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 {الخامسةمحضر اجتماع مجمس الكمية } الجمسة 

 7/3/4236الموافؽ  األحديـو  المنعقدة
 

 تـ عقد اجتماع مجمس الكمية برئاسة  اً صباحعشر  الحاديةوفى تماـ الساعة  7/3/4236الموافؽ  األحديوـ  فيانو 
 )عميد الكمية(   السيد األستاذ الدكتور/ سعيد محمد أميف الحمفاوى

 وعضوية كػػػػال مف السادة:     
 الدراسػػػات العميػػػػا والبحوثيػػػؿ الكميػػة لشئػػػوف وك 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

 مجمس قسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصاالت الكيربيػة رئيػس 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

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

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ حساـ الديف حسيف احمد2أ :

 الصناعيػػة والتحكـ األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات د/ محمد إبراىيـ محمود2أ ;

 واالتصاالت الكيربية تىندسة االلكترونيااألستاذ المتفرغ  بقسـ  مسيحة  عد/ ناجى ودي2أ 32

 }} بالتناوبالصناعيػػة والتحكـ  أقدـ األساتذة بقسـ ىندسة االلكترونيات  بد/ مجدي عبد الستار قط2أ 33

 }} بالتناوبواالتصاالت الكيربية  أقدـ األساتذة بقسـ ىندسة االلكترونيات د/عبد الناصر عبد الجواد محمد2أ 34

 أقػػدـ المدرسيػػف } بالتناوب { عبد العزيز شعمػػة/ حسنى 2د 35

 مف واعتذر عف الحضور كال

 أقػػػػػػدـ األساتذة المساعديػػػػػػػػف } بالتناوب { د./ رمضاف عبد الحميد الشنوانى 3

 مسة(المدير التنفيذي لوحدة توكيد الجودة بالكمية ) مدعو لحضور ىذه الج رد./ عبد المجيد عبد الحكيـ شر ش 4

 ( ) عضو مف الخارج      Soft Nileرئيس مجمس إدارة شركة   دػعابمحمد د/ عبد الحميد 2أ 5

 تولى سكرتارية الجمسة

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

 إلػػىثػػـ رحػػب سػػيادتو بالسػػادة الحضػػور متمنيػػا ليػػـ كػػؿ التوفيػػؽ داعيػػا اهلل سػػبحانو وتعػػالى أف يوفػػؽ الجميػػع      
حموؿ المولد النبػوي الشػريؼ وقرب بعيد الميالد المجيد لمسادة الحضور بمناسبة تقدـ بالتينئة كما  صالح األعماؿ

2  
  فاة والدتو" اسبات بالكمية "لو ىندسة وعمـو الحالمدرس بقسـ  -/ أحمد مصطفى شحاتو2شاطر سيادتو السيد د 

 جدوؿ األعماؿ: فيوشرع سيادتو النظر 

ً-المصبدقبت:ً:ًأولًا
ً

 3/34/4235المنعقدة بتاريخ  (الرابعة)المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة 
 القــــــــرار

  3/43/5423( المنعقدة بتاريخ الرابعة) المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة
ً:ث ًا ًا ًعبتًلالحبطة:مىضى بويبا
ـ بشأف تشكيؿ مجمػس قسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات بالكميػة 5/34/4235( بتاريخ 58قرار السيد أ.د/عميد الكمية رقـ ) -3

 ـ كما ىو مبيف بالقرار.4234/4235لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 .أحٌـط المجـلس علمـا

ة بشأف االحاطػة بػالقرارات التػي صػدرت عػف اجتمػاع المجمػس األعمػى لمجامعػات د/ رئيس الجامع2الكتاب الوارد مف السيد أ-4
والتػػي تػػـ عرضػػيا عمػػى مجمػػس الجامعػػة بجمسػػتو المنعقػػدة بتػػاريخ  32/4235/ 46(المنعقػػدة بتػػاريخ  ;;7بجمسػػتو )رقػػـ

;/34/4235 2  
 القــــــــرار

 . أحٌـط المجـلس علمـا

اجتمػػاع   رت الكيربيػػة  بشػػأف محضػػالس قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاد/ رئػػيس مجمػػ2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -5
 37/34/4235المؤتمر العممي األوؿ لمقسـ الذي عقد يوـ األحد الموافؽ 

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا
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ًًاثب ً-مىضىعبتًببلتفىيض:ً:ًلثبا
د/       سػعيد 2أالسػيد  حضورسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدرا -3

فػي الذي سيعقد  (IWAT2014) المؤتمر واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة اإللكترونيات األستاذ  -ميف الحمفاوىأمحمد 
تتحمػؿ الجامعػة  حيث أف لسيادتو بحػث مقبػوؿ لمنشػر عمػى أف 8/5/4236-6 خالؿ الفترة مف استراليا في مدينة سيدنى

حيػث . 46/34/4235دوالر اسػترالي بعػد  72;و 46/34/4235دوالر استرالي قبؿ  72:رسـ االشتراؾ لمحضور وقدره 
 2العالقات الثقافية بالموافقة عمى حضور سيادتو المؤتمر مع سداد رسـ االشتراؾلجنة أوصت 

 القــــــــرار
 ر وسداد رسـ االشتراؾ المقرر ويرفع لمجامعة. أوصى المجمس بالموافقة عمى حضور سيادتو المؤتم

د/       نػاجى 2المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى حضور السػيد أ -4
لػػذي ا (ICIIN2014)األسػػتاذ المتفػػرغ بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة المػػؤتمر  -وديػػع مسػػيحة سػػعد

حيػػث أف لسػػيادتو بحػػث مقبػػوؿ لمنشػػر  36/4/4236-35سػػيعقد فػػي الصػػيف فػػي مدينػػة ىػػونل كػػونل خػػالؿ الفتػػرة مػػف 
عمػى أف تتحمػؿ الجامعػة رسػـ  Channel Encryption in Wireless Camera Sensor Networkوعنوانػو 

وقػػد أوصػػت المجنػػة بالموافقػػة عمػػى أمريكػػي) فقػػط وقػػدره خمسػػمائة دوالر أمريكػػي ال يػػر(.  722االشػػتراؾ لمحضػػور وقػػدره 
 2حضور سيادتو المؤتمر مع سداد رسـ االشتراؾ

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة عمى حضور سيادتو المؤتمر وسداد رسـ االشتراؾ المقرر ويرفع لمجامعة. 

/  أسػامة 2دمػى انتػداب السػيد الموافقة عوعموـ الحاسبات بشأف د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -5
لعػػاـ اخػػالؿ  اف أسػػبوعيابواقػػع يومػػ جامعػػة طنطػػا -بكميػػة اليندسػػةبالقسػػـ لمتػػدريس مسػػاعد الاألسػػتاذ  -صػػالح فػػرج اهلل

 2 4235/4236الجامعي 
 القــــــــرار

 اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةأوصى المجلس على 
ًًارابع  -:مىضىعبتًعبمة:با

الجامعػػة بشػػأف اجتمػػاع المجنػػة المشػػكمة مػػف قبػػؿ مجمػػس إدارة جيػػاز توزيػػع  د/ رئػػيس2السػػيد أ مكتػػب مػػف اردالػػو لكتػػاب ا -3
دراسػة مقتػرح تطػوير دعػـ وتوزيػع الكتػاب الجػامعي والخاصػة بػػالتنظيـ ل 45/32/4235الكتاب الجامعي المنعقدة بتػاريخ 

 الجػػامعيمػى مجمػس إدارة جيػػاز توزيػع الكتػاب قػػد تػـ عػرض الموضػػوع  ع 2التػدريس التعاقػدي بػيف الجيػاز وعضػػو ىيئػة
 -حيث قرر اآلتي: 46/33/4235المنعقدة بتاريخ 

 2ضرورة إعادة النظر في تسعير الكتاب الجامعى 
 2% ) توسيع موارد دعـ الكتاب الجامعي(72دعـ الكتاب الجامعي بنسبة  يةالتوصؿ إلى كيف  

 لتعميـ والطػالب لمبحػث فيمػا تتبعػو الجامعػات األخػرى فػي دعػـ د/ نائب رئيس الجامعة لشئوف ا2متابعة مكتب السيد أ
 2الكتاب الجامعي وقيمتو

 2مخاطبة السادة عمداء الكميات إلبداء رأى مجمس الكمية في محضر اجتماع المجنة المرفؽ صورتو 

 القــــــــرار
األاستام العلمٌتة وابتداا األراا لعترض الموضتوع ب الستادة رسستاا األاستام العلمٌتة إخطتارٌتتم والموافقة أوصى المجلس ب

 1والمقترحات
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وعموـ الحاسبات بشػأف الموافقػة عمػى اسػتخداـ معامػؿ الحاسػب  د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة2لكتاب المقدـ مف السيد أا -4
عمى تكنولوجيا المعمومات  4235/4236اآللي في القسـ وعمؿ التوعية والدعاية لتدريب الطالب خالؿ أجازة نصؼ العاـ 

(ICTP)2  حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة بشرط الحفاظ عمى المعامؿ وتسميميا عمى نفس حالتيا التي كانت عمييػا
   2قبؿ بداية التدريب

 القــــــــرار
 2على توصٌة مجلس القسمالموافقة أوصى المجلس ب

كـ بشػأف اإلعػالف عػف فػتح بػاب االلكترونيػات الصػناعية والػتح د/ رئػيس مجمػس قسػـ ىندسػة2لكتاب المقدـ مف السيد أا -5
حيث أوصػى المجمػس باالحاطػة عممػا  2التقدـ لمدورة الثامنة لمشروعات االعتماد الدولي لممعامؿ بمؤسسات التعميـ العالي

 2مع مراعاة إرساليا في موعد مناسب 
 القــــــــرار

 1على توصٌة مجلس القسمالموافقة أوصى المجلس ب
وكيؿ الكميػة لشػئوف خدمػة المجتمػع وتنميػة البيئػة بشػأف مػاتـ مناقشػتو فػي اجتمػاع لجنػة  د/2لكتاب المقدـ مف السيد أا -6

والخطػة المسػتقبمية لنشػاط قطػاع شػئوف البيئػة  44/34/4235شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتي عقػدت بتػاريخ 
  -وىى: تـ حيث تـ عرض بعض االقتراحا4235/4236لمفصؿ الدراسي الثاني 

ء جمعية ألصدقاء البيئة مف الطالب والسػادة أعضػاء ىيئػة التػدريس والعػامميف الميتمػيف بالحفػاظ عمػى إنشا -أ
إصدار مجمة حائط خاصة بخدمة البيئة والمجتمع وذلؾ لنشػر الػوعي البيئػي بػيف الطػالب البيئة ويتـ مف خالليا 

 2عمى أف تقـو باإلشراؼ عمييا د/ مرفت محمود موسى
  -الندوات داخؿ الكمية مثؿ : اقتراح تنظيـ بعض -ب

  ندوة عف التموث البيئي الناتل مف األجيزة االلكترونية والكيربية 

 ؽ التخمص مف النفايات االلكترونية وكيفية إعداد تدويرىا عف طر ندوة 

  2ندوة عف استخداـ األعشاب الطبيعية وفوائدىا عمى الصحة العامة  

 رات والييئػػات الموجػػودة بمنػػوؼ والقػػرى المجػػاورة لمتعػػرؼ مقتػػرح بعمػػؿ دعايػػة داخػػؿ المؤسسػػات واإلدا
بكيفية الحفاظ عمى البيئة مف خالؿ عمؿ قوافػؿ توعيػة داخػؿ ىػذه المؤسسػات مػع التعػاوف مػع كميػات 

   2الجامعة المختمفة 

 القــــــــرار
       1وٌرفع للجامعة الموافقةأوصى المجلس ب

 
 
 
 
 
 
   
 

ً-شئىنًالتعليمًوالطالة::ًخبمسباً
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د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطػالب بشػأف اقتػراح القواعػد العامػة لمرأفػة والرفػع المتحانػات 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
 2 4235/4236الكمية لمعاـ الجامعي 

 2 حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة     
 القــــــــرار

مػػع إلءػػاء بنػػد "رابعػػًا" وبنػػد "ب" مػػف خامسػػًا ورفػػع مػػذكرة كرة لجنػػة شػػئوف التعمػػيـ مػػا جػػاء بمػػذعلتتى الموافقتتة أوصتتى المجلتتس ب
 2لمجامعة بشأف إلءاء "بند سابعًا"

عمػى الترخيػػص لمطػالب المتقػدميف  الموافقػةد/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف 2المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -4
 -: لمفرؽ المختمفة وىـاف ػػػوؿ االمتحبدخ 4235/4236 الجامعيلعاـ ا اتلالمتحان

 فرصة التقدـ لالمتحاف عدد المواد الفرقة اسـ الطالب ـ
 األخيرة 8 األولى محمود وحيد عمى عبد المطيؼ  3
 األخيرة 8 األولى عبد اهلل عمر يوسؼ عبد اهلل  4
 األولى 4 الثانية إسالـ احمد عبد المطيؼ أبو عمرة  5
 األولى 8 الثانية فتاح عبد المطيؼ عبد الحميد عبد ال 6
 األولى 8 الثانية مينا ناجى لبيب سميماف  7
 األولى 6 تحكـ -الثالثة محمود عمى محمود إبراىيـ  8
 األولى 8 تحكـ –الثالثة  رمضاف إبراىيـ شكر  9
 األولى 6 حاسبات -الثالثة  عبد الرحمف محمد عبد العزيز  :
 األولى 6 اتصاالت –الثالثة  ىاحمد سالمة رشاد النمرس ;

 األولى 4 تحكـ -الرابعة احمد شاكر عبد المنعـ  32
 الرسـو المقررة. وااالمتحاف وسدد لدخوؿبطمب  واتقدم ىؤالء الطالب  بأف عمما 

 القــــــــرار
 .وٌرفع للجامعة بالفرق المختلفةاالمتحان الموافقة على دخول الطالب المذكورٌن أوصى المجلس ب

إسػالـ     د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف الموافقة عمى تصػحيح اسػـ الطالبػة/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
لمعػػػاـ الجػػػامعي  قسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات واالتصػػػاالت  الكيربيػػػة الثالثػػػةبالفرقػػػة  المقيػػػدة -جمػػػاؿ عمػػػى احمػػػد عجينػػػة

  ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ. جماؿ عمى احمد عجينة أميرةإلي  4235/4236
 القــــــــرار

 على تصحٌح اسم الطالبة المذكورة وٌرفع للجامعة .أوصى المجلس بالموافقة 

آيػة       الطالبػة/ د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف الموافقة عمى تصػحيح اسػـ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -6
الجػػامعي  لمعػػاـ قسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت  الكيربيػػة مقيػػدة  بالفرقػػة الثالثػػةال -صػػالح سػػالـ محمػػد السػػطوحى

  ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ.آية صالح سالـ محمد الشيخ إلي   4235/4236
 القــــــــرار

 على تصحٌح اسم الطالبة المذكورة وٌرفع للجامعة .أوصى المجلس بالموافقة 

الخػريل مينػدس/ د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف الموافقػة عمػى تصػحيح اسػـ 2ف السيد أالمذكرة المقدمة م -7
إلػي  قسـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت  الكيربيػة 4234دور مايو إبراىيـ ياسر إبراىيـ عبد النبي ساكنة خريل الكمية

 2ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾإبراىيـ ياسر إبراىيـ ساكنة 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػ
 ( 7/3/4236 الخامسةالجمسة  4235/4236) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(9) 

 القــــــــرار
 المذكور وٌرفع للجامعة . الخرٌجعلى تصحٌح اسم أوصى المجلس بالموافقة 

 

الخػريل مينػدس/ د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف الموافقػة عمػى تصػحيح اسػـ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -8
إبػػراىيـ إلػػي  لكترونيػػات واالتصػػاالت  الكيربيػػةقسػػـ ىندسػػة اإل  4226دور مػػايو إبػػراىيـ فتػػوح إبػػراىيـ شػػوتيو خػػريل الكميػػة

 2ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾفتوح إبراىيـ شويتو 
 القــــــــرار

 المذكور وٌرفع للجامعة . الخرٌجعلى تصحٌح اسم أوصى المجلس بالموافقة 
 

محمػد مطالػب/ األوؿ لقيد العمى إيقاؼ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف الموافقة2المذكرة المقدمة مف السيد أ -9
لظروفػػو نظػػرا " مسػػتجدوحالتػػو  4235/4236المقيػػد بالفرقػػة اإلعػػدادي لمعػػاـ الجػػامعي  -عمػػى البيػػاع مءػػازى البسػػيونى

عمى بالموافقة حيث أوصت المجنة 2ذلؾ" داالجتماعية وىى عممو بالخارج حيث أنو العائؿ الوحيد لألسرة ومرفؽ طيو ما يفي
  2 4235/4236يد األوؿ لمطالب المذكور عف العاـ الجامعي إيقاؼ الق

 القــــــــرار
 1توصٌة اللجنةالموافقة على أوصى المجلس ب

نػدى   /ةمطالبػاألوؿ لقيد الد/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف الموافقة عمى إيقاؼ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -:
لظروفيػػػا نظػػػرا ". مسػػػتجدة اوحالتيػػػ 4235/4236بالفرقػػػة اإلعػػػدادي لمعػػػاـ الجػػػامعي  ةالمقيػػػد -وليػػػد محمػػػد عبػػػد الرافػػػع

حيػث أوصػػت المجنػػة 2ذلػػؾ" دبالخػػارج ومرفػؽ طيػػو مػا يفيػػ الفيعمػػ ااالجتماعيػة وىػػى مرافقػو األب واألـ بالخػػارج حيػػث أنيمػ
  2 4235/4236عف العاـ الجامعي  ةالمذكور  ةعمى إيقاؼ القيد األوؿ لمطالببالموافقة 

 لقــــــــرارا
 1توصٌة اللجنةالموافقة على أوصى المجلس ب

محمػد مطالػب/ األوؿ لقيد الد/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف الموافقة عمى إيقاؼ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -;
نظػػرا " مسػػتجدو وحالتػػ 4235/4236المقيػػد بالفرقػػة اإلعػػدادي لمعػػاـ الجػػامعي  -احمػػد جمػػاؿ الػػديف محمػػود محمػػد مرسػػى

حيػث أوصػت 2ذلػؾ" دبالخػارج ومرفػؽ طيػو مػا يفيػ الفيعمػ الظروفو االجتماعية وىى مرافقػو األب واألـ بالخػارج حيػث أنيمػ
  2 4235/4236عمى إيقاؼ القيد األوؿ لمطالب المذكور عف العاـ الجامعي بالموافقة المجنة 

 القــــــــرار 
 1ةتوصٌة اللجنالموافقة على أوصى المجلس ب

 
 
 
 
 

مطالػػب/ األوؿ لقيػد الد/ وكيػؿ الكميػػة لشػئوف التعمػيـ والطػػالب بشػأف الموافقػة عمػػى إيقػاؼ 2المػذكرة المقدمػة مػػف السػيد أ -32
منقوؿ يطمب فيػو االعتػذار عػف  وحالتو 4235/4236لمعاـ الجامعي  ثانيةالمقيد بالفرقة ال -محمد سمير صالح أبو الءار

الوحيػد لألسػرة بعػد وفػاة والػده  ؿ" نظػرا لظروفػو االجتماعيػة حيػث أنػو العائػ 4235/4236دخوؿ االمتحاف لمعاـ الجػامعي 
عمػػى إيقػػاؼ القيػػد األوؿ لمطالػػب المػػذكور عػػف العػػاـ الجػػامعي بالموافقػػة حيػػث أوصػػت المجنػػة "2بػػذلؾ دومرفػػؽ طيػػو مػػا يفيػػ

4235/4236 2  
 القــــــــرار

 1توصٌة اللجنةالموافقة على أوصى المجلس ب



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػ
 ( 7/3/4236 الخامسةالجمسة  4235/4236) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(:) 

مطالػب/ الثالػث لقيػد الد/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف الموافقػة عمػى إيقػاؼ 2مذكرة المقدمة مف السػيد أال -33
 وحالتػو 4235/4236لمعاـ الجػامعي  ثالثة قسـ ىندسة وعموـ الحاسباتالمقيد بالفرقة ال -خميس ممدوح إبراىيـ البطاط 

الوحيػد لألسػرة ويعمػؿ  ؿألنو العائ 4235/4236المتحاف لمعاـ الجامعي فرصة ثانية مف الخارج " حيث يعتذر عف دخوؿ ا
عمػى إيقػاؼ القيػد الثالػث بالموافقػة حيػث أوصػت المجنػة 2ذلػؾ" دباليومية بأجر متءير لمسػاعدة األسػرة ومرفػؽ طيػو مػا يفيػ

  2 4235/4236لمطالب المذكور عف العاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 1توصٌة اللجنة الموافقة علىأوصى المجلس ب
 /ةمطالبػػاألوؿ لقيػد الد/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف الموافقػة عمػى إيقػاؼ 2المػذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -34

لمعػاـ الرابعة قسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ ) الئحػة حديثػة( بالفرقة  ةالمقيد -بردانو شيماء عبد اهلل محمد
نظػػرا لظروفيػػا  4235/4236ا بػػاؽ لاعػػادة تعتػػذر عػػف دخػػوؿ االمتحػػاف لمعػػاـ الجػػامعي وحالتيػػ 4235/4236الجػػامعي 

 بالموافقػة عمػىحيػث أوصػت المجنػة 2 33/4235/;3ومرفؽ طيػو شػيادة ميالدىػا  بتػاريخ  االجتماعية وىى رعاية الطفؿ
  2 4235/4236األوؿ لمطالبة المذكورة عف العاـ الجامعي االجتماعي إيقاؼ القيد 

 القــــــــرار
 1توصٌة اللجنةالموافقة على أوصى المجلس ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

والطػالب بشػأف طػالب الفرقػة األولػى الػذيف يمتمسػوف تأجيػؿ  د/ وكيؿ الكمية لشػئوف التعمػيـ2المذكرة المقدمة مف السيد أ -35
نظرا لتطبيػؽ الالئحػة الجديػدة   4235/4236دخوؿ امتحاف بعض مواد التحميؿ في الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 

عمػػى طػػالب الفرقػػة األولػػى حيػػث تػػـ تحميػػؿ عػػدد مػػف المػػواد عمػػى الطػػالب البػػاقوف لاعػػادة  4235/4236لمعػػاـ الجػػامعي 
حيػث أوصػت المجنػة بالموافقػة عمػى قبػوؿ ر بػة الطػالب 2 ";والفرصة األخيرة وأيضا المحػوليف مػف كميػات أخػرى وعػددىـ "

   -وىـ كالتالي:  4235/4236األوؿ  الدراسيالفصؿ  فيوؿ امتحاف بعض مواد التحميؿ الذيف يمتمسوف عدـ دخ
 مواد التحميؿ الذي أبدى الطالب ر بتو في حالة الطالب    االسػػػػػػػـ ـ

 االمتحاف فييا ؿعدـ دخو
 التصميـ المنطقي -ميارات االتصاؿ مستجد أحمد أحمد عبد العزيز خميفة  3
 التصميـ المنطقي -ميارات االتصاؿ مستجد عبد الواحد وائؿ عنتر السيد  4



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػ
 ( 7/3/4236 الخامسةالجمسة  4235/4236) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(;) 

 التصميـ المنطقي -ميارات االتصاؿ مستجد محمد عمرو محمد الجزار 5
 التصميـ المنطقي مستجد خميؿ عبد المييمف خميؿ عزوز  6
 التصميـ المنطقي مستجد مصطفى سمسـ عبد الءنى السيد 7
 اكؿ البيانات وخوارزمياتىي باؽ لالعاده فيمي محمود فيمي بقمش 8
 ىياكؿ البيانات وخوارزميات باؽ لالعاده احمد لبيب سميماف سميماف 9
 ىياكؿ البيانات وخوارزميات باؽ لالعاده محمد محمود عبد الحكيـ عفيفي :
 ىياكؿ البيانات وخوارزميات فرصة أخيرة محمد وحيد حممي المحالوى ;

 القــــــــرار 
 1توصٌة اللجنةافقة على الموأوصى المجلس ب

محمد                 والطالب بشأف تصويب نتيجة الطالب/  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ2المذكرة المقدمة مف السيد أ -36
عطية عمػى المميجػى صػقر بالفرقػة الثالثػة )قسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات ( فػي مػادة اختبػارات فػي نتيجػة العػاـ الجػامعي 

ـ ورصػدت )غ( 4233/4234مقبوؿ ( في نتيجػة 472/;35الطالب حاصؿ عمى درجة ) أفتبيف : حيث  4234/4235
 ـ4234/4235عف طريؽ الخطأ في نتيجة 

حالتػو  تبقػىفي ىذه المادة فقط ولـ تتءير حالػة الطالػب و بتقدير مقبوؿ وبالتالي تتءير درجة ىذه المادة مف )غ( إلى ناجح 
  2وف التعميـ والطالب بالموافقة حيث أوصت لجنة شئ 2مفصوؿ فرصة أولى

 القــــــــرار
 1وٌرفع للجامعة توصٌة اللجنةالموافقة على أوصى المجلس ب

 
 
 
 
 
 
 

 

ً-:سبدسبً:ًشئىنًأعضبءًهيئةًالتدريس
المػدرس  –انقطاع السيد الميندس / محمد شمس الديف مصػطفى المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف  -3

مف بعثػات السػنة 4/32/66سـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ عف العمؿ وعضو البعثة الخارجية رقـ المساعد بق
بجامعػػة ) ىػػانوفر بألمانيػػا ( لمحصػػوؿ عمػػى درجػػة  4224/4229مػػف الخطػػة الخمسػػيو الخامسػػة  4227/4228الرابعػػة 

صػدر قػرار السػيد تػاريخ آخػر مػد  حيػث  4234/;/:4الدكتوراه حيث تـ إنياء مد البعثػة لمعػاـ الخػامس واألخيػر بتػاريخ 
التػاريخ  4234/;/;4بشأف إنيػاء خدمػة سػيادتة اعتبػارا مػف  7/34/4235( بتاريخ  37:5د/ رئيس الجامعة )رقـ 2أ

باتخػاذ  34/4235/:بتػاريخ  وبعػرض الموضػوع عمػى مجمػس القسػـ  2بالكميػة النقطاعو عف العمؿالتالي النتياء بعثتو 
/ طارؽ يحيى خضػر باالتصػاؿ بالعضػو إلخطػاره بضػرورة العػودة 2ة طبقا لموائح والقوانيف ويكمؼ السيد داإلجراءات الالزم

رسػػاؿ  ألرض الػػوطف وأف الجامعػػة بصػػدد اتخػػاذ إجػػراءات قانونيػػة ويػػتـ مخاطبػػة المينػػدس المػػذكور عػػف طريػػؽ البعثػػات وا 
ء الطالػب مػدة عػاـ عمػى نفقتػو الخاصػة إلنيػاء د/ رئػيس الجامعػة إلعطػا2د/ عميػد الكميػة لرفعػو لمسػيد أ2خطاب لمسػيد أ

   2ةدراست
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 القــــــــرار
 1توصٌة مجلس القسمالموافقة على أوصى المجلس ب

 -أحمػد محمػد السػيد خميفػة  لمذكرة المقدمة مف السػيد/ مػدير عػاـ الكميػة بشػأف الموافقػة عمػى تعيػيف السػيد المينػدس/ ا -4
عمػى  وبالكميػة فػي وظيفػة مػدرس مسػاعد بػذات القسػـ نظػرا لحصػول  ـية والػتحكااللكترونيػات الصػناعالمعيد بقسـ ىندسػة 
بتػاريخ حيث أوصى مجمس القسـ  الميكاترونيات والروبوتات مف الجامعة المصرية اليابانية ( ىندسة)درجة الماجستير في 

مػو ومسػمكو منػذ تعيينػو بالموافقة عمى تعييف سيادتو في وظيفة مدرس مساعد حيث أنو كاف ممتزما في عم 34/4235/:
 2ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾآدائو  فيمعيدًا بالقسـ ومحسنا 

 القــــــــرار

 وٌرفع للجامعة.    التهانًبالموافقة على تعٌٌن سٌادته مع أجمل أوصى المجلس 

 -الػديف بػدوى جػاد الػربعػز لمذكرة المقدمػة مػف السػيد/ مػدير عػاـ الكميػة بشػأف الموافقػة عمػى تعيػيف السػيد المينػدس/ ا -5
عمػى درجػة الماجسػتير  وبالكمية في وظيفة مػدرس مسػاعد بػذات القسػـ نظػرا لحصػول وعمـو الحاسباتالمعيد بقسـ ىندسة 

 الرابعػػة  وحيػث أوصػى مجمػس القسػـ بجمسػت )تعزيػز آداء تقنيػة التشػفير والعالمػة المائيػة لكائنػات الوسػػائط المتعػددة ( فػي
في عممػو ومسػمكو منػذ  افي وظيفة مدرس مساعد حيث أنو كاف ممتزم فقة عمى تعييف سيادتوبالموا 34/4235/:بتاريخ 

 2ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾآدائو فى تعيينو معيدًا بالقسـ ومحسنا 
 القــــــــرار

 بالموافقة على تعٌٌن سٌادته مع أجمل التهانً وٌرفع للجامعة.   أوصى المجلس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .-:بتًثقبفيةعالق:ًسببعباً
/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف ترشيح قسـ ىندسة االلكترونيػات   واالتصػاالت د2أالمذكرة المقدمة مف السيد -3

  -مف السادة : كال 4235 34/:الكيربية بجمستو المنعقدة بتاريخ 
 ستاذ متميز في البحث العممي .األستاذ بالقسـ عمى جائزة خميفة التربوية أل –د /معوض إبراىيـ معوض2أ-3
 األستاذ بالقسـ عمى جائزة خميفة التربوية ألستاذ متميز في التدريس.  –أ.د / صابر حممي زيف الديف-4

 2حيث أوصت المجنة بالموافقة ترشيح سيادتيما عمى جائزة خميفة التربوية2بدولة اإلمارات العربية المتحدة         
 القــــــــرار

 وٌرفع للجامعة.    توصٌة اللجنةبالموافقة على س أوصى المجل
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػػا والبحوث بشػػأف التقريػر العممي المقػػدـ مػف السػيد أ. د/ كمػاؿ  -4

تو مػػػؤتمر األسػػػتاذ المتفػػػرغ بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات واالتصػػػاالت الكيربيػػػة عػػػف حضػػػور سػػػياد –حسػػػف عػػػوض اهلل 
International Symposium on Antennas and Propagation 2013-  والذي عقد بدولة الصيف خػالؿ الفتػرة

 ءعمػػى مػػا جػػا 39/34/4235بتػػاريخ الثقافيػػة حيػػث أوصػػت لجنػػة العالقػػات   4235/ 47/32إلػػى  45/32/4235مػػف 
 .2بالتقرير العممي المقدـ مف سيادتو ومرفؽ صورة مف التقرير 
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 ــــــرارالقــ

 الموافقة على التقرٌر العلمً المقدم من سٌادته.أوصى المجلس ب

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػػا والبحوث بشػػأف التقريػر العممي المقػدـ مف السػيد أ. د/ صػابر  -5
 Internationalبية عف حضور سيادتو مؤتمر األستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكير  –حممي زيف الديف 

Symposium on Antennas and Propagation 2013-  والػػػذي عقػػػد بدولػػػة الصػػػيف خػػػالؿ الفتػػػرة مػػػف
 ءعمػػػى مػػػا جػػػا 39/34/4235بتػػػاريخ الثقافيػػػة حيػػػث أوصػػػت لجنػػػة العالقػػػات   4235/ 47/32إلػػػى  45/32/4235

   2التقريربالتقرير العممي المقدـ مف سيادتو ومرفؽ صورة مف 
 القــــــــرار

 الموافقة على التقرٌر العلمً المقدم من سٌادته.أوصى المجلس ب

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػػػا والبحػوث بشػػػأف الموافقػة عمػى مػد الميمػة العمميػة لمسػيد د/  -6
لمػدة عػاـ ثػاف اعتبػارا مػف  لكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةاألسػتاذ المسػاعد بقسػـ ىندسػة اإل  –فتحي السيد عبد السميع 

بدولػة السػعودية ( مػع  –والضوئيات ) بجامعة الممؾ سػعود وبمركز االبتكار التقني لمرادي 53/5/4237حتى  3/6/4236
مسػتندات  بتأجيؿ الموضوع لحيف إرساؿالثقافية حيث أوصت لجنة العالقات  2عدـ تحمؿ الجامعة أي نفقات مالية لسيادتو

  2موثقة مف الجية المانحة 
 القــــــــرار

 وٌرفع للجامعة. توصٌة اللجنةالموافقة على أوصى المجلس ب
 
 
 
 
 
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػػػا والبحػوث بشػػػأف الموافقػة عمػى مػد الميمػة العمميػة لمسػيد د/  -7
لمػػدة عػاـ ثػػاف بجامعػة البػػروج  المػػدرس بقسػـ ىندسػػة اإللكترونيػات الصػػناعية والػتحكـ –د إبػراىيـ عبػػد الفتػاح عبػػد الحميػ

وذلؾ في حالػة النجػاح فػي الحصػوؿ  4236ولكف قد تمتد لنياية  52/8/4236بالدنيمارؾ والتي سوؼ تنتيي رسميا في 
بإرجػػاء الثقافيػػة القػػات عحيػػث أوصػػت لجنػػة ال 4236عمػػى تمويػػؿ مشػػروع بحثػػي وسػػوؼ تظيػػر نتيجتػػو فػػي نيايػػة فبرايػػر 

 2الموضوع حتى يحصؿ عمى التمويؿ الالـز وفى حينيا يتقدـ سيادتو بطمب جديد لمد الميمة العممية 
 القــــــــرار 

 وٌرفع للجامعة. توصٌة اللجنةالموافقة على أوصى المجلس ب

رامػي يػونس         ػأف حضػور السػيد ـ/        المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػػا والبحوث بشػ -8
 Internationalالمػػػدرس المسػػاعد بقسػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػات الصػػػناعية والػػتحكـ  المػػؤتمر العممػػػي  –عثمػػاف فريػػد 

Advances in Applied Physics & Materials Science Congress (APMAS2014)  4
th والػذي سػيعقد بدولػة

 -حيث أف لسيادتو بحث مقبوؿ بالمؤتمر وعنوانو:  4236/ 49/6  إلى 46/6/4236تركيا خالؿ الفترة مف 
 Adaptive sliding mode control for a class  of chaotic systems بتػاريخ  الثقافيػة حيث أوصت لجنة العالقات

 2وسداد رسـ االشتراؾنفقات السفر عمى حضوره المؤتمر مع تحمؿ الجامعة  39/34/4235
 ـــرارالقـــــ

 وٌرفع للجامعة. توصٌة اللجنةالموافقة على أوصى المجلس ب
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( مػف القواعػد 7المػذكرة المقدمػة مػف السػيد أ.د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػػػا والبحػوث بشػػػأف مناقشػة نػص المػادة رقػـ ) -9
عمى أنو يحؽ لمسادة أعضػاء  "36/8/4225بتاريخ  82;د/ رئيس الجامعة رقـ 2المنظمة لمعالقات الثقافية "قرار السيد أ

ىيئة التدريس والييئة المعاونة "مدرس مساعد فقط" الحؽ في السفر إلى الخارج لحضور مؤتمر أو نػدوة عمميػة أو ورشػة 
يابا وبدؿ السفر    222عمؿ، عمى أف تتحمؿ الجامعة تذاكر السفر ذىابا وا 

عطػائيـالتدريس والييئػة المعاونػة بالكميػة حيث أوصت لجنة العالقات باقتراح فتح االشتراؾ لعضو ىيئة      فرصػة االشػتراؾ  وا 
فػػي المػػؤتمرات الخارجيػػة مػػرة كػػؿ عػػاـ مػػع مسػػاىمة الجامعػػة بسػػداد رسػػـ االشػػتراؾ مػػع صػػرؼ بػػدؿ السػػفر وتػػذاكر الطيػػراف 

فػػي  ومصػػاريؼ اإلقامػػة كػػذلؾ إعطػػائيـ الفرصػػة فػػي حضػػور المػػؤتمرات الداخميػػة دوف التقيػػد بعػػددىا مػػع مسػػاىمة الجامعػػة
 2سداد رسـ االشتراؾ فقط

 القــــــــرار

 .على توصٌة اللجنة أوصى المجلس بالموافقة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػػػا والبحػػوث بشػػػػأف النظػػر فػػي مػػا ورد مػػف المجمػػس األعمػػى  -:
  -لمجامعات بشأف اآلتي:

 2الجامعات األخرى لالسترشاد بيا في المستقبؿ * نماذج لمذكرات التفاىـ مع 
* كتػػاب جيػػاز المخػػابرات العامػػة والمتضػػمف رأى الجيػػاز فػػي االتفاقيػػات العمميػػة ومػػذكرات التفػػاىـ بػػيف الجامعػػات والمعاىػػد 

اىـ المصرية ونظيراتيػا األجنبيػة واختيػار أحػد السػادة أعضػاء ىيئػة التػدريس ممػف ليػـ خبػرة فػي التعامػؿ مػع مػذكرات التفػ
  222بأنواعيا ليقـو سيادتو لصيا ة نموذج موحد لمذكرات  التفاىـ

 -د/ محمػد إبػراىيـ محمػود2بالموافقة عمى اختيػار السػيد أىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ قسـ حيث أوصى مجمس    
مياتيػا عمػى أف يػتـ فييػا مراعػاة األستاذ المتفرغ بالقسـ ليقوـ بصيا ة نموذج موحػد لمػذكرات التفػاىـ تمتػـز بػو الجامعػة وك

وقػد أوصػت لجنػة العالقػات الثقافيػة بالموافقػة عمػى مػا جػاء  2ضوابط جياز المخػابرات العامػة والمجمػس األعمػى لمجامعػات
 2بقرار مجمس القسـ

 القــــــــرار

 .وٌرفع للجامعة اللجنةأوصى المجلس بالموافقة على توصٌة 

وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد المذكرة المقدمة مف السػيد أ.د/  -;
المػػدرس بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ الممكيػػة  -/ أحمػػد نبيػػو زكػػى راشػػد2د

وفير شػراكة مػع الجامعػات األخػرى الفكرية لمسادة البػاحثيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػ
 2سواء مصرية أو عربية أو عالمية
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 القــــــــرار
 أوصى المجلس بالموافقة على تسجٌل األبحاث الخاصة بسٌادته.

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد  -32
المدرس بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكريػة لمسػادة  -د العظيـ الشقنقيرى/ أسامة عب2د

الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػرى سػواء مصػرية أو 
 2عربية أو عالمية

 القــــــــرار
 ى تسجٌل األبحاث الخاصة بسٌادته.أوصى المجلس بالموافقة عل

 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد  -33
األسػػتاذ المسػػاعد بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ الممكيػػة الفكريػػة  -/ أسػػامة صػػالح فػػرج اهلل2د

بػػاحثيف مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس وتنميػػة ورعايػػة المبػػدعيف مػػنيـ وتػػوفير شػػراكة مػػع الجامعػػات األخػػرى سػػواء لمسػػادة ال
 2مصرية أو عربية أو عالمية

 القــــــــرار
 أوصى المجلس بالموافقة على تسجٌل األبحاث الخاصة بسٌادته.

 
 
 
 
 

ً-:ًدراسبتًعليبً:ثبمىباً
محمػود تسػجيؿ المينػدس/   إلءػاء الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف الموافقػة عمػى د/ وكيؿ2لمذكرة المقدمة مف السيد أا -3

الصػػناعية والػػتحكـ  ىندسػػة االلكترونيػػاتبقسػػـ ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية المسػػجؿ لدرجػػة  -محمػػد عبػػد الػػرازؽ مرسػػى
ـ ) بنظػػاـ السػػاعات ;422تخصػػص ىندسػػة الػػتحكـ والػػنظـ بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ دورة أكتػػوبر 

   2نظرا لوفاتو  المعتمدة(
 القــــــــرار

 .إلغاا التسجٌل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب
 

وسػيـ   تسػجيؿ المينػدس/  إلءػاء كمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػىد/ وكيؿ ال2لمذكرة المقدمة مف السيد أا -4
واالتصػػاالت الكيربيػػة دورة  ىندسػػة االلكترونيػػاتبقسػػـ ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية المسػػجؿ لدرجػػة  -حسػػاـ إبػػراىيـ عيسػػى

  2وذلؾ بناء عمى تقرير السادة المشرفيف  ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة(;422أكتوبر 
 القــــــــرار

 .إلغاا التسجٌل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب
رانيػا          /ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لمميندسػ2المذكرة المقدمة مف السيد أ -5

تخصػػص ىندسػػة الػػتحكـ اآللػػي بقسػػـ ىندسػػة اليندسػػة االلكترونيػػة  لدرجػػة الماجسػػتير فػػي ةالمسػػجم -إبػػراىيـ عبػػد الحميػػد إبػػراىيـ
ـ حتى 3/32/4235ـ بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ أوؿ :422دورة أكتوبر  االلكترونيات الصناعية والتحكـ

2ًـ 4236/;/52
 القــــــــرار

ًلمدة عام أول وٌرفع للجامعة. ةرالمذكو ةالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندسأوصى المجلس ب
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محمػد         د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -6
تخصػػص  ـالصػػناعية والػػتحكالمسػػجؿ لدرجػػة الماجسػػتير فػػي اليندسػػة االلكترونيػػة بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات  -عمػػى عطيػػة حسػػيف

ـ حتػػػى 3/32/4235ـ بنػػػاء عمػػػى طمػػػب لجنػػػة األشػػػراؼ عمػػػى الرسػػػالة لمػػػدة عػػػاـ أوؿ :422دورة أكتػػػوبر  ىندسػػػة الػػػتحكـ اآللػػػي
2ًـ 4236/;/52

 القــــــــرار
ًالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام أول وٌرفع للجامعة.أوصى المجلس ب

أمػؿ        / ة/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لمميندسػد2المذكرة المقدمة مف السيد أ -7
الصػناعية والػتحكـ تخصػص لدرجػة الماجسػتير فػي اليندسػة االلكترونيػة بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات  ةالمسجم -عادؿ أبو الفتح شتا

ـ حتػػػى 3/32/4235لجنػػػة األشػػػراؼ عمػػػى الرسػػػالة لمػػػدة عػػػاـ أوؿ ـ بنػػػاء عمػػػى طمػػػب :422دورة أكتػػػوبر  ىندسػػػة الػػػتحكـ اآللػػػي
2ًـ 4236/;/52

 القــــــــرار
ًلمدة عام أول وٌرفع للجامعة. ةالمذكور ةالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندسأوصى المجلس ب

سػمير        مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف الموافقػة عمػى2لمذكرة المقدمة مف السيد أا -8
بنػاء واالتصاالت الكيربيػة بقسـ ىندسة اإللكترونيات لدرجة دكتور الفمسفة في اليندسة االلكترونية  المسجؿ -عبد الءفار عبد الدايـ

2ً 4235/4236لمعاـ الجامعي  ثانيعمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 
 القــــــــرار

ًوٌرفع للجامعة. ثانالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام جلس بأوصى الم
 طػػالبمل السػػنوية عمػػى التقػػارير الموافقػػةد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف 2المقدمػػة مػػف السػػيد أ المػػذكرة -9

( 6ـ وعػددىـ )4234/4235لمعػاـ الجػامعي  بقسـ ىندسة االلكترونيات الصػناعية والػتحكـ الماجستير  المسجميف لدرجة
 2/ ابرىيـ أبو الحمد محمد حمداف2وأخرىـ ـ -أمؿ عادؿ أبو الفتح شتا/ 2طالب أوليـ ـ

ًالقــــــــرار
 .االلكترونٌات الصناعٌة والتحكمالموافقة على التقارٌر السنوٌة للطالب المسجلٌن بقسم هندسة أوصى المجلس ب

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى التقريػػر السػػنوي الخػػاص 2سػػيد أالمػػذكرة المقدمػػة مػػف ال -:
بقسـ ىندسة االلكترونيػات المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في اليندسة االلكترونية  -رفعت محمد فكرى أبو زيدبالميندس/ 

 2 4234/4235لمعاـ الجامعي الصناعية والتحكـ 
ًالقــــــــرار

 .الخاص بالمهندس المذكورالسنوي  لتقرٌرالموافقة على المجلس بأوصى ا
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى اعتماد التقرير المقػدـ مػف لجنػة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -;

لدرجػة  ةصاالت الكيربية والمسػجمواالتبقسـ ىندسة اإللكترونيػات  -عبد المسيحدميانة عادؿ / ةاالمتحاف الشامؿ لمميندس
 وكانت لجنة االمتحاف الشامؿ مكونة مف السادة:   دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية

 مف داخؿ القسـ(( بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةمتفرغ أستاذ   / كماؿ حسف عوض اهللد2أ 3
 ا والرياضيات اليندسية ) مف خارج القسـ(الفيزيق أستاذ متفرغ بقسـ د/ سعيد عمى الصيرفي2أ 4
 )خارجي( األكاديمية العربية لمعموـ والتكنولوجيا والنقؿ البحري -أستاذ ىندسة االتصاالت د/ محمد عمى عماد الديف أبو الدىب 2أ 5
 )مشرؼ( أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ سعيد محمد الحمفاوى2أ 6
 )مف داخؿ القسـ( بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةمساعد أستاذ  ي عبد الخالؽ شرشر/ حمد2د 7

 

 القــــــــرار

 للمهندسة المذكورة . الشاملمتحان االة على اعتماد تقرٌر لجنة أوصى المجلس بالموافق
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قبػوؿ ممفػات القيػد الخاصػة  عمػى الموافقػةث بشػأف د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػو 2المقدمة مف السػيد أ المذكرة -32
والتػػي تػػـ مراجعتيػػا فػػي االدرة العامػػة  4235/4236ـ لمعػػاـ الجػػامعي 4235بػػالطالب المتقػػدميف لمقيػػد بػػدورة أكتػػوبر 

  -لمدراسات العميا بالجامعة وقد تـ االعتراض عمى تخصص )توجيو( لكال مف:
  2خريجي الكمية الفنية العسكريةمف  -حسف عبد الحكيـ الحنفي * الميندس/ أحمد -* الميندس/ أحمد عادؿ حسف

  2عمى بكالوريوس اليندسة الكيربية تخصص )توجيو( بتقدير عاـ جيد حيث حصال    
المػذكوريف ألنيػـ تخصػص اليندسػة الكيربيػة )توجيػو( يقػع ضػمف  س القسػـ بالموافقػة عمػى قبػوؿ الطػالبيفقد أوصى مجم    

 2نيات واالتصاالت الكيربيةتخصص ىندسة االلكترو 
 القــــــــرار

 . مجلس القسمتوصٌة ة على أوصى المجلس بالموافق

الطمػب المقػدـ مػف المينػدس/  عمػى الموافقػةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المقدمة مف السيد أ المذكرة -33
لكترونيات واالتصػاالت الكيربيػة بطمػب اختيػار مػادة المقيد بتمييدي ماجستير قسـ ىندسة اال  -محمد عثماف جابر مميؾ

حيػػػث أوصػػػى مجمػػػس القسػػػـ بالموافقػػػة عمػػػى اختيػػػار مقػػػرر "االتصػػػاالت البصػػػرية  2لتحقيػػػؽ المعػػػدؿ التراكمػػػي النيػػػائي
 2/ أحمد نبيو راشد2أستاذ المادة د -المتقدمة"

 القــــــــرار

 . توصٌة مجلس القسمة على أوصى المجلس بالموافق

الطمػب المقػدـ مػف المينػدس/  عمػى الموافقػةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المقدمة مف السيد أ ذكرةالم -34
المقيد بتمييدي ماجستير قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيػة بطمػب اختيػار مػادة  -أحمد حسف صادؽ ىوانو

القسػػـ بالموافقػػة عمػػى اختيػػار مقػػرر "االتصػػاالت ذات الطيػػؼ حيػػث أوصػػى مجمػػس  2لتحقيػػؽ المعػػدؿ التراكمػػي النيػػائي
 2/ محمد عبد النبي محمد2د -/ محاسف كماؿ عمر2أستاذ المادة د -الموسع"

 القــــــــرار

 . توصٌة مجلس القسمة على أوصى المجلس بالموافق
 

الطمػب المقػدـ مػف المينػدس/  عمػى الموافقػةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المقدمة مف السيد أ المذكرة -35
قسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت  بدرجػة دكتػور الفمسػفة فػي العمػوـ اليندسػيةالمقيػد  -حساـ محمد ىماـ عبػد اهلل

حيػث أوصػى مجمػس القسػـ بالموافقػة عمػى اختيػار مقػرر  2الكيربية بطمب اختيار مادة لتحقيؽ المعدؿ التراكمػي النيػائي
 2محمد فييـ الكردي د/2أستاذ المادة أ -ة الرقمية"ـ الدوائر المتكامم"طرؽ تصمي

 القــــــــرار

 . توصٌة اللجنةة على أوصى المجلس بالموافق
 

الطمب المقدـ مف الميندس/ عمرو محمد  عمى الموافقةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المقدمة مف السيد أ المذكرة -36
المقيد بدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصػاالت الكيربيػة بطمػب اختيػار  -كشؾ عبد الواحد

حيػػػػث أوصػػػػى مجمػػػػس القسػػػػـ بالموافقػػػػة عمػػػػى اختيػػػػار مقػػػػرر "انتشػػػػار الموجػػػػات  2مػػػػادة لتحقيػػػػؽ المعػػػػدؿ التراكمػػػػي النيػػػػائي
 2/ ىند عبد العظيـ مميط2د -نىالكوراسعد / أحمد 2أستاذ المادة د -الكيرومءناطيسية"

 القــــــــرار

 . توصٌة مجلس القسمة على أوصى المجلس بالموافق

الطمػب المقػدـ مػف المينػدس/  عمػى الموافقػةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المقدمة مف السيد أ المذكرة -37
ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بطمب اختيار  قسـ بدرجة تمييدي ماجستيرالمقيد  -ىشاـ محمود عبد الظاىر

حيػث أوصػى مجمػس القسػـ بالموافقػة عمػى اختيػار مقػرر "التحػويالت المتقطعػة  2مادة لتحقيؽ المعػدؿ التراكمػي النيػائي
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 محمػػد صػػالح فػػتح اهلل   / 2د -محمػػد د/ عبػػد الناصػػر عبػػد الجػػواد2أسػػتاذ المػػادة أ -وتطبيقاتيػػا" "فصػػؿ دراسػػي ثػػاني"
 2طبور

 القــــــــرار

 . توصٌة مجلس القسمة على أوصى المجلس بالموافق
 

/ ةالطمػب المقػدـ مػف الميندسػ عمػى الموافقةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المقدمة مف السيد أ المذكرة -38
ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت  قسػـ بدرجة دكتػور الفمسػفة فػي العمػوـ اليندسػية ةالمقيد -ىدى إبراىيـ محمد عشيبة

حيػػث أوصػػى مجمػػس القسػػـ بالموافقػػة عمػػى اختيػػار  2الكيربيػػة بطمػػب اختيػػار مػػادة لتحقيػػؽ المعػػدؿ التراكمػػي النيػػائي
  -المقررات التالية:

  2د/ محمد فييـ الكردى2أستاذ المادة أ -* تحميؿ وتصميـ دوائر االتصاالت
 / جابر محمد األبيض2د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد+ د2أستاذ المادة أ -* تحميؿ أداء شبكات الحاسب الالسمكية

 / محمد صالح طبور2د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد+ د2أستاذ المادة أ -التقنيات المتقدمة في االتصاالت البصرية* 
 القــــــــرار

 . توصٌة مجلس القسمة على أوصى المجلس بالموافق
 

ؽ الطالب الذيف تـ منحيـ إلحا عمى الموافقةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2ف السيد أالمقدمة م المذكرة -39
والطػػػػػػػالب الػػػػػػػذيف اسػػػػػػػتنفذوا عػػػػػػػدد مػػػػػػػرات الرسػػػػػػػوب دورة أكتػػػػػػػوبر  4235دبمػػػػػػػوـ الدراسػػػػػػػات العميػػػػػػػا دور يونيػػػػػػػو 

حيػث يػتـ  4235/4236جػامعي باألقسػاـ العمميػة المختمفػة لمعػاـ ال 4235لمقيد بدورة أكتػوبر  ;4233،4232،422
 34/4235/:حيث وافػؽ مجمػس قسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بتػاريخ  االستثناء مف مواعيد التقدـ 

ماجسػتير  –طالػب"  3وصػوتيات" عػدد " إذاعيػةـ دبمػـو "4235بػدورة أكتػوبر  إلحػاقيـعمى قبػوؿ قيػد الطػالب الػذيف تػـ 
 2عمى ما جاء باألقساـ العممية الدراسات العمياأوصت لجنة  قد222لب"طا 3عدد" "شعبة اتصاالت عامة"

 القــــــــرار

 . توصٌة اللجنةما جاا من األاسام العلمٌة وة على أوصى المجلس بالموافق

ؤوؼ د/ ر 2أد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمػى رفػع اسػـ السػيد  2المذكرة المقدمة مف السيد أ -:3
/ ةالخاصػة بالميندسػالماجسػتير مػف لجنػة األشػراؼ عمػى رسػالة  بجامعة ديمونتفػورت بالمممكػة المتحػدةاألستاذ  -حمزاوى

النشػءالو الشػديد وعػدـ وذلػؾ  نظػرا   االلكترونيات واالتصاالت الكيربيػةبقسـ ىندسة  ةالمسجم -سحر رمضاف محمد فميمو
 ) لتصبح لجنة األشراؼ كالتالي:(  وجود وقت كافي لمتابعة الميندسة المذكورة

  بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةمتفرغ )أستاذ مساعد( أستاذ   / صالح الديف محمود دياب2د 3
 أستاذ مساعد بمعيد بحوث االلكترونيات / أحمد محمد محمود محمد2د 4
 التصاالت الكيربيةىندسة االلكترونيات وامدرس بقسـ  / عالء الديف محمد عباس 2د 5

 القــــــــرار
ً 1من لجنة اإلشراف على الرسالة وإبقاا بااً أعضاا اللجنة كما هم د/ رسوف حمزاوى1السٌد أأوصى المجلس بالموافقة على رفع اسم 

 

د/ مػارؾ 2أ د/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى رفػع اسػـ السػيد 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -;3
سػمير الخاصػة بالمينػدس/ الػدكتوراه مػف لجنػة األشػراؼ عمػى رسػالة  بمجيكػا -بجامعة ليوفيف الكاثوليكيػةاألستاذ  -مونيف

االلكترونيػات واالتصػاالت بقسػـ ىندسػة  لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػي اليندسػة االلكترونيػة المسػجؿ -عبد الءفار عبػد الػدايـ
) لتصػبح لجنػة الشديد وعدـ وجود وقػت كػافي لمتابعػة المينػدس المػذكور ومتابعػة رسػالتو النشءالو وذلؾ  نظرا   الكيربية

 األشراؼ كالتالي:(
  بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةمتفرغ )أستاذ مساعد( أستاذ   / صالح الديف محمود دياب2د 3



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػ
 ( 7/3/4236 الخامسةالجمسة  4235/4236) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(39) 

 رونيات واالتصاالت الكيربيةىندسة االلكتأستاذ متفرغ )مدرس( بقسـ  / بسيونى محمد سالـ2د 4
 ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ مساعد بقسـ  / فتحي السيد عبد السميع 2د 5

 القــــــــرار
  1من لجنة اإلشراف على الرسالة وإبقاا بااً أعضاا اللجنة كما هم د/ مارك مونٌن1السٌد أأوصى المجلس بالموافقة على رفع اسم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ً
د/ 2أالسػيد  كػال مػف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى رفع اسـ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -42

/ عػػػادؿ شػػػاكر 2والسػػػيد د بقسػػػـ ىندسػػػة االلكترونيػػػات واالتصػػػاالت الكيربيػػػة المتفػػػرغاألسػػػتاذ  -السػػػيد محمػػػود الربيعػػػي
مػف لجنػػة األشػراؼ عمػػى رسػػالة  بقسػػـ ىندسػة االلكترونيػػات واالتصػاالت الكيربيػػةعد" "أسػػتاذ مسػا المتفػرغاألسػػتاذ  -الفيشػاوي
بقسػػـ  ة لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػي العمػػوـ اليندسػػيةالمسػػجم -فاطمػػة السػػيد عمػػى إبػػراىيـ/ ةالخاصػػة بالميندسػػالػػدكتوراه 
 لتصبح لجنة األشراؼ كالتالي:( )لمطمب المقدـ مف سيادتيما وذلؾ  نظرا   االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةىندسة 

   بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةمتفرغ أستاذ   د/ إبراىيـ محمد الدكانى2أ 3
 ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ مساعد بقسـ  / فتحي السيد عبد السميع2د 4

 
 القــــــــرار

متن لجنتة اإلشتراف علتى الرستالة  / عتادل شتاكر الفٌشتاوي1الستٌد د -الربٌعتًد/ السٌد محمتود 1السٌد أمن كال أوصى المجلس بالموافقة على رفع اسم 
ً 1وإبقاا بااً أعضاا اللجنة كما هم

 

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ موضوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -43
بقسػػـ ىندسػة اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـ لمتسػجيؿ  لدرجػة المقيػد  -مد أبو اليزيػد جػاب اهللمحمود محبالميندس/ 

التحكـ الذكى بدوف استخداـ حساسات لمحرؾ التيار المستمر الخػالى في موضوع: )  دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية
  -كؿ مف: تحت أشراؼ) بنظاـ الساعات المعتمدة(  4234دورة أكتوبر ( مف الفرش

 الصناعية والتحكـ بقسـ ىندسة االلكترونيات متفرغ أستاذ   د/ محمد مبروؾ شرؼ2أ 3
 الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة االلكترونيات مساعد أستاذ  / محمد عبد العظيـ البردينى2د 4

 القــــــــرار
 .التسجٌل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب

 

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ موضوع البحػث الخػاص 2قدمة مف السيد أالمذكرة الم -44
ماجسػتير العمػوـ لمتسػجيؿ  لدرجػة  وعمػوـ الحاسػباتبقسػػـ ىندسػة المقيد  -أحمد محمود محمود السيد البازبالميندس/ 
)  ;422دورة أكتػػوبر ( سػػمكيةالكات االستشػػعار التحسػػيف أداء بروتوكػػوالت التوجيػػو فػػي شػػبفػػي موضػػوع: )  اليندسػػية

  -تحت أشراؼ:بنظاـ الساعات المعتمدة( 
 وعموـ الحاسبات بقسـ ىندسة مساعد أستاذ   أحمد السيد/ أيمف السيد 2د 3

 القــــــــرار
 .التسجٌل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػ
 ( 7/3/4236 الخامسةالجمسة  4235/4236) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(3:) 

الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ موضوع البحػث الخػاص د/وكيؿ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -45
ماجسػػتير العمػػػوـ لمتسػػجيؿ  لدرجػػة  وعمػػوـ الحاسػػباتبقسػػػػـ ىندسػػة المقيػػدة  -إيمػػاف أحمػػد محمػػود دنيػػا/ ةبالميندسػػ
)  4233ورة أكتػوبر د( تحسيف جودة صور االستشعار عف بعد باستخداـ تقنيات دمل البياناتفي موضوع: )  اليندسية

  -تحت أشراؼ كؿ مف:بنظاـ الساعات المعتمدة( 
 واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة االلكترونيات متفرغ أستاذ   د/ السيد  محمود الربيعي2أ 3
 وعموـ الحاسباتبقسـ ىندسة مساعد أستاذ  / أسامة صالح فرج اهلل2د 4

 القــــــــرار
 .لتسجٌل للمهندسة المذكورةاالموافقـة على أوصى المجلس ب

 
د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ موضوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -46

ماجسػتير العمػوـ لمتسػجيؿ  لدرجػة  وعموـ الحاسباتبقسػـ ىندسة المقيدة  -عبد اهلل نصر دعايدة أبو السعو / ةبالميندس
) بنظػاـ السػاعات  4234دورة أكتػوبر ( توزيع المياـ في أنظمػة الحاسػبات الموزعػة المختمفػةموضوع: )  في اليندسية
  -تحت أشراؼ كؿ مف:المعتمدة( 

 وعموـ الحاسبات بقسـ ىندسة مساعد أستاذ   أحمد السيد/ أيمف السيد 2د 3
 وعموـ الحاسباتبقسـ ىندسة مدرس  / نرميف عبد الوىاب البينساوى2د 4

 

 القــــــــرار
 .التسجٌل للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب

 

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ موضوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -47
لمتسػػجيؿ   تصػػاالت الكيربيػػةااللكترونيػػات واال بقسػػػـ ىندسػػة المقيػػدة  -فاطمػػة محمػػد عػػارؼ محمػػود حسػػيف/ ةبالميندسػػ
تحسػػيف أداء نظػػاـ ارسػػاؿ واسػػتقباؿ فػػى شػػبكات اتصػػاالت فػػي موضػػوع: )  دكتػػور الفمسػػفة فػػي العمػػوـ اليندسػػيةلدرجػػة 

  -تحت أشراؼ كؿ مف:) بنظاـ الساعات المعتمدة(  4234دورة أكتوبر ( الأللياؼ البصرية المتقدمة
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةقسـ ىندسة أستاذ ب  د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد2أ 3
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة مدرس  / أحمد نبيو زكى راشد2د 4

 

 القــــــــرار
 .التسجٌل للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب

وث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح2المذكرة المقدمة مف السيد أ -48
بقسػـ   لدرجػة الماجسػتير فػي العمػوـ اليندسػية المسجؿ -محمد سعيد محمد شمبيرسالة الماجستير الخاصة بالميندس/ 

 اإلدراكيػػػةالمتقػػدـ لمشػػبكات  LTEأداء وتصػػميـ نظػػػاـ )  -فػػي موضػػوع: واالتصػػاالت الكيربيػػػةىندسػػة  اإللكترونيػػات 
  -( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:لمتناىية الصءرا الخموية

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ( بقسـ ىندسة متفرغ أستاذ   د/ ناجى وديع مسيحة2أ 3
 اخمى(االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )دبقسـ ىندسة متفرغ أستاذ  د/ السيد محمود الربيعي2أ 4
 )خارجي( األكاديمية العربية لمعموـ والتكنولوجيا والنقؿ البحري -أستاذ ىندسة االتصاالت د/ محمد عمى عماد الديف أبو الدىب2أ 5
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ(بقسـ ىندسة مساعد أستاذ  / منى محمد صبرى شقير2د 6

 القــــــــرار
 لى التشكٌل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومنااشة رسالة الماجستٌر للمهندس المذكور.أوصى المجلس بالموافقة ع

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -49
 ة لدرجػة الماجسػتير فػي العمػوـ اليندسػيةلمسػجما -كورمػدمػروة الميثػى محجػوب / ةرسالة الماجستير الخاصة بالميندس



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػ
 ( 7/3/4236 الخامسةالجمسة  4235/4236) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(3;) 

( تحسػيف األداء فػى شػبكات المستشػعرات الالسػمكية)  -فػي موضػوع: واالتصػاالت الكيربيػةبقسـ  ىندسة  اإللكترونيات 
  -واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )داخمي( ة بقسـ ىندسمتفرغ أستاذ   د/ ناجى وديع مسيحة2أ 3
 متفرغ بييئة الطاقة الذرية )خارجي(أستاذ  د/ سيد محمد العربي2أ 4
 )مشرؼ( االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة أستاذ  د/ معوض إبراىيـ معوض2أ 5
 روع إنتاج النظائر المشعة )مشرؼ(ىندسة المواد والمشرؼ عمى مشأستاذ  د/ صالح الديف السيد سميماف2أ 6

 القــــــــرار
 .ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقة على التشكٌل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومنااشة رسالة الماجستٌر للمهندس

فحػص ومناقشػة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -:4
بقسػـ   ة لدرجة الماجستير فػي العمػوـ اليندسػيةالمسجم -ىديؿ عادؿ محمد عطية/ ةرسالة الماجستير الخاصة بالميندس

( واقتػػرح مجمػػس القسػـ تشػػكيؿ لجنػػة ضػػءط إشػػارات القمػب)  -فػػي موضػوع: واالتصػاالت الكيربيػػةىندسػة  اإللكترونيػػات 
  -الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ( بقسـ ىندسة متفرغ أستاذ   د/ طو السيد طو2أ 3
 جامعة اإلسكندرية )خارجي( -بكمية اليندسةأستاذ  د/ نور الديف حسف إسماعيؿ2أ 4
 )مشرؼ( االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة أستاذ  د/ سعيد محمد أميف الحمفاوى2أ 5
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  )داخمي(بقسـ ىندسة  متفرغ )أستاذ مساعد(أستاذ  دؿ شاكر الفيشاوي/ عا2د 6

 القــــــــرار
 أوصى المجلس بالموافقة على التشكٌل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومنااشة رسالة الماجستٌر للمهندس المذكور.

 

يؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة د/ وك2المذكرة المقدمة مف السيد أ -;4
لدرجػػػة الماجسػػػتير فػػػي اليندسػػػة  المسػػػجؿ -منصػػػور شػػػحاتةمحمػػػد مءػػػاورى رسػػػالة الماجسػػػتير الخاصػػػة بالمينػػػدس/ 

ت الرتبػػة الصػػفرية تصػػميـ الرنانػػات ذا)  -فػػي موضػػوع: واالتصػػاالت الكيربيػػةبقسػػـ  ىندسػػة  اإللكترونيػػات  االلكترونيػػة
  -( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:باستخداـ المواد المركبة

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )عف لجنة اإلشراؼ( بقسـ ىندسة متفرغ أستاذ   د/ ناجى وديع مسيحة2أ 3
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )عف لجنة اإلشراؼ(ة بقسـ ىندسمتفرغ أستاذ  د/ السيد محمود الربيعي2أ 4
 )داخمي( االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة أستاذ  د/ صابر حممي زيف الديف2أ 5
 بمعيد بحوث االلكترونيات  )خارجي(أستاذ  د/ أحمد محمد عطيو سالـ2أ 6

 

 القــــــــرار
 المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومنااشة رسالة الماجستٌر للمهندس المذكور. أوصى المجلس بالموافقة على التشكٌل

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى قػرار لجنػة فحػص ومناقشػة 2المذكرة المقدمة مف السػيد أ -52
 االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بقسػـ ىندسػة ةالمسػجم - ادة منير شاكر جػاد/ ةالخاصة بالميندس الماجستيررسالة 
أوصػت لجنػة الفحػص حيػث (  االسترجاع فائؽ الدقة لمصور باستخداـ تقنيػات القػواميسفي موضوع: )  الماجستيرلدرجة 

ومرفػؽ صػورة  الماجستير في اليندسػة االلكترونيػة تخصػص ىندسػة االتصػاالتدرجة  ةالمذكور  ةوالمناقشة بمنح الميندس
 فحص والمناقشة.مف تقارير لجنة ال

 القــــــــرار
فتتً الهندستتة  الماجستتتٌردرجتتة  ةالمتتذكور ةأوصتتى المجلتتس بالموافقتتة علتتى متتا جتتاا بتوصتتٌة لجنتتة الفحتتص والمنااشتتة بمتتنح المهندستت

 1وٌرفع للجامعة االلكترونٌة

رار لجنػة فحػص ومناقشػة د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى قػ2المذكرة المقدمة مف السػيد أ -53
المسػػػجمة بقسػػػـ ىندسػػػة االلكترونيػػػات  -الخاصػػػة بالميندسػػػة/ ىبػػػو عبػػػد الػػػودود محمػػػد كامػػػؿ عثمػػػاف الماجسػػػتيررسػػػالة 

أوصػت لجنػة الفحػص والمناقشػة بمػنح حيػث واالتصاالت الكيربية لدرجة الماجستير في موضوع: ) دمل الصور الرقميػة ( 
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ي اليندسة االلكترونية تخصػص ىندسػة االتصػاالت ومرفػؽ صػورة مػف تقػارير لجنػة الميندسة المذكورة درجة الماجستير ف
 الفحص والمناقشة.

 القــــــــرار
فتتً الهندستتة  الماجستتتٌردرجتتة  ةالمتتذكور ةأوصتتى المجلتتس بالموافقتتة علتتى متتا جتتاا بتوصتتٌة لجنتتة الفحتتص والمنااشتتة بمتتنح المهندستت

 1وٌرفع للجامعة االلكترونٌة
 
 
 

د/ 2د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى إضػػافة اسػػـ السػػيد أ2قدمػػة مػػف السػػيد أالمػػذكرة الم -54
األسػتاذ بمعيػد بحػوث االلكترونيػات إلػى لجنػة األشػراؼ عمػى رسػالة الماجسػتير الخاصػة بالميندسػة/  -محمود فخػر الػديف

ليندسػية فػي ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة المسجمة لدرجة ماجسػتير العمػوـ ا -ناىد توفيؽ حامد عبد الحفيظ
 لتصبح لجنة األشراؼ كالتالي:

 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  د/ معوض إبراىيـ معوض2أ 3
 أستاذ بمعيد بحوث االلكترونيات د/ محمود فخر الديف2أ 4
 أستاذ مساعد بجامعة ليفربوؿ / وليد النعيمى2د 5

ًالقــــــــرار
 2وٌرفع للجامعة إلى لجنة األشراف على الرسالة د/ محمود فخر الدٌن1أالموافقة على إضافة السٌد أوصى المجلس ب

تعػديال د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تعػديؿ عنػواف الرسػالة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -55
بقسػػـ ىندسػػة  فػػي العمػػوـ اليندسػػية لدرجػػة الماجسػػتير ةالمسػػجم -رانػػدا صػػابر أحمػػد حمػػاد/ ةالخاصػػة بالميندسػػجوىريػا 

تقميػػؿ تػػأثير معوقػػات قنػػاة االتصػػاؿ فػػي نظػػـ االتصػػاالت  اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة ليصػػبح عنػػواف الرسػػالة: )
وذلؾ بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمػى  ( إلءاء التداخؿ في شبكات الحاسبات الالسمكية ) ( بدال مفالالسمكية البصرية

 الرسالة والمكونة مف السادة:
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة متفرغ أستاذ  د/ السيد محمود الربيعي2أ 3

 القــــــــرار ا
 1على طلب لجنة األشراف وٌرفع للجامعة الرسالة تعدٌال جوهرٌا الخاصة بالمهندسة المذكورة بنااا نأوصى المجلس بالموافقة على تغٌٌر عنوا

 

خطػػة البعثػػات الخارجيػػة  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -56
4238/4239ًًإلى العاـ الجامعي  4235/4236واالشرؼ المشترؾ والميمات العممية ابتداء مف العاـ الجامعي 
ًرالقــــــــرا

2ًوٌرفع للجامعةالموافقة على أوصى المجلس ب
خطػػة البعثػػات الخارجيػػة  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -57

والمتفؽ عمييػا مػع رؤسػاء األقسػاـ ومرفػؽ صػورة مػف  4235/4236 لمعاـ الثانيواالشرؼ المشترؾ والميمات العممية 
2ًخصصاتالت

ًالقــــــــرار
2ًوٌرفع للجامعةالموافقة أوصى المجلس ب

اعتمػاد نتيجػة الدراسػات العميػا  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى2المذكرة المقدمة مف السيد أً-58
 2تأىيمي( -دكتوراه -تمييدي -) دبمـو 4234+4233بنظاـ الساعات المعتمدة لدورتي أكتوبر

ًالقــــــــرار    
       2اعتماد النتٌجة وترفع للجامعةالموافقة على أوصى المجلس ب
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ً-لجـــــــــــــبن::ًتبسعباً

بتػاريخ المنعقػد  4235/4236لمعػاـ الجػامعي  (ةالرابعػ سػة) الجم مجمػس قسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػباتمحضػر اجتمػػاع  -3
:/34/4235 2 ً

 القــــــــرار
 أحٌط المجلس علمـــاً.

 4235/4236لمعػاـ الجػامعي  (ةالرابعػ ) الجمسػة مجمس قسـ ىندسة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةمحضر اجتمػاع  -4
ً 2 34/4235/:بتاريخ المنعقد 

 القــــــــرار
 لمجلس علمـــاً.أحٌط ا

المنعقػػد  4235/4236لمعػػاـ الجػػامعي  (ةالرابعػػ ) الجمسػػة مجمػػس قسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػيةمحضػػر اجتمػػػاع  -5
2ً 34/4235/:بتاريخ 

 القــــــــرار
 أحٌط المجلس علمـــاً.

 4235/4236معػػاـ الجػػامعي ل (ةالرابعػػ ) الجمسػػة مجمػػس قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـمحضػػر اجتمػػػاع  -6
ً 2 34/4235/:بتاريخ المنعقد 

 القــــــــرار
 أحٌط المجلس علمـــاً.

بتػػػاريخ المنعقػػػدة  4235/4236لمعػػػاـ الجػػػامعي  (ةالرابعػػػ ) الجمسػػػة لجنػػػة العالقػػػات الثقافيػػػة والعمميػػػةمحضػػػر اجتمػػػػاع  -7
39/34/4235 2ً

 القــــــــرار
 أحٌط المجلس علمـــاً.

 2 44/34/4235بتاريخ المنعقدة  4235/4236لمعاـ الجامعي  الثانية( ) الجمسة لجنة الحاسباتػاع محضر اجتم -8
 القــــــــرار

 أحٌط المجلس علمـــاً.

بتػػػاريخ المنعقػػػدة  4235/4236لمعػػػاـ الجػػػامعي  الرابعػػػة( ) الجمسػػػةلجنػػػة اشػػػئوف التعمػػػيـ والطػػػالب محضػػػر اجتمػػػػاع  -9
39/34/4235 2ً

 القــــــــرار
 حٌط المجلس علمـــاً.أ

بتاريخ المنعقدة  4235/4236لمعاـ الجامعي  الثالثة( ) الجمسةلجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئةمحضر اجتمػاع  -:
44/34/4235 2 

 القــــــــرار
 أحٌط المجلس علمـــاً.
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   44/34/4235بتاريخ نعقدة الم 4235/4236لمعاـ الجامعي  الثانية( ) الجمسةلجنة المكتبةمحضر اجتمػاع  -;
 القــــــــرار

 أحٌط المجلس علمـــاً.

بتػػػاريخ المنعقػػػدة  4235/4236لمعػػػاـ الجػػػامعي  الرابعػػػة( ) الجمسػػػةلجنػػػة الدراسػػػات العميػػػا والبحػػػوثمحضػػػر اجتمػػػػاع  -32
38/34/4235   

 القــــــــرار
 أحٌط المجلس علمـــاً.

بتػػاريخ المنعقػػدة  4235/4236لمعػػاـ الجػػامعي  الثانيػػة( ) الجمسػػةلعمميػػةلجنػػة المختبػػرات واألجيػػزة امحضػػر اجتمػػػاع  -33
37/34/4235   

 القــــــــرار
 أحٌط المجلس علمـــاً.

المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  4235/4236محضػػػػر اجتمػػػػػاع مجمػػػػس إدارة وحػػػػدة توكيػػػػد الجػػػػودة) عػػػػف شػػػػير ديسػػػػمبر( لمعػػػػاـ الجػػػػامعي  -34
4;/34/4235 ً

 القــــــــرار
 مـــاً.أحٌط المجلس عل

 

ً-مبًيستجدًمهًأعمــــبل: :اًاعبشر
قبوؿ الممفػات التػي تػـ مراجعتيػا  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى2المذكرة المقدمة مف السيد أ -3

  -:عمى تخصص  كال مف ضفي اإلدارة العامة لمدراسات العميا بالجامعة وقد تـ االعترا
 ) خريل المعيد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر مف رمضاف( -الءوؿ * ـ/ محمد حمدي يوسؼ

 2حيث أنو حاصؿ عمى بكالوريوس اليندسة الكيربية وىندسة الحاسبات      
 أكتوبر( 8لميندسة بمدينة  العالي) خريل المعيد  -* ـ/ أحمد صالح الديف نجيب عبد المطيؼ

 2بقسـ االميكاترونياتحيث أنو حاصؿ عمى بكالوريوس اليندسة       
حيث أوصى مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بالموافقة عمػى قبػوؿ قيػد الطػالب المػذكوريف حيػث أف تخصصػيما يقػع  

 2ضمف تخصص القسـ
 القــــــــرار

 . وترفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقة على توصٌة مجلس القسم

 
 راً عص الثالثة انتيى االجتماع حيث كانت الساعة

 

ًأميهًالمجلسًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعميدًالكليةًًًً          

ً
ًسعيدًمحمدًالحلفبويد/0ًأًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًحسىًًعبدًالعزيزًشعلةد./ًًً

ً
ً

ًًوهً/

ً

ً



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػ
 ( 7/3/4236 الخامسةالجمسة  4235/4236) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 
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