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 ر اجتماع مجمس الكميةمحض

 .ـ7/6/9191 الموافؽ االحدالمنعقدة يـو  {لعاشرةاالجمسة }                          
صجبحبً رى عقذ اجزًبع يجهس  انعبششح َٔصفو ٔفى رًبو انسبعخ 7/6/0202اَّ في يٕو االحذ انًٕافق 

 ) عًيذ انكهيخ (  أيًٍ انسيذ أحًذ انسيذ عًيشِانكهيخ ثشئبسخ انسيذ األسزبر انذكزٕس/ 

 وعضوية كػػػػال مف السادة:     
 وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 0

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث د/ منى محمد صبري شقير1أ 9

 وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة  يد/ رمضاف عبد الحميد الشنوان1أ 3

 رئيس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  د/ حمدي عمى أحمد عوض1أ 4

 رئيس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د/ جماؿ محروس عمى عطية 1أ 5

 قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبعمؿ رئيس مجمس  قائـ سعيد عبد العاطي بصؿ د./  6
 الفيزيقا والرياضيات اليندسية قسـبعمؿ رئيس مجمس  ـقائ / محمد سيد محمد عبد القادر1د 7

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية عادؿ عبد المسيح صميبأ.د/  8

 )بالتناوب(األستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  أ.د / أميؿ صبحي سعد شكر اهلل 9

 )بالضـ( األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية العـز أ.د / عاطؼ السيد أبو 01

 ) بالتناوب( األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ طو السيد طو1أ 00

   األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات. سماعيؿإأ.د/ نبيؿ عبد الواحد  09

 ساتذة بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ) بالتناوب(أقدـ األ واؿ أحمد الفيشاوي.د/ نأ 03

 الفيزيقا والرياضيات اليندسية األستاذ المتفرغ بقسـ أ.د / مجدي محمد كامؿ  04

 ) بالتناوب ( ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـاألستاذ بقسـ  السيد  حمديمحمد  أ.د / 05

 أقدـ المدرسيف ) بالتناوب ( الستار البنبيد. غادة محمد عبد  06

 أعتذر عف عدـ الحضور

 االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ د/ عبد العظيـ صبيح إبراىيـ1أ 0

 أقدـ األساتذة المساعديف ) بالتناوب ( د./ محمد عبده محمد بربار 9

 تولى سكرتارية الجمسةت

 أمانة المجالس والمجاف   ؿ محمد الصاوي السيدة / آما 0  
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 "االجتماع  "          وبدأ السيد أ.د/ رئيس المجمس
 "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  "بذكر                                     

  صػالح أف يوفػؽ الجميػع إلػى ثـ رحب سيادتو بالسادة الحضور متمنيًا ليـ كؿ التوفيؽ داعيػا اهلل سػبحانو وتعػالى
عيػد الفطػر المبػارؾ أعػادة اهلل عمينػا وعمػى االمػة وىنػئيـ بحمػوؿ  وأف يرفع البالء عنا وعػف العػالـ أجمػع األعماؿ

 .  االسالمية بالخير واليمف والبركات 

  االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات. –ثـ نعى السيد االستاذ الدكتور / حمدي قالش 

  االسػتاذ المتفػرغ بقسػـ  -لمسيد أ.د/ سعيد عمى الصيرفي ازي والسادة أعضاء المجمس بخالص التع تقدـ سيادتوكما
 الفيزيقا والرياضيات اليندسية لوفاة شقيقة 

 

 -: انًصبدقبد :أٔالً 
 . ـ3/5/9191 ( المنعقدة بتاريخلتاسعةاالمصادقة عمى محضر الجمسة السابقة )

 عبيخ: يٕضٕعبد  ثبَيبً 
د/ سئيس يجهس قسى ُْذسخ ٔعهٕو انحبسجبد ثشأٌ انطهت انًقذو يٍ انسيذ   2سيذ أانكزبة انًقذو يٍ ان – 1 

يطهت فيّ َقهخ يٍ قسى ُْذسخ ٔعهٕو انحبسجبد كهيخ  –يذسس ثبنقسى  –انذكزٕس / يخزبس أحًذ عهى 

انسبداد يذيُخ جبيعخ  –جبيعخ انًُٕفيخ انى كهيخ انحبسجبد ٔانزكبء االصطُبعي  –انُٓذسخ اإلنكزشَٔيخ 

خبصخ حيث يٕصى يجهس انقسى ثبنًٕافقخ عهى طهت انُقم ثذٌٔ  ةعهى دسجخ يبنيخ شبغشح ٔرنك ال سجب

 انذسجخ انًبنيخ.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . عهى طهت انُقم ثذٌٔ انذسجخ انًبنيخ أوصى المجمس بالموافقة
 

 

 -شئٌٕ أعضبء ْيئخ انزذسيس::  ثبنثب
االسػػتاذ  -ر عػػاـ الكميػػة بشػػوف الموافقػػة عمػػى تعيػػيف السػػيد د./ أسػػامة فػػوز  نبػػو  زىػػرافالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد/ مػػدي -0

المساعد بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بالكميػة فػي وظيفػة أسػتاذ بػذات القسػـ بنػاء عمػى تقريػر المجنػة 
عيينػو فػي وظيفػة أسػتاذ بالقسػـ حيػث أنػو أ سابقا". حيث أوصػى مجمػس القسػـ بالموافقػة عمػى ت 55العممية الدائمة رقـ " 

بواجباتػػو عمػػى أكمػػؿ وجػػو ومرفػػؽ  كػاف ممتزمػػا فػػي عممػػو ومسػػمكو منػػذ تعيينػػو أسػػتاذ مسػػاعد بالقسػػـ ومحسػػنا أدائػػو ويقػػـو
 األوراؽ الدالة عمى ذلؾ .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . يع رقذيى انزُٓئخ أوصى المجمس بالموافقة
 

االسػتاذ  -سيد/ مدير عاـ الكمية بشوف الموافقة عمى تعييف السيد د./ محمد أبو زيد صػادؽ البراوانػىالمذكرة المقدمة مف ال -9
المسػػاعد بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ بالكميػػة فػػي وظيفػػة أسػػتاذ بػػذات القسػػـ بنػػاء عمػػى تقريػػر المجنػػة 

مػػى تعيينػو فػي وظيفػػة أسػتاذ بالقسػـ حيػػث أنػو كػػاف ". حيػث أوصػى مجمػػس القسػـ بالموافقػة ع091العمميػة الدائمػة رقػػـ " 
بواجباتػو عمػى أكمػؿ وجػو ومرفػؽ األوراؽ  ممتزما في عممو ومسمكو منذ تعيينو أستاذ مساعد بالقسػـ ومحسػنا أدائػو ويقػـو

 الدالة عمى ذلؾ .
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 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . يع رقذيى انزُٓئخ أوصى المجمس بالموافقة

/ عبد العزيز عمى عبػد العزيػز عبػد الميندس السيد/ مدير عاـ الكمية بشوف الموافقة عمى تعييف السيد المذكرة المقدمة مف -3
المدرس المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ  بالكميػة فػي وظيفػة مػدرس بػذات القسػـ نظػرا  -ربو خاطر

عمػى تعيينػو فػي وظيفػة مػدرس بالقسػـ حيػث أنػو كػاف لحصولو عمى درجة الدكتوراه". حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة 
بواجباتػو عمػى أكمػؿ وجػو ومرفػؽ األوراؽ  ممتزما في عممو ومسمكو منذ تعيينو مدرس مساعد بالقسـ ومحسنا أدائػو ويقػـو

 الدالة عمى ذلؾ .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . يع رقذيى انزُٓئخ أوصى المجمس بالموافقة

   -ى ٔانطالة:شئٌٕ انزعهي : ساثعب
بشػػوف مقتػػرح تشػػكيؿ لجنػػة االعػػداد المتحانػػات الفصػػؿ  لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ.د/ وكيػػؿ الكميػػةا -0

 .  ـ وبالعرض عمى لجنة شئوف التعميـ والطالب أوصت بالموافقة9109/9191الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . ثزٕصيخ نجُخ شئٌٕ انزعهيى ٔانطالة ءعهى يب جب قةأوصى المجمس بالمواف

كتػػاب االدارة العامػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب  بشػػوف لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ.د/ وكيػػؿ الكميػػةا -9
و المشػػروع البحثػػي بػػالفرؽ ـ عمػػى آليػػة تطبيػػؽ نظػػاـ االمتحانػػات أ98/4/9191والمتضػػمف موافقػػة مجمػػس الجامعػػة بتػػاريخ 
 باإلحاطة عمما. وبالعرض عمى لجنة شئوف التعميـ والطالب أوصت ـ.9191الدراسية المختمفة لمفصؿ الدراسي الثاني 

 القــــــــرار

 عمما.المجمس  أحيط

  -:انعالقبد انثقبفيخ : خبيسب
خاصػة بالسػيد حػوث بشػوف الموافقػة عمػى تسػجيؿ بحػوث لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبا -0

وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  –االستاذ المتفرغ  -/ عادؿ عبد المسيح صميب1د
ات الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػ

األخػػر  سػػواء مصػػرية أو عربيػػة أو عالميػػة. حيػػث أوصػػت لجنػػة العالقػػات الثقافيػػة بالموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ ىػػذه األبحػػاث 
 و .لسيادت

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .لجنة العالقات الثقافية بتوصية   ءما جاأوصى المجمس بالموافقة عمى 
 

لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػوف الموافقػة عمػى صػرؼ مكافػوة لبحػوث نشػرت د/ وكيؿ الكمية 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ-9
المدرس المسػاعد بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت -في مجالت عالمية لمسيدة الميندسة/ رانيا عنتر الطيب أبو العال

 -الكيربية وذلؾ لنشره بحث في مجمة عالمية:
IEEE/OSA Journal of Light wave Technology,Vol.38,No.3,(2020).  

  -والبحث بعنواف :
Efficient Classification of Optical Modulation Formats Based on Singular Value 

Decomposition and Radon Transformation'' 

 حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكافوة النشر العممي في مجالت عالمية لسيادتيا.
 القــــــــرار
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 ويرفع لمجامعة .لجنة العالقات الثقافية بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
عمػى فػتح قنػاة عمميػة مشػتركة بػيف  د/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػوف الموافقػة1المذكرة المقدمة مف السيدة أ-3

 –جامعػة المنوفيػة وبػيف قسػـ الحوسػبة والرياضػيات  –يػة بمنػوؼ قسـ ىندسػة وعمػـو الحاسػبات بكميػة اليندسػة االلكترون
المممكػة المتحػدة كمشػرؼ اجنبػي عمػى رسػالة الػدكتوراه الخاصػة بالمينػدس / أحمػد سػامى  –جامعة مانشستر الحضػارية 

مجمػس  بتوصػية ءعمى ما جػا حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقةالمدرس المساعد بالقسـ  –عبد العزيز مرسى 
 القسـ. 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .لجنة العالقات الثقافية بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
مقترحػػات قسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػوف1لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أا-4

بدولػػة ) أوزباكسػػتاف( والجامعػػات المصػػرية بنػػاء عمػػى الخطػػاب الموجيػػة  الخاصػػة بتفعيػػؿ التعػػاوف مػػع جامعػػة االستشػػراؽ
بتوصػية مجمػس القسػـ فػي  ىػذا  ءعمػى مػا جػا أوصت لجنػة العالقػات الثقافيػة بالموافقػة لمكمية مف جامعة المنوفية .حيث

 الشوف. 
 القــــــــرار

 يرفع لمجامعة .و لجنة العالقات الثقافية بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

 -:  دساسبد عهيب : سبدسبً 
وية لطػالب الموافقة عمى التقارير النصؼ السن د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشوف1المذكرة المقدمة مف السيدة أ-0

يزيمد اماا ا  م/ محممود محممد أ مو ال -1أولهمم  -( وهمم  5وعددهم ) الصناعية والتحكم  الدكتوراه بقسـ ىندسة االلكترونيات
 وأخرهم م/ محمد طارق ع د السميع ااد ا  . 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 –اعتممماد نتياممة الدراسمماي الدميمما) د ممموم  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػوف1لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أا-9

 م  نظام الساعاي المدتمدة لمفصل الدراسي األول . 9112/9191دممية لمدام الاامدي دكتوراه(  اميع األقسام ال -مااستير
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 
ممن   اعتماد نتيجة الفرقة الثانية دبمـو وكذلؾ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشوف1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -3

 ) د موم الدراساي الدميا لطالا الفرقة الثانية(.
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 
عمى تغيير عنواف الرسالة الخاصة  الموافقة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشوف1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -4

المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة فى العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  –ـ عساكر بالميندس / أحمد عبد الصمد عبد المنع
)تطوير نموذج لتوميف نظـ التعرؼ  ؿبعد التعدي عنواف الرسالة ليصبحـ 9106االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
لتحقؽ البيومترية القابمة لإللغاء المستخدمة )تطوير نموذج لتوميف نظـ ا( بدال مف البيومترية المستخدمة في المنشآت النووية 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ7/6/9191العاشرة الجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(6) 

( وذلؾ بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة في المنشآت النووية
 رسالة  )تعدياًل غير جوىريًا( .العمى التعديؿ في موضوع 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .بتوصية لجنة الدراسات العميا  ءعمى ما جاأوصى المجمس بالموافقة 
 

الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة رسالة  بشوفد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
ندسية بقسـ ىندسة المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو الي -الدكتوراه الخاصة بالميندسة / داليا محمد محمد عطا اهلل

( حيث استخداـ تقنيات التنقيب عف البيانات لمتنبؤ بنتيجة زرع الكمى )  -في موضوع :ـ 9106وعمـو الحاسبات دورة يناير 
منح الطالبة المذكورة درجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية تخصص ىندسة لموافقة عمى أوصت لجنة الدراسات العميا با

 . بقرار لجنة الفحص والمناقشة ءءا عمى ما جاوعموـ الحاسبات بنا
 القــــــــرار 

 ويرفع لمجامعة .بتوصية لجنة الدراسات العميا  ءعمى ما جاأوصى المجمس بالموافقة 
الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة رسالة  بشوفد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -6
بقسـ ىندسة  –المسجؿ لدرجة ماجستير  العمـو اليندسية -جستير الخاصة بالميندس / محمد ممدوح رمضاف أميفالما

ـ في موضوع " استراتيجية التحكـ فى اقتساـ األحماؿ لمجموعة مف مصادر 9105االلكترونيات الصناعية والتحكـ  دورة أكتوبر 
واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف "  ،  الطاقة الغير قابمة لالنقطاع فى الشبكات المصغرة

 -السادة:
 ةػػػػػػػػػػػػالوظيف ـػػػػػػػػػػػػػاالس ـ

 خارجي() متفرغ بكمية اليندسة بشبيف الكـوأستاذ  / أحمد السيد أبو مباركوأ.د 0

 (داخمى) اعية والتحكـالصنااللكترونيات بقسـ ىندسة  متفرغ أستاذ بالؿ أحمد أبو ظالـ أ.د/  9

 (عف لجنة اإلشراؼ) الصناعية والتحكـااللكترونيات بقسـ ىندسة  متفرغ أستاذ  مجد  عبد الستار قطب.د/ أ 3

 .المذكور الخاصة بالميندسرسالة الماجستير مناقشة لموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحص و حيث أوصت لجنة الدراسات العميا با
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة الدراسات العميا  ءعمى ما جامس بالموافقة أوصى المج
 - : انهجبٌسبثعب

محضػػػر اجتمػػػػاع مجمػػػػس قسػػػػـ ىندسػػػػة اإللكترونيػػػػات واالتصػػػاالت الكيربيػػػػة )الجمسػػػػة التاسػػػػعة( يػػػػوـ األحػػػػد الموافػػػػؽ  .0
 ـ .01/5/9191

 القــــــــرار                                                                                                      

 عمما.أحيط المجمس 
 

 ـ .09/5/9191محضر اجتماع لجنة شئوف التعميـ والطالب )الجمسة السابعة( يوـ الثالثاء الموافؽ  .9

 القــــــــرار                                                                                                      

 عمما.أحيط المجمس 
 

 ـ .01/5/9191محضر اجتماع مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )الجمسة التاسعة( يوـ األحد الموافؽ  .3

 القــــــــرار                                                                                                         



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ7/6/9191العاشرة الجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(7) 

 عمما.أحيط المجمس 
                                                                                                                                           ـ 09/5/9191محضر اجتماع لجنة العالقات الثقافية والبحوث )الجمسة التاسعة( المنعقدة بتاريخ -4

 ــرارالقــــــ

 

 عمما.أحيط المجمس 

 ـ.07/5/9191)الجمسة التاسعة( المنعقدة بتاريخ  الدراسات العميا والبحوث  محضر اجتماع لجنة-5
 القــــــــرار                                                                                                         

 

 عمما.أحيط المجمس 

 

 ـ .07/5/9191محضر اجتماع لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة)الجمسة التاسعة( يوـ االحد الموافؽ -6

 القــــــــرار                                                                                                         

 

 عمما.أحيط المجمس 

 

 .ـ01/5/9191سـ ىندسة وعمـو الحاسبات )الجمسة التاسعة( يوـ األحد الموافؽ حضر اجتماع مجمس قم-7

 عمما.أحيط المجمس 

 

 .ـ09/5/9191الموافؽلثالثاء محضر اجتماع المجنة لمبرامج التي تعمؿ بنظاـ الساعات المعتمدة )الجمسة الثامنة( يوـ ا-8
 القــــــــرار                                                                                                      

 عمما.أحيط المجمس 
 

 

 -: يب يسزجذ يٍ أعًبل : ثبيُب
 

)الجمسػػػػة التاسػػػػعة( يػػػػوـ األحػػػػد الموافػػػػؽ  الصػػػػناعية والػػػػتحكـمحضػػػػر اجتمػػػػاع مجمػػػػس قسػػػػـ ىندسػػػػة اإللكترونيػػػػات  .0
 ـ .01/5/9191

 القــــــــرار                                                                                                      

 عمما.أحيط المجمس 
ىندسػػة اإللكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ بشػػوف الموافقػػة عمػػى الطمػػب  د/ رئػػيس مجمػػس قسػػـ1الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -9

عاـ بدوف مرتب نظػرا لمتعاقػد كوسػتاذ مسػاعد بكميػة الحاسػب اجازة لمدة  والمقدـ مف السيد د/ محمد اسماعيؿ كرار لحصول
 ـ.   9191/9190اآللي بجامعة شقراء بالمممكة العربية السعودية ومرفؽ طيو االفادة بتجديد العقد لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة     
ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بشوف الموافقة عمى الطمب المقدـ  ـد/ رئيس مجمس قس1الكتاب المقدـ مف السيد أ-3

وذلؾ  7/9190/ 30ـ الى 0/8/9191مف السيد د/ رأفت السيد شمبي وذلؾ لمنحة أجازه بدوف مرتب في الداخؿ اعتبارا مف 
 االنتداب مف الكمية المذكورةجامعة النيؿ األىمية  ومرفؽ طمب  –لالنتداب الكمى  بكمية اليندسة والعموـ التطبيقية 

 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة     



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ7/6/9191العاشرة الجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(8) 

ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بشوف الموافقة عمى الطمب  د/ رئيس مجمس قسـ1الكتاب المقدـ مف السيد أ-4
) عام سا ع( لمدمل كدضو هيئة تدريس لدى اامدة  اعارة وذلؾ لمنحة أجازه - المقدـ مف السيد د/ محمد فوز  محمد مرعى

 االمير سمطان  المممكة الدر ية السدودية ومرفق خطاا التاديد.
 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة     
  

ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بشوف الموافقة عمى الطمب  د/ رئيس مجمس قسـ1الكتاب المقدـ مف السيد أ-6
جامعة  في) عاـ رابع( لمعمؿ   وذلؾ لمنحة أجازه - االستاذ المساعد بالقسـ فؤاد حممى السيد السيد د/ وليد سعدالمقدـ مف 

 شقراء بالمممكة العربية السعودية. 
 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة     
ات واالتصاالت الكيربية بشوف الموافقة عمى الطمب ىندسة اإللكتروني د/ رئيس مجمس قسـ1الكتاب المقدـ مف السيد أ-7

اامدة اازان   المممكة  –اعارة ) عام را ع(  كمية الهندسة  وذلؾ لمنحة أجازه - المقدـ مف السيد د/ عماد سعيد محمد حسف
 الدر ية السدودية ومرفق خطاا التاديد.

 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة     
 
الفيزيقا والرياضيات اليندسية بشوف الموافقة عمى الطمب المقدـ مف  د/ رئيس مجمس قسـ1الكتاب المقدـ مف السيد أ -8

 المممكة الدر ية السدودية ومرفق خطاا  الاوفاامدة ل( ثالثاالعارة ) عام  وذلؾ لتجديد - السيد د/ طو عبد المييمف طو
 التداقد.

 القــــــــرار

 . جمس بالموافقة ويرفع لمجامعةأوصى الم     
د/  1ىندسة وعمـو الحاسبات بشوف الموافقة عمى الطمب المقدـ مف السيدأ د/ رئيس مجمس قسـ1الكتاب المقدـ مف السيد أ-9

االاازة) عام سا ع( لمدمل  اامدة الطائف  المممكة الدر ية السدودية ومرفق  وذلؾ لتجديد - أسامة صالح فرج اهلل عمى أحمد
 اا التداقد.خط

 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة     
 

ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بشوف الموافقة عمى الطمب  د/ رئيس مجمس قسـ1الكتاب المقدـ مف السيد أ-01
لمرافقة الزوجة التى ) عاـ رابع(  ة أجازهوذلؾ لمنح - د/ ناجى وديع مسيحة السيد االستاذالمتفرغ  بالقسـ1المقدـ مف السيد أ

 كية.يالواليات المتحدة االمر  فيتعمؿ 
 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة     
 

 انٕاحذح ظٓشاً.اَزٓى االجزًبع حيث كبَذ انسبعخ 
 

 عًيذ انكهيخ   أييٍ انًجهس                                       



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ7/6/9191العاشرة الجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(9) 

 

   ِأيًٍ انسيذ أحًذ انسيذ عًيشد/  أ.         يحًذ عجذ انسزبس انجُجي غبدح/ .د


