة برنامج االتصاالت والشبكات يتقدـ بطمب فت  باب القبوؿ لخريجى الكميات االخرل وخريجي الكمية مف 
 .  األخرل األجساـ

 القــــــــرار

  .أوصى المجلس بالموافقـة 
/ د7الموافقػة عمػى انتػداب السػيد بشػأف   اليندسػيةال يزيقػا والرياضػيات رميس مجمس جسػـ د/ 7الكتاب المقدـ مف السيد أ -6

جامعػة السػادات جامعػة -بكميػة التربيػة -   لمتػدريسكميػة الب مدرس بقسـ ال يزيقا والرياضيات اليندسػيةسعيد شمس محمد 
  ـ.  2717/2718 الجامعيلعاـ خالؿ ا{  بواجع يـو } يوماف 

 القــــــــرار

  .ويرفع لمجامعةأوصى المجلس بالموافقـة 
الموافقػة عمػى انتػداب بشػأف   ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة رمػيس مجمػس جسػـد/7لكتاب المقدـ مػف السػيد أا-7

 -   لمتػدريسكميػة البىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بقسػـ األسػتاذ المسػاعد  –أحمد نبيو زكى راشد / د7السيد 
  ـ.  2717/2718 الجامعيلعاـ خالؿ ا{   يـو واحدبواجع يـو }  بمعيد الجيزة العالى لميندسة والتكنولوجيا

 القــــــــرار

  .ويرفع لمجامعةأوصى المجلس بالموافقـة 
الموافقة عمى انتداب السيد ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بشأف  رميس مجمس جسـد/7الكتاب المقدـ مف السيد أ -8

مصػػر  فػػيالجامعػة األىميػػة ال رنسػػية  –بكميػػة اليندسػػة  -   درس بالقسػػـ لمتػػدريسالمػ–أسػامة الشػػاذلى حسػػف حبيػػب  / د7
  ـ.  2717/2718 الجامعيلعاـ خالؿ ا{  بواجع يـو } يـو واحد 

 القــــــــرار

  . ويرفع لمجامعة أوصى المجلس بالموافقـة
الموافقػة عمػى انتػداب السػيد التحكـ بشػأف ىندسة االلكترونيات الصناعية و  رميس مجمس جسـد/7الكتاب المقدـ مف السيد أ-9

 بالمحمػػة الكبػػرل – المعيػػد العػػالى لميندسػػة والتكنولوجيػػاب - المػػدرس بالقسػػـ لمتػػدريس–أسػػامة الشػػاذلى حسػػف حبيػػب  / د7
  ـ.  2717/2718 الجامعيلعاـ خالؿ ا{  بواجع يـو } يـو واحد 

 القــــــــرار

  . ويرفع لمجامعة أوصى المجلس بالموافقـة
 

ـ   لمعػاـ الجػامعي  24/9/2717محضر اجتمػاع لجنة المختبرات واألجيزة العممية) الجمسة األولى( المنعقدة يـو األحد  -17
 ـ.2717/ 2716
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(22) 

 القــــــــرار

  0أحيط المجلس علما 
 

خػاص بتعػديؿ ترشػي  ف خطاب مكتب التنسيؽ الوالطالب بشأ التعميـد/ وكيؿ الكمية لشموف 7المقدمة مف السيد أ المذكرة -11
بعض مقرارات الثانويػة العامػة العػاـ الماضػى  فيالدراجات  فيالطالب / محمد أحمد بحيرل الى الكمية لحصولة عمى زيادة 

العػاـ الماضػى أسػوة  فػيالحػد االدنػى لمقبػوؿ  فيدرجاتػو يسػتو ـ بعد رفع دعول جضػامية بالمحكمػة وأصػب  مجمػوع 2716
 بزمالمو.

 القــــــــرار

  .ويرفع لمجامعةالمجلس بالموافقـة أوصى 
 
 
 
 
 
 

ف تصويب نتيجة الطالبيف ال رجة الرابعة حاسبات والطالب بشأ التعميـد/ وكيؿ الكمية لشموف 7المقدمة مف السيد أ المذكرة -12
ضافة أعماؿ السنة  -وىـ: / عمرو محمد عصراف ت اؿ ليما محمد عادؿ محمد عبد الصبور والموض  فيو حالة الطالبيف واأ

تـ تصويب نتيجتو مف دور سبتمبر بمادة الى ناج   الذيوحيث أف مف بيف الطالبيف الطالب/ محمد عادؿ عبد الصبور و 
وح اظا عمى مستقبؿ الطالب وعدـ تخم ة عف االلتحاؽ بالخدمة العسكرية فقد وافؽ السيد أ.د/ عميد الكمية  7بتقدير جيد//

 ـ.27/9/2717مجمس الجامعة بتاريخ  فيوتمت الموافقة و وتـ تصويب النتيجة بالت ويض عف مجمس الكمية بتصويب نتيجت

 القــــــــرار  ًً 
 .ويرفع لمجامعة أوصى المجمس بالموافقة

 

رمػيس مجمػس إدارة برنػامج االتصػاالت والشػبكات بشػأف اجتػراح مجمػس إدارة البرنػامج د/ 7أ ة المذكرة المقدمة مف السػيد -13
ى الرسػوـ الدراسػية عمػى أف يػتـ التحصػيؿ رسػوـ ال صػؿ الدراسػى كاممػة جبػؿ بػدء امتحانػات نيايػة تطبيػؽ نظػاـ التقسػيط عمػ

 ال صؿ الدراسى  تشجيعا لمطالب واولياء االمور عمى االلتحاؽ بالبرنامج..الخ.
 القــــــــرار  ًً 

 ويرفع لمجامعة. .أوصى المجمس بالموافقة
برنامج االتصاالت والشبكات بشأف تحويؿ الطالب / أحمد اكـر شتمة ل التن يذل المديرد/ 7أ ة المذكرة المقدمة مف السيد -14

حيث أف الطالب مقيد بال رجة  مف نظاـ ال صميف الدراسيف لنظاـ الساعات المعتمدة ببرنامج ىندسة االتصاالت والشبكات
 في تىى محضر غش طبق ةلتأديبيعمى الطالب حيث أف العقوبة ا ةبالرغـ مف توجيع عقوبة تأديبي األولى ليذا العاـ 
 األعواـ السابقة . 

 القــــــــرار  ًً 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 17/2717 /1 الثانيةالجمسة  ـ2718 / 2717 الجامعيترونية بمنوؼ العاـ مجمس كمية اليندسة اإللك) 
 

(23) 

طبػؽ عميػو محضػر غػش ألعػواـ سػابقة بشػرط أف تكػوف تػـ توجعيػا عمػى  الػذيعمػى تحويػؿ الطالػب  أوصى المجمس بالموافقػة
 .الطالب جديما

 

كات بشأف تحويؿ الطالبة / ميريياف عوض برنامج االتصاالت والشبالمدير التن بذل لد/ 7أ ة المذكرة المقدمة مف السيد -15
اهلل صال  مف نظاـ ال صميف الدراسيف لنظاـ الساعات المعتمدة ببرنامج ىندسة االتصاالت والشبكات حيث أف الطالبة 

بالغيا بالمقررات التى سوؼ حاصمة عمى تقدير امتياز  ليذا العاـ و مقيدة بال رجة الثالثة وتمت المقابمة مع الطالبة واأ
  ى منيا وعدد الساعات المع اة طبقا لالمحة  تع

 القــــــــرار  ًً 
 .المستول الثالث الىعمى جبوؿ تحويؿ الطالبة  أوصى المجمس بالموافقة

-مدير إدارة وحدة الجودة بشأف الموافقة عمى تكميؼ كال مف :األستاذ/ ىيثـ عاطؼ جع رالكتاب المقدـ مف السيد د./  -16
 السبكى لمعمؿ  بإدارة وحدة الجودة مع أعماليـ الحالية ) بجانب عمميـ(. واألستاذ/ أحمد عادؿ 

 القــــــــرار  ًً 
 .أوصى المجمس بالموافقة

ـ بشأف بياف باختبارات 2716/2717الكتاب المقدـ مف السيد د./ عادؿ شاكر ال يشاول مشرؼ التدريب ال رجة الثانية   -17
حاطة ىذا البياف لوحده الجودة. مخرجات التدريب الصي ي لمسنة الثانية    واأ

 القــــــــرار  ًً 
خطار وحدة الجودة بيذا البياف .أوصى المجمس بالموافقة  واأ

 

رميس مجمس إدارة برنامج ىندسة التحكـ الصناعية ) الميكا ترونيؾ ( بشأف الموافقة د/ 7أ لمذكرة المقدمة مف السيدا -18
لصناعية ) الميكا ترونيؾ ( لمعامؿ الكمية األتية لتن يذ التطبيقات العممية عمى استخداـ طالب برنامج ىندسة التحكـ ا

معمؿ الكمياء  -2-معمؿ ال يزيقا اليندسية  -1 -لممقررات المرتيطو بتخصص كؿ معمؿ منيـ . وىى كاالتى:
 معمؿ الدوامر الكيربية وااللكترونية.  -3-اليندسية

 القــــــــرار  ًً 
 .أوصى المجمس بالموافقة

 

نامب رميس الجامعة لشموف التعميـ والطالب بشأف تدريس مقرر ) مدخؿ الى الجودة  د/7الكتاب الوارد مف مكتب السيد أ -19
  ال صؿ الدراسى األوؿ .  فيمؤسسات التعميـ العالى( بكميات الجامعة ومعاىدىا كمتطمب جامعة  فيواالعتماد 

 القــــــــرار  ًً 
 د/ أسامة فوزي زىراف مدير الوحدة. 7تدريس المادة السيدأف يقـو ب عمى أوصى المجمس بالموافقة

 

المدرس المساعد بقسـ ىندسة  –الكتاب المقدـ مف السيد أ/ مدير عاـ الكمية بشأف إخالء طرؼ الميندس / أحمد رجب  -27
 االلكترونيات الصناعية والتحكـ .

 القــــــــرار  ًً 
 ادتو إداريا طبقا لموافقة مجمس القسـ . عمى إخالء سي أوصى المجمس بالموافقة



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 17/2717 /1 الثانيةالجمسة  ـ2718 / 2717 الجامعيترونية بمنوؼ العاـ مجمس كمية اليندسة اإللك) 
 

(24) 

 

المدرس المساعد بقسـ ىندسة  –الكتاب المقدـ مف السيد أ/ مدير عاـ الكمية بشأف تعييف  الميندس / أحمد رجب  -21
 .وظي ة مدرس بذات القسـ  فيااللكترونيات الصناعية والتحكـ 

 القــــــــرار  
 سـ لمزيد مف الدراسة . عمى إعادة الموضوع الى القأوصى المجمس 

 

 اًزهً االجزوبع حُث كبًذ السبعخ الثبلثخ هسبءً              

 

 أهُي الوجلس                                 عوُذ الكلُخ       

 
 لبئن ثعول أ.د/ عجذ الٌبصر عجذ الجىاد هحوذ              أ. د/ السُذ هحوىد الرثُعٍ  

 
 آماؿ..

 

 
  


