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 { السابعة حضر اجتماع مجمس الكمية } الجمسةم

 ـ.4/3/7108الموافؽ  األحدالمنعقدة يـو 

جًبو انسبعة انحبدية عشر صببحبً جى عقذ اجحًبع يجهس  فيو و4/3/1028انًىافق  األحذَه في يىو إ

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

 .(انبيئة نخذية انًجحًع وجًُية
 مف السادة: كػػػػلً وعضوية      

 .رئيس مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسيةالكمية لمدراسات العميا والبحوث و  وكيؿ أ.د/ سناء محمود الربيعي 0

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

 تصاالت الكيربية.رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واال  د/ منى محمد صبري شقير1أ 3

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

 قائـ بعمؿ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكػـ. د./ محمد أبو زيد البروانى 5

 ت الكيربية ) بالتناوب(.ساتذة بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالأقدـ األ أ.د/ إبراىيـ محمد الدكاني 6

 أقدـ األساتذة بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكػـ ) بالتناوب (. .د/ عصاـ إبراىيـ المدبوليأ 7

   األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية. أ.د/ كماؿ حسف عوض اهلل 8

 غ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية.األستاذ المتفر  أ.د/ السيد محمود الربيعي 9

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات. سماعيؿإأ.د/ نبيؿ عبد الواحد  01

 زيقا والرياضيات اليندسية .المتفرغ بقسـ الف األستاذ أ.د /محمود محمد محفوظ  00

 تناوب(.ساتذة المساعديف) بالأقدـ األ / أسامة فوزي زىراف 1د  07

 أقدـ المدرسيف ) بالتناوب(. / أحمد مصطفى المحلوي1د 03

 مف الخارج

 رجؿ أعماؿ. ـ/ محمد عبد الحميد عفيفي خمؼ اهلل 0

 أعتذر عف الحضور

 أقدـ األساتذة بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية ) بالتناوب (. أ.د/ سعيد عمي الصيرفي 0

 اذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ .األست أ.د/ محمد أحمد فكيريف 7

 ساتذة بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ) بالتناوب(.أقدـ األ أ.د/ نواؿ أحمد الفيشاوي 3

 اإللكترونية )مف الخارج(. ترئيس مجمس إدارة شركة بنيا لمصناعا د.ـ/ حساـ حسف عبد الحميد 4

 تغيب عف الحضور

 مدير اإلدارة اليندسية بمجموعة شركات العربي )مف الخارج(. مد إبراىيـ العربيـ/ محمد مجدي مح 0

 تولى سكرتارية الجمسة

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

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

 . األعماؿ
  .األسػتاذ المسػاعد بقسػـ الفيزيقػا والرياضػيات  -عبػد الحميػد الشػنوانى/ رمضػاف تقدـ سيادتو بالتينئة لمسيد د

 .اليندسية بالكمية عمى منحة المقب العممي لوظيفة أستاذ بالقسـ 

 .األسػػػتاذ المسػػػاعد بقسػػػـ الفيزيقػػػا -/ وداد عمػػػى عبػػػد المػػػنعـ الجنػػػاينى ثػػػـ تقػػػدـ سػػػيادتو بالتينئػػػة لمسػػػيدة د
 المقب العممي لوظيفة أستاذ بالقسـ . عمى منحيا والرياضيات اليندسية بالكمية

 في حادث القطار األليـ.بالكمية  بالفرقة األولي  / نورىاف عزت الطالبة وفاة ثـ نعى سيادتو 

 -شاطر سيادتو:و 
والػد زوج لوفػاة  الفيزيقا والرياضيات اليندسػية بالكميػة بقسـ المتفرغ األستاذ – الصيرفيسعيد عمى د/ 1السيد أ
 .ابنتو

 

 -انًصبدقبت: أوالً:
 ـ.08/7/7108 المنعقدة بتاريخ (الطارئةالمصادقة عمى محضر الجمسة السابقة )

                                                                                                                                               

  -:ببنحفىيضيىضىعبت  ثبَيب:
 

0-  
 عبية:يىضىعبت  :ثبنثبً 

 

المقدـ مف السيد األستاذ الدكتور رئيس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية بشأف وقائع المؤتمر العممي المنعقد الكتاب  - 0
 .ـ73/0/7108يوـ الثلثاء الموافؽ 

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عمما.

 
المجاف لمناقشة طلب  / رئيس مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات بشأف تشكيؿأدالكتاب الوارد مف السيد  -7

 .المشاريع فيما تـ إنجازه في الفصؿ الدراسي األوؿ ، حيث تـ تشكيؿ المجاف واعتمادىا مف مجمس القسـ
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 
 .الكتاب الوارد مف البوابة االلكترونية بجامعة المنوفية بشأف التقرير الخاص بمتابعة كمية اليندسة االلكترونية -3
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 القــــــــرار
 أحيط المجمس عمما.

 
الكتاب الوارد مف طلب مشروع الفرقة الرابعة بالكمية بشأف الموافقة عمى قبوؿ اليدية المقدمة مف طلب الفرقة الرابعة  -4

/ عبد الناصر عبد الجواد الى الكمية وىى عبارة عف لوحة إعلنية مضيئة باسـ الكمية والجامعة مقاس أدتحت اشراؼ 
 .رجنية ( فقط مبمغ وقدرة عشرة آالؼ جنيو مصري ال غي 01111سـ بمبمغ )  041× سـ  81

 القــــــــرار
 . ة وقبوؿ اليدية ويرفع لمجامعةاوصى المجمس بالموافق

 
د/ رئيس مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية بشأف الموافقة عمى انتداب السيد 1الكتاب المقدـ مف السيد أ -5

جامعة السادات بواقع   -بكمية التربية ءالمدرس بالقسـ لتدريس مادة الكيميا -ور/ خالد محمود حسف عبد الرحيـالدكت
 ـ.7107/7108)يوـ أسبوعيا( خلؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار
 ة ويرفع لمجامعة .اوصى المجمس بالموافق

مجمػػس قسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػية بشػػأف الموافقػػة عمػػى انتػػداب السػػيد  د/ رئػػيس1الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -6
جامعػة السػادات بواقػع )يػوميف   -بكميػة التربيػة ءالمدرس بالقسـ لتػدريس مػادة الفيزيػا -الدكتور/ محمد سعيد حسف شمس

  ـ. 7107/7108أسبوعيا( خلؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 ة ويرفع لمجامعة .صى المجمس بالموافقاو 
 

 -: شئىٌ أعضبء هيئة انحذريس : رابعبً 
وداد عمي عبد المنعـ / الدكتورة  ةالمذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد -0

 تكان ابذات القسـ حيث أنيأستاذ ة بالكمية في وظيف الفيزيقا والرياضيات اليندسيةبقسـ  األستاذ المساعد –الجنايني 
ويحسُه  أعضبء هيئة انحذريس وقائمة بواجبات بالقسـ في وظيفة أستاذ مساعد منذ تعيينيا اومسمكي افي عممي ةممتزم

 أدائهب.

 القــــــــرار
 وتعييف سيادتيا أستاذ بذات القسـ ويرفع لمجامعة.المجنة العممية  بتقرير دما ور  باعتماداوصى المجمس 

 
مف السيد األستاذ / أميف عاـ الجامعة بشأف الخطاب الوارد  المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف -7

موافاتيـ بأسماء السادة المعيديف والمدرسيف المساعديف الذيف لـ يحصموا عمى درجة الماجستير أو الدكتوراه خلؿ 
( مف قانوف تنظيـ الجامعات ، األمر معروض عمى مجمس الكمية 056،  055المدة القانونية طبقًا لنص المادتيف )

بداء الرأي في نقميـ إلى وظيفة إدارة بالكادر العاـ لمسادة الموض  أسمائيـ مف عدمو ومرفؽ طيو ردود السادة  لمنظر وا 
  رؤساء األقساـ باألسماء الواردة إلينا.
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 القــــــــرار
 .مية بيذا الخصوص ويرفع لمجامعةمف األقساـ العم دما ور الموافقة عمي 

 
  -:شئىٌ انحعهيى وانطالة: خبيسبً 

 

انتداب بعض أعضاء ىيئة  الخطاب الوارد مف السيد االستاذ الدكتور وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأف -0
قة عمى التدريس المنتدبيف انتداب كمي خارج الجامعة ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطلب بعدـ المواف

انتداب بعض مف أعضاء ىيئة تدريس الكمية )المنتدبيف انتداب كمي خارج الجامعة( لتدريس بعض المقررات 
 الدراسية في الكمية .

 القــــــــرار
الكمية )المنتدبيف انتداب كمي خارج بتدريس البعدـ الموافقة عمى انتداب بعض مف أعضاء ىيئة أوصى المجمس 

 توصية لجنة شئوف التعميـ والطلب، ويرفع لمجامعة .طبقًا للمقررات الدراسية في الكمية الجامعة( لتدريس بعض ا
 
اقتراح موعد االمتحانات خلؿ  الخطاب الوارد مف السيد االستاذ الدكتور وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأف -7

التعميـ والطلب بالموافقة  ـ ، حيث أوصت لجنة شئوف7107/7108الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
 والعرض عمى مجمس الكمية .

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

 
مقترح شيادة التخرج لطلب  الخطاب الوارد مف السيد االستاذ الدكتور وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأف -3

، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطلب بالموافقة ) بالمغة العربية واإلنجميزية (امج نظاـ الساعات المعتمدة البر 
خطار البرامج الخاصة بالكمية والعرض عمى مجمس الكمية.  وا 

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

 
ملحظات اإلدارة العامة لشئوف  وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأفالوارد مف السيد االستاذ الدكتور الخطاب -4

التعميـ والطلب عمى الخطط الدراسية السابقة لبرامج الساعات المعتمدة وأيضًا الملحظات التي تتعارض مع قرارات الئحة 
وصت لجنة شئوف التعميـ والطلب بمخاطبة المديريف التنفيذييف لمبرامج بيذه ، حيث أالبرنامج وقرارات رئيس الجامعة 

 .الملحظات 
 القــــــــرار

  .عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطلبأوصى المجمس بالموافقة 
 
 

 محمد لوارد مف د./ سميرالخطاب ا الوارد مف السيد االستاذ الدكتور وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأف الخطاب-5
ساعة لبعض الطلب بدال  09بدوي المدير التنفيذي لبرنامج اليندسة الطبية الحيوية بشأف طمب الموافقة عمى تسجيؿ عدد 
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أوصت لجنة شئوف التعميـ والطلب  ساعة المسموح ليـ بيا حيث ارفؽ بخطابو اسماء ىؤالء الطلب ، حيث 08مف 
 ئحة الخاصة بالبرامج مف حيث عدد الساعات اللزمة لمتسجيؿ .بااللتزاـ بما جاء في الل 

 القــــــــرار
 .عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطلبأوصى المجمس بالموافقة 

 
التحويلت مف نظاـ الفصميف  الخطاب الوارد مف السيد االستاذ الدكتور وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأف -6

ـ ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ 7107/7108إلى البرامج الخاصة والعكس في بداية الفصؿ الدراسي الثاني  الدراسييف
 م مع مراعاة اآلتي :6102/6102شروط التحويل كالعام املاضي والطلب أف تكوف 

 بالنسبة لمتحويؿ مف نظاـ الفصميف الدراسييف إلى نظاـ البرامج )الساعات المعتمدة( : ( أ

 كوف حالة قيد الطالب في نظاـ الفصميف الدراسييف باؽ لإلعادة أو فرصة .أف ال ي -

 ـ .7107/7108أف ال يكوف الطالب راسب في أكثر مف مادتيف في مواد الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي  -

مواد )في حالة وجود مواد تخمؼ لمطالب مف الفرقة األدنى( يشترط لتحويمو أف يكوف إجمالي مواد التخمؼ +  -
 الرسوب ال تزيد عف مادتيف وتعتبر مواد التخمؼ مواد رسوب طالما لـ تعمف نتيجة ىذه المقررات.

% فأكثر وتحتسب المقررات التي تحتاج إلى قواعد 51أف تكوف درجة النجاح في مقررات الفصؿ الدراسي األوؿ  -
 رأفة مقررات رسوب .

 عميو في نفس العاـ .ال يتـ تحويؿ الطالب إذا تـ توقيع عقوبة تأديبية  -

 بالنسبة لتحويؿ الطلب مف نظاـ البرامج إلى نظاـ الفصميف الدراسييف : ( ب

 ال يقبؿ تحويؿ الطلب الراسبيف في البرامج . -

 ال يقبؿ تحويؿ الطالب إذا تـ توقيع عقوبة تأديبية عميو في نفس العاـ . -

 طبقًا للئحة. إجمالي الساعات المعتمدة ( % مف61 ) أيساعة معتمدة  015ال يقبؿ تحويؿ الطالب إذا اجتاز 
 القــــــــرار 

 .عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطلبأوصى المجمس بالموافقة 
 

الترخيص لطلب الفرص مف  الخطاب الوارد مف السيد االستاذ الدكتور وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأف -7
 ـ ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطلب بالموافقة .7107/7108اـ الجامعي الخارج بدخوؿ االمتحانات لمع

 القــــــــرار
 .عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطلبأوصى المجمس بالموافقة 

 
لطلب موعد فت  باب التظممات  الخطاب الوارد مف السيد االستاذ الدكتور وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأف-8

بالموافقة عمى فت  باب التظممات  والطلبالكمية في نتائج امتحانات المقررات الدراسية ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ 
 عمى النحو التالي :

 دراسي.بالنسبة لطلب البرامج )نظاـ الساعات المعتمدة( عقب نتيجة كؿ فصؿ  (0

حانات نياية العاـ بعد أف تكوف النتيجة في صورتيا بالنسبة لطلب نظاـ الفصميف الدراسييف عقب نتيجة امت (7
 الرأفة.النيائية بعد تطبيؽ قواعد 
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(7) 

 القــــــــرار
ـ( 7107/7108بفت   باب التظممات لجميع الطلب عقب نتيجة كؿ فصؿ دراسى في ىذا العاـ الجامعى أوصى المجمس 

 لمجامعة . ، ويرفع سواء لطلب البرامج أو لمطلب نظاـ الفصميف الدراسييف 
 

 -انعالقبت انثقبفية : سبدسبً:
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت . المذكرة المقدمة مف السيدة أ -0
المدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية وذلؾ  –في مجلت عالمية لمسيد د. / خالد محمود حسف عبد الرحيـ 

 -شره بحث في مجمة عالمية:لن
RSC Advances, Vol .8 , pp . 6346-9355, 2018 . 

  -والبحث بعنواف :
Simultaneous and selective electrochemical determination of hydroquinone, catechol and resorcinol 

at poly ( 1.5-diaminonaphthalene ) glassy carbon – modified electrode in different media . 
 .عمى صرؼ مكافأة النشر العممي لسيادتو صت لجنة العلقات الثقافية بالموافقةو أحيث 

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

 

والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد د. / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا أدالمذكرة المقدمة مف السيدة -7
وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية  الفيزيقا والرياضيات اليندسيةاألستاذ المساعد بقسـ  – حسف محمد عبد الحافظ/ 

رى سواء مصرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخ
 ،لسيادتو ىذا البحثبالموافقة عمى تسجيؿ  قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسيةأو عربية أو عالمية. حيث أوصى مجمس 
 وأوصت لجنة العلقات الثقافية بالموافقة.

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

 

/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد أدالمذكرة المقدمة مف السيدة  -3
وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية  الفيزيقا والرياضيات اليندسيةبقسـ  المدرس – خالد محمود حسف عبد الرحيـد. / 

تنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء مصرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس و 
 ،لسيادتو ىذه األبحاثبالموافقة عمى تسجيؿ  قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسيةأو عربية أو عالمية. حيث أوصى مجمس 
 وأوصت لجنة العلقات الثقافية بالموافقة.

 القــــــــرار
 .مى ما جاء بتوصية لجنة العلقات الثقافية ويرفع لمجامعةع أوصى المجمس بالموافقة

 

/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة أدالمذكرة المقدمة مف السيدة -4
وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية وعمـو الحاسبات األستاذ المساعد بقسـ ىندسة  – أسامة صلح فرج اهللبالسيد د. / 

الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى 
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(8) 

ىذه بالموافقة عمى تسجيؿ  قسـ ىندسة وعمـو الحاسباتسواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصى مجمس 
 .لعلقات الثقافية بالموافقةوأوصت لجنة ا ،لسيادتو األبحاث

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

 

بروتوكوؿ التعاوف بيف كمية اليندسة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف أدالمذكرة المقدمة مف السيدة  -5
ليندسة بالجامعة المصرية اليابانية والذي يفيد بأنو قد تـ عرض الموضوع عمى مجمس اإللكترونية بمنوؼ وكمية ا

الجامعة وقرر المجمس الموافقة عمى البروتوكوؿ بدوف الملحظات الواردة مف الجامعة المصرية اليابانية . وكذلؾ طمب 
لغاء جممة التجديد التمقائي بناءًا  موافاتيـ بخمس نسخ مف البروتوكوؿ عمى أف تكوف مدة البروتوكوؿ محددة بداخمو وا 

عمى تعميمات وزارة التعميـ العالي ، حيث أوصت لجنة العلقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى إلغاء جممة 
ي ( بناءًا عمى تعميمات وزارة التعميـ العالي وتحديد مدة البروتوكوؿ )ف8التجديد التمقائي لمبروتوكوؿ مف المادة  رقـ )

نفس المادة( بثلث سنوات مف تاريخ التوقيع عميو . وكذلؾ موافاة اإلدارة العامة لمعلقات الثقافية بالجامعة بخمس 
 .نسخ مف مسودة البروتوكوؿ بعد إجراء التعديلت المذكورة

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

 

 -:انذراسبت انعهيب  -: سببعبً 
 

قيد الميندس / عمرو شريؼ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-2
المتقدـ لمقيد لدرجة ماجستير العمـو اليندسية في ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة يناير  –فاروؽ عطية 

حيث أوصت لجنة  وألنو تخصص مخالؼ لمقسـ المتقدـ لمقيد بو تـ عرض الموضوع عمى مجمس القسـ ،ـ 7108
 الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ .

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

 

قيد الميندس / محمد عبد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-7
المتقدـ لمقيد بدبمـو الدراسات العميا قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة يناير  –الحميد محمد سالـ 

حيث أوصت لجنة  س القسـ،وألنو تخصص مخالؼ لمقسـ المتقدـ لمقيد بو تـ عرض الموضوع عمى مجمـ 7108
 الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ. 

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

 

الميندس / جماؿ شوقي قيد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-3
 ـ .7108المتقدـ لمقيد بدبمـو الدراسات العميا قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة يناير  –الحسيني 

حيث أوصت لجنة الدراسات  وألنو تخصص مخالؼ لمقسـ المتقدـ لمقيد بو تـ عرض الموضوع عمى مجمس القسـ،
 جمس القسـ.العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية م
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(9) 

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

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-4
المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في اليندسة اإللكترونية  -وليد محمد مصطفى سعده / رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالب

تصميـ وتحقيؽ روبوت مزود بمستشعر  في موضوع: ) بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ " الئحة سابقة "
 دكتور الفمسفة لجنة الدراسات العميا بمن  الطالب المذكور درجة( حيث أوصت حثي واسع النطاؽ لمكشؼ عف األلغاـ 

 .اليندسة اإللكترونية تخصص ىندسة التحكـ اآللي في
 القــــــــرار  

 .عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة أوصى المجمس بالموافقة
 

ضافة المواد الخاصة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-5 عمى حذؼ وا 
المقيد لدرجو ماجستير العمـو اليندسية في قسـ ىندسة اإللكترونيات  -أحمد ربيع محمد أحمد سلمةبالميندس/ 

 ـ . 7107الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
ضافة مادة ) موضوعات مختارة  جاتيالمو حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى حذؼ مادة ) نظرية   والتحكـ ( وا 

 لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ.في الميكاترونيات ( حيث أوصت 
 القــــــــرار

 .عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة أوصى المجمس بالموافقة
 

ضافة المواد الخاصةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -6  عمى حذؼ وا 
المقيد لدرجو ماجستير العمـو اليندسية في قسـ ىندسة اإللكترونيات  -بالميندس/ محمد محمد عبد العاطي عبد الخالؽ

 ـ . 7107الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
ضافة مادة )  حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى حذؼ مادة ) موضوعات مخ         تارة في الروبوتات ( وا 

 .تحركة ( حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـالروبوتات الم
 القــــــــرار

 .عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة أوصى المجمس بالموافقة
 

ضاد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-7 فة المواد الخاصة عمى حذؼ وا 
المقيدة لدرجو ماجستير العمـو اليندسية في ىندسة اإللكترونيات الصناعية  -بالميندسة/ أمؿ رضا عبد المعز عيسى 

 ـ . 7107والتحكـ دورة أكتوبر 
ضافة  ) التحكـ في  مادة حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى حذؼ مادة ) موضوعات مختارة في التحكـ ( وا 

 نيات الصناعية المتقدمة ( حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ .اإللكترو 
 القــــــــرار

 .عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة أوصى المجمس بالموافقة
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(01) 

)عػػاـ أوؿ(  وافقػػة عمػػى إيقػػاؼ قيػػدد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الم1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ-8
لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص ىندسػػة اإللكترونيػػات المقيػػدة  -إيمػػاف صػػبري عبػػد الفتػػاح القػػـر مميندسػػة/ ل

حيػػث أوصػػت لجنػػة  .رعايػػة طفميػػالظػػروؼ  نظػػراً  ـ ) بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة (7105واالتصػػاالت الكيربيػػة دورة أكتػػوبر 
ـ نظػرًا لظػروؼ رعايػة 7107/7108وافقة عمى إيقاؼ قيد الميندسة المذكورة عاـ )أوؿ( لمعاـ الجػامعي الدراسات العميا بالم

 طفميا وذلؾ بناء عمى توصية مجمس القسـ.
 القــــــــرار

 .عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة أوصى المجمس بالموافقة
 

فحص ومناقشة  وث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنةة لمدراسات العميا والبحد/ وكيؿ الكمي1المذكرة المقدمة مف السيد أ -9
دورة األساسية العمـو ماجستير في  ةالمسجؿ لدرج – أسامة محمد محمد عمارةالخاصة بالميندس/  الماجستيررسالة 
قترح مجمس ( وأ دراسة الحركة االىتزازية لنموذج ربع سيارة مثار مف سط  الطريؽ)  -موضوع: في - ـ7103أكتوبر 

  -القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:
 انىظيفة االسى و

 أستاذ االىتزازات المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية "داخمي" مصطفى حسف محمد عيسىد/ 1أ 2
 دسية "مشرؼ"أستاذ الرياضيات المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات الين مجدي محمد كامؿ د/1أ 1
 جامعة األزىر "خارجي" –كمية العمـو  –أستاذ الرياضيات  كماؿ رسلف محمد رسلف/ أد 3
 أستاذ مساعد الرياضيات بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية "مشرؼ" د. / حسف محمد عبد الحافظ 4

 الخاصة بالميندس المذكور. لمناقشةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحص وا
 القــــــــرار

 .عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة أوصى المجمس بالموافقة
 

نقطة البحث وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ  د/1المذكرة المقدمة مف السيد أ -01
المقيدة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو  -داليا محمد محمد عطا اهلل/ بالطالبة  ةالخاص

استخداـ تقنيات التنقيب عف البيانات لمتنبؤ : )  بنظاـ الساعات المعتمدة( في موضوعـ )7106الحاسبات دورة يناير 
  -شراؼ كؿ مف:بنتيجة زرع الكمى ( تحت إ

 جامعة المنصورة-كمية الطب-المسالؾ البوليةأستاذ متفرغ بقسـ جراحة  محمد أحمد غنيـد/ 1أ 0

 أستاذ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات / أيمف السيد أحمد السيد عميرة أد 7

 مدرس بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات  د./ محمد بدوي محمد بدوي 3
 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس القسـ .

 القــــــــرار
 .عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة المجمس بالموافقةأوصى 

 

وليد / الطالب تسجيؿ  إلغاء د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى1المذكرة المقدمة مف السيد أ-00
دورة أكتوبر سبات وعمـو الحاىندسة  سجؿ لدرجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـالم - عمي حسب النبي عامر



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 4/3/7108 السابعةالجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيمجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(00) 

وذلؾ نظرًا لعدـ إحراز الطالب ألي تقدـ في البحث وانقطاع التواصؿ مع السادة المشرفيف . حيث أوصت لجنة ـ 7107
 الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس القسـ .

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

 

جمعة / الطالب تسجيؿ  إلغاء د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى1المذكرة المقدمة مف السيد أ-07
دورة أكتوبر وعمـو الحاسبات ىندسة  سجؿ لدرجة الماجستير في اليندسة اإللكترونية بقسـالم - محمد إسماعيؿ محمد

ي تقدـ في البحث وانقطاع التواصؿ مع السادة المشرفيف . حيث أوصت لجنة وذلؾ نظرًا لعدـ إحراز الطالب ألـ 7118
 الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس القسـ .

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

عماد / الطالب تسجيؿ  إلغاء العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى د/ وكيؿ الكمية لمدراسات1المذكرة المقدمة مف السيد أ-03
 دورة أكتوبروعموـ الحاسبات ىندسة  سجؿ لدرجة الماجستير في اليندسة اإللكترونية بقسـالم - أحمد إبراىيـ غنيـ

ث أوصت لجنة وذلؾ نظرًا لعدـ إحراز الطالب ألي تقدـ في البحث وانقطاع التواصؿ مع السادة المشرفيف . حي ـ7116
 الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس القسـ .

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

 

محمد  /الطالب تسجيؿ  إلغاء د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى1المذكرة المقدمة مف السيد أ-04
 دورة أكتوبرسجؿ لدرجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات الم - حسف عبد الحكيـ الحنفي

وذلؾ نظرًا لعدـ إحراز الطالب ألي تقدـ في البحث وانقطاع التواصؿ مع السادة المشرفيف . حيث أوصت لجنة  ـ7107
 قسـ .الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس ال

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

 

عمرو / الطالب تسجيؿ  إلغاء د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى1المذكرة المقدمة مف السيد أ-05
 ـ7103 دورة أكتوبرسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات سجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندالم - جماؿ السيد بسيوني

وذلؾ نظرًا لعدـ إحراز الطالب ألي تقدـ في البحث وانقطاع التواصؿ مع السادة المشرفيف . حيث أوصت لجنة الدراسات 
 العميا بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس القسـ .

 القــــــــرار
 .سات العميا ويرفع لمجامعةعمى توصية لجنة الدرا أوصى المجمس بالموافقة

 

 -انهجبٌ : -:ثبيُبً 
 ـ.08/7/7108محضر اجتماع لجنة المكتبة )الجمسة السادسة( المنعقدة يـو األحد الموافؽ  -0



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 4/3/7108 السابعةالجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيمجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(07) 

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .

 

( 6قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بجمستو العادية رقـ )مجمس محضر اجتماع  -7
 ـ.00/7/7108قدة يـو االحد الموافؽ والمنع

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .

 

( 9محضر اجتماع مجمس برنامج ىندسة التحكـ الصناعية ) الميكاترونيؾ ( بجمستو العادية رقـ ) -3
 ـ.4/7/7108والمنعقدة يـو االحد 

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .

إللكترونيات واالتصاالت الكيربية بجمستو السادسة والمنعقدة يـو قسـ ىندسة امجمس محضر اجتماع  -4
 ـ.00/7/7108االحد الموافؽ 

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .

 
قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية بجمستو السادسة والمنعقدة يـو االحد مجمس محضر اجتماع  -5

 ـ.08/7/7108ـ والممتدة حتى 00/7/7108الموافؽ 
 لقــــــــرارا

 أحيط المجمس عممًا .
 
بجمستو السادسة والمنعقدة يـو االحد الموافؽ  ىندسة وعمـو الحاسباتقسـ مجمس محضر اجتماع  -6

 . ـ00/7/7108
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 
 ـ .7108عف شير فبراير بجمستو السادسة لجنة الدراسات العميا محضر اجتماع  -7

 رارالقــــــــ
 أحيط المجمس عممًا .

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 4/3/7108 السابعةالجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيمجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(03) 

بجمستو السادسة والمنعقدة يـو االحد الموافؽ  لجنة العلقات الثقافيةمحضر اجتماع  -8
 ـ.08/7/7108

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .

 
محضر اجتماع لجنة شئوف التعميـ والطلب بجمستو السادسة والمنعقدة يـو األحد الموافؽ  -9

 ـ .75/7/7108
 ــــــرارالقــ

 أحيط المجمس عممًا .
 

والمنعقدة يـو االحد  الجمسة الطارئةقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية مجمس محضر اجتماع  -01
 .ـ 75/7/7108الموافؽ 

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .

 
عي سة ( لمعاـ الجامداسمحضر اجتماع لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة ) الجمسة ال -00

 ـ.75/7/7108ـ المنعقدة بتاريخ 7107/7108

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .

 

 -يب يسحجذ يٍ أعًبل :جبسعبً : 
 
 

 –المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ عميد الكمية بشأف الموافقة عمى تجديد عضوية السيد أ.د / السيد محمود الربيعي  -0
ونيات واالتصاالت الكيربية لمدة عاـ لمجمس الكمية حيث أنيا تنتيى في األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكتر 

 1ـ76/4/7108
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة أوصى المجمس بالموافقة
 
بشأف إضافة وتنفيذ بند اليندسة الطبية والحيوية والتكنولوجيا د. / المدير التنفيذي لبرنامج  المذكرة المقدمة مف السيد -7

 ت المكتبية إلى الئحة برنامج اليندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا .الساعا



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 4/3/7108 السابعةالجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيمجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(04) 

 القــــــــرار
 .في ىذا الشأف  ـ08/7/7108الطارئة بتاريخ  بجمستوالسابؽ  مجمس الكمية  بقرارأوصى المجمس بااللتزاـ 

 
بشأف تنفيذ بعد اضافة حيوية والتكنولوجيا لبرنامج اليندسة الطبية والد. / المدير التنفيذي  المذكرة المقدمة مف السيد -3

 بند غير مكتمؿ إلى الئحة برنامج اليندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا .
 القــــــــرار

 .المقترحةعمؿ التعديلت االنتياء مف  لحيف  المعتمدة حالياً البرامج  الئحةجاء في  بما بااللتزاـأوصى المجمس 
 

يد العالي لميندسة والتكنولوجيا بشأف الموافقػة عمػى نػدب السػيد الػدكتور / خالػد محمػود حسػف المذكرة المقدمة مف المع -4
بالمحمػة الكبػرى خػلؿ الفصػؿ المدرس بالكمية بواقع يـو واحد أسبوعيًا وذلػؾ لمتػدريس بالمعيػد العػالي لميندسػة والتكنولوجيػا 

 ـ.7107/7108الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعةصى المجمس بالموافقة أو 
ناصر عبد الفضيؿ عبد الحميد / الدكتور  المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد -5

بذات القسـ حيث أنو كاف مدرس بالكمية في وظيفة  الفيزيقا والرياضيات اليندسيةبقسـ  المدرس المساعد –سعيد 
 ويحسُبً أدائه . بالقسـ في وظيفة مدرس مساعد منذ تعيينو في عممو ومسمكو اً ممتزم

 القــــــــرار
 ويرفع لمجامعة. تعييف سيادتوعمى  بالموافقةاوصى المجمس 

 
 ـ.75/7/7108ـ المنعقدة بتاريخ 7107/7108لمعاـ الجامعي  الجودةمحضر اجتماع لجنة  -6

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .

أسمائيـ بعد  والتاليتسجيؿ السادة معيديف الكمية  مذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ عميد الكمية بشأف الموافقة عمىال -7
 ـ:75/7/7108بتاريخ  389والمعينيف بقرار السيد أ.د/ رئيس الجامعة رقـ 

  الشاميـ/  محمد رمضاف عمى  السيد –السيد ـ/ عماد حمدي محمد عيسى 

 شمبيعبد الخالؽ  صبريالسيد ـ/ أحمد  -بد الحميد إبراىيـالسيد ـ/ أسامة محمد ع 

  انتيى والتي 7108السيدة الميندسة / أالء محمد فكيريف في دورة يناير السيد ـ/ محمد نجاح زكى إبراىيـ ومعيـ 
 ـ.08/7/7108ـ الدراسة بدأت 8/7/7108ؽ يوـ الخميس الموافالقيد بيا 

 القــــــــرار
 ويرفع لمجامعة. ةبالموافقاوصى المجمس 

 
 
 

 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 4/3/7108 السابعةالجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيمجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(05) 

 اَحهى االجحًبع حيث كبَث انسبعة انثبنثة يسبءً              

 

 

 أييٍ انًجهس                                 عًيذ انكهية       

 

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

 

 

 
 آماؿ..

 


