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 {الثالثة حضر اجتماع مجمس الكمية } الجمسةم

 ـ.5/11/7117د الموافؽ المنعقدة يـو األح

و وفً رًبو انسبػخ انذبدَخ ػشش صجبدبً رى ػمذ اجزًبع يجهس 5/11/7112َه فٍ َىو األدذ انًىافك إ

)لبئى ثؼًم ػًُذ انكهُخ ووكُم انكهُخ    انكهُخ ثشئبسخ .انسُذ األسزبر انذكزىس/ ػجذ انُبصش ػجذ انجىاد يذًذ

 .( انجُئخ نخذيخ انًجزًغ ورًُُخ
 ة كػػػػال مف السادة:وعضوي     

 أ.د/ سناء محمود الربيعي 1
وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث(وقائـ بعمؿ رئيس مجمس قسـ الفيزيقا )

 والرياضيات اليندسية

 وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب / فتحي السيد عبد السميع د..أ 7

 ترونيات واالتصاالت الكيربيةرئيس مجمس قسـ ىندسة االلك شقير صبريد/ منى محمد 1أ 3

 قائـ بعمؿ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكػـ د./ محمد أبو زيد البروانى 4

 قػائػـ بعمؿ رئيس مجػمس قسـ ىندسػة وعمـو الحاسبػػات د./ أيمف السيد احمد السيػد 5

 اللكترونيات واالتصاالت الكيربيةاألستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة ا أ.د/ إبراىيـ محمد الدكاني 6

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ كماؿ حسف عوض اهلل 7

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكػـ يالمد بولأ.د/ عصاـ إبراىيـ   8

 سـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكػـاألستػاذ متفرغ بق أ.د/ محمد مبػروؾ زكريػا شرؼ 9

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ السيد محمود الربيعي 11

 األستػاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية / سعيد عمي الصيرفي.أ.د 11

 غ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسباتاألستاذ المتفر  سماعيؿإ/ نبيؿ عبد الواحد .أ.د  17

 األستػاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية / مصطفى حسف عيسى.أ.د 13

 األستػاذ المساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية د/ حسف عبد الحافظ 14

 المساعديف) بالتناوب( أقدـ األساتذة زىراف فوزي/ أسامة 1د 15

 اعتذر عف الحضور

 أقدـ المدرسيف ) بالتناوب( المحالوي/ أحمد مصطفى 1د 1

 مف الخارج (عضو  رجؿ أعماؿ ) ـ/ محمد عبد الحميد عفيفي خمؼ اهلل 7

 مدير مصنع بنيا الحربي ) عضو مف الخارج ( ـ/ مجدي محمد عمي محمديف 3

 ) عضو مف الخارج ( لعربيمدير اإلدارة اليندسية لمجموعة شركات ا ـ/ محمد مجدي محمد إبراىيـ العربي 4

 تولى سكرتارية الجمسة

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

وتعػالى أف يوفػؽ الجميػع إلػى صػال   ثـ رحب سيادتو بالسادة الحضور متمنيا ليـ كػؿ التوفيػؽ داعيػا اهلل سػبحانو
  1 األعماؿ

  المػدير التنفيػذي  –شرشػر  عبد الحكػيـ تقدير لمسيد الدكتور / عبد المجيدشيادة قدـ بالشكر و وتقدـ سيادتو
بذلة مف أجؿ نيػوض الكميػة بمسػتو   الذيىا كمدير لموحدة وعمى الجيد اقض التيلوحدة الجودة عمى الفترة 
 ودة واالعتماد. أعمى وحصوليا عمى الج

 سيادتو المقب العممي لوظيفة أستاذ بذات القسـ لمن  –د/ أيمف السيد أحمد 1تقدـ سيادتو بالتينئة لمسيد أ . 
  لزمالئيـ بالكميةالطالب شرح ممارسات منع ضرورة وناقش أىمية.   

  عتمدةالم فيما يخص البرامج الخاصة بنظاـ الساعات الجودةمتطمبات  الستكماؿالتخطيط ضرورة.   

  تسميـ مشاريع التخرج لرئيس كؿ قسـأىمية و. 

  بالكميةباألقساـ العممية  خمسيو جديدة لتعيف المعيديفوضع خطة أىمية و.   

 عمى مستو  العالـ. األوؿعمى المركز  وحصولوبالكمية  فووكبفوز فريؽ الروب لمكميةتينئة وقدـ ال     

 -أواًل انًصبدلبد:
 ـ.1/11/7117 ( المنعقدة بتاريخالثانيةسابقة )المصادقة عمى محضر الجمسة ال

 -ثبَُب: يىظىػبد ثبنزفىَط:
الموافقة عمى انتداب  رونيات واالتصاالت الكيربية بشأفد/ رئيس مجمس قسـ ىندسة اإللكت1الكتاب المقدـ مف السيد أ-1

شرقية وذلؾ بواقع يوماف  ببمبيس لميندسة العالياألستاذ المتفرغ بالقسـ لمتدريس بالمعيد  –د/ طو السيد طو 1السيد أ
  ـ. 7117/7118 الجامعيأسبوعيا  خالؿ العاـ 

 انمــــــشاس
 . أوصى المجمس عمى اعتماد الموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة

 

د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بشأف  الموافقة عمى 1الكتاب المقدـ مف السيد أ-7
  ببمبيسلميندسة  العالياألستاذ المتفرغ بالقسـ لمتدريس بالمعيد  –زيف د/ محمد عبد الرحمف 1يد أانتداب الس

 ـ. 7117/7118 الجامعيالعاـ  شرقية وذلؾ بواقع يوـ) واحد( أسبوعيا  خالؿ
 انمـــشاس

 1ويرفع لمجامعة أوصى المجمس عمى اعتماد الموافقة بالتفويض
 

د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بشأف  الموافقة عمى انتداب 1الكتاب المقدـ مف السيد أ -3
لميندسة ببمبيس  شرقية وذلؾ  العالياألستاذ المتفرغ بالقسـ لمتدريس بالمعيد  – د/ حسنى عبد العزيز شعمة1السيد أ

 ـ7117/7118 الجامعيالعاـ  بواقع يوماف أسبوعيا  خالؿ

 انمـــشاس

 1ويرفع لمجامعة مس عمى اعتماد الموافقة بالتفويضأوصى المج
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د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بشأف  الموافقة عمى انتداب 1الكتاب المقدـ مف السيد أ -4
) العاليالمدرس بالقسـ لمتدريس بالمعيد  –/أحمد محمد النجار1السيد د  لميندسة ببمبيس  شرقية وذلؾ بواقع يـو

 . ـ7117/7118 الجامعيالعاـ  واحد( أسبوعيا  خالؿ
 انمـــشاس

 1ويرفع لمجامعة أوصى المجمس عمى اعتماد الموافقة بالتفويض
 

د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بشأف  الموافقة عمى انتداب 1الكتاب المقدـ مف السيد أ-5
لميندسة ببمبيس  شرقية وذلؾ بواقع  العاليلمدرس بالقسـ لمتدريس بالمعيد ا –/إبراىيـ عبد الحميد محمد1السيد د

 ـ.7117/7118 الجامعيالعاـ  يوـ) واحد( أسبوعيا  خالؿ

 انمـــشاس
 1ويرفع لمجامعة أوصى المجمس عمى اعتماد الموافقة بالتفويض

 

ية والتحكـ بشأف  الموافقة عمى انتداب د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناع1الكتاب المقدـ مف السيد أ-6
كمية اليندسة جامعة  –أستاذ مساعد بالقسـ لمتدريس بقسـ اليندسة الكيربية  –/محمد حمدي السيد 1السيد د

 ـ. 7117/7118 الجامعيالعاـ  خالؿ األربعاءفاروس وذلؾ بواقع يوـ) واحد( أسبوعيا 
 انمـــشاس

 .ويرفع لمجامعةتفويض أوصى المجمس عمى اعتماد الموافقة بال
 

د/ رئيس مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية بشأف  الموافقة عمى انتداب السيد 1الكتاب المقدـ مف السيد أ-7
بكمية اليندسة جامعة فاروس  –أستاذ متفرغ بالقسـ لمتدريس بقسـ العمـو األساسية  –د/ سعيد السيد الصرفي 1أ

 .ـ7117/7118العاـ الجامعي  ا خالؿوذلؾ بواقع يوـ) واحد( أسبوعي

 

 انمـــشاس
 1ويرفع لمجامعة أوصى المجمس عمى اعتماد الموافقة بالتفويض

 

  -:يىظىػبد ػبيخ:ثبنثبً 
الكتاب المقدـ مف السيد أد/ رئيس مجمس قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بشأف تكميؼ المعيديف بالخطة الخمسية لمعاـ  -1

معيدًا بالقسـ بناءًا عمى الخطة  -شمبيى القسـ بتعييف ـ/ أحمد صبري عبد الخالؽ ( حيث يوص7116/7117 الجامعي
 -:بناءًا عمى المجموع التراكمي كاآلتيالخمسية ونتيجتي العاـ الحالي والسابؽ بترتيب الطالب األوؿ 

 الدفعة االسم م
المجموع 
 التراكمً

النسبة 
 المئوٌة

تقدٌر مادة 
 التخصص

 مالحظات

 امتٌاز 18,11, 1431 6161 عبد المجٌد عتلم سامًمصطفى  6
عٌن معٌد بالقسم 

6161 

  امتٌاز 11804 1414 6164 شمبيأحمد صبري عبد الخالؽ   6

  امتٌاز 48,1, 1011 6161 أحمد حامد عبد المعطى فارس 4

  امتٌاز ,,18, 1061 6164 برٌقع الباقًمحمد سلٌمان عبد  3

  -وٌكون المقرر التخصصً كاآلتً:
 على أن ٌكون تقدٌر المقرر التخصصً ال تقل عن ) جٌد جداً(  -قواعد البٌانات المتقدمة -6
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 القــــــــرار
  أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة.

 

امتحان الفرقة الربعة )حدٌث(  فًد/ رئٌس لجنة النظام والمراقبة بشأن إحصائٌة نسب التقدٌرات 1الكتاب المقدم من السٌد أ-4
م حٌث بلغت النسبة العامة للنجاح 6161/6164 الجامعًدور سبتمبر للعام -م هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةقس

:,1.44. % 

 القــــــــرار
  أوصى المجمس بالموافقة مع إرساؿ صورة لوحدة الجودة .

 

بنتٌجة طالب البكالورٌوس دور سبتمبر للعام  إلحصائًالنظام والمراقبة بشأن البٌان اد/ رئٌس لجنة 1الكتاب المقدم من السٌد أ -3
 م للثالث أقسام .6161/6164 الجامعً

 القــــــــرار
  مع إرساؿ صورة لوحدة الجودة .أوصى المجمس بالموافقة 

 

لى منحهم د/ المدٌر التنفٌذي للبرنامج بشأن/ الطلبات المقدمة من طالب البرنامج للموافقة ع1الكتاب المقدم من السٌد أ -0
رسوم البرنامج وذلك على حسب تقدٌراتهم . حٌث ٌوصى مجلس إدارة البرنامج على تخفٌض الرسوم الدراسٌة  فًتخفٌض 

أو أعلى  4.0وقٌمته  CPGAم لجمٌع طالب البرنامج الحاصلٌن على  ,6164/616%للفصل األول للعام الجامعً 61بنسبة 

 ٌر مع نهاٌة كل فصل دراسً .والمحافظة على هذا التقد بشرط االستمرارٌة

 القــــــــرار
  الموضوع لمزيد مف الدراسة. بتأجيؿأوصى المجمس 

 

د/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بشأن اجتماع رؤساء األقسام العلمٌة والسادة وكالء الكلٌة 1الكتاب المقدم من السٌد أ -1
الدراسً على أن ٌقوم بعقده أستاذ كل مادة على حدة مع عدم تعطٌل  امتحان نصف الفصل فًحٌث تم االتفاق على االقتصار 

 الدراسة ألسبوع كامل حرصا على أوقات المحاضرات.  

 القــــــــرار
  .ـ16/11/7117حتى  17/11/7117مف الفترة  فيتـ مجمعة ت أفعمى بعقد امتحانات نصؼ الفصؿ الدراسي  أوصى المجمس

رئيس  –د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف الكتاب المقدـ مف الطالب / محمد سميـ 1أالمذكرة المقدمة مف السيد  -7
المجنة العممية باتحاد الطالب لمموافقة عمى إرجاع جدوؿ امتحانات الميدتيـر لمنظاـ القديـ عمى أف يكوف ىناؾ أسبوع منفصؿ 

الغالبية العظمى مف طالب الفرؽ المختمفة  اعتراضوجدناه مف  وذلؾ لما تيـر لطالب الفرؽ الدراسية دألداء امتحانات المي
" فيس  االجتماعيكؿ دكتور وجاءت نسبة تصويت الطالب عمى شبكة التواصؿ  إمكانيةعمى  ينص والذيعمى النظاـ الجديد 

 %.71بوؾ " مف خالؿ المجموعات العممية  وىى نسبة 
 القــــــــرار

  ـ.16/11/7117حتى  17/11/7117لفصؿ الدراسي عمى أف تتـ مجمعة في الفترة مف أوصى المجمس بعقد امتحانات نصؼ ا

 

د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بشأف رغبة العديد مف أعضاء ىيئة 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -8
 واحد . أسبوع فيروالت الكنت إشراؼتحت  الدراسيأف يكوف امتحانات نصؼ العاـ  فيالتدريس والطالب 

    القــــــــرار
وتكوف تحت  16/11/7117حتى  17/11/7117يتـ عقد االمتحانات مجمعة مف الفترة  أفعمى بالموافقة أوصى المجمس 

  الكنتروالت. إشراؼ
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لشٌماء الدٌب أمٌن اللجنة ا/د/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بشأن الطلب المقدم من الطالبة 1الكتاب المقدم من السٌد أ -9

بعد امتحان  الثانًالترم التخلفات وامتحان  الثانًبداٌة الترم  فًامتحان التخلفات للترم األول  إقامةالعلمٌة للموافقة على 
 % بما تم ذكره .13بنسبة  االختٌارطالب على هذا ,64العام السابق ومرفق توقعات عدد  فًكما سبق وعقد  الثانًالترم 

 ــــــرارالقــ
 أوصى المجمس بالموافقة.

 

الرد على الخطاب الصادر من الكلٌة على  ند/ نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب بشأ1الخطاب الوارد من السٌد أ-61
برامج الساعات المعتمدة حٌث أوصى  بعدم جواز تحوٌل الطالب  إلىتحوٌل الطالب الراسبٌن من نظام الفصلٌٌن الدراسٌٌن 

برنامج الساعات المعتمدة وذلك طبقا لقرار المجلس األعلى للجامعات رقم  إلىالراسبٌن من نظام الفصلٌٌن الدراسٌٌن 
التأكٌد على عدم السماح بقبول طالب راسبٌن بالبرامج الجدٌدة سواء  –ٌنص على  والذيم ,611/,/63" بتارٌخ 311"

 من داخل الكلٌة أو من خارجها .

 القــــــــرار
 حيط المجمس عمما.أ
 

نظرا الن  د/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بشأن امتحانات التخلف لطالب الفرق األعلى1الكتاب المقدم من السٌد أ -66
حتى الفرقة الثالثة حٌث أن مقررات  فً مقررات مختلفة من الفرق اإلعداديطالب الفرق األعلى تعقد لهم امتحانات تخلف 

ٌدرسونها فً حٌنه مما  اات التً كانورتدرٌسها كثٌر من السادة أعضاء هٌئة التدرٌس طبقا للمقر فًٌتناول خلف عدٌدة وتال
 .تكالٌف وضع فً األسئلة ومشاكل للطالب فً المقررات التً درسوها سابقا فًظهور مشاكل كثٌرة  فً بٌسب

 القــــــــرار 
في نفس يقـو بتدريسيا  امتحاف مادة التخمؼ ىو أستاذ المادة التي  أف مف يتـ تكميفو بوضعأوصى المجمس بالموافقة عمى 

 .السنة
 

 
  

 -ساثؼب :شئىٌ أػعبء هُئخ انزذسَس:
مػى تعيػيف السػيد المينػدس/ عبػد السػالـ عبػد الحمػيـ عبػد المذكرة المقدمػة مػف السػيد/ مػدير عػاـ الكميػة بشػأف الموافقػة ع -1

المعيد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية فػي وظيفػة مػدرس مسػاعد بػذات القسػـ -السالـ سيد أحمد 
يخ تخصػػص ىندسػػة االلكترونيػات واالتصػػاالت الكيربيػػة بتػػار  -نظػرا لحصػػولو عمػػى درجػة الماجسػػتير فػػي العمػػوـ اليندسػية

ـ. مف  الجامعة المصرية اليابانية لمعمـو والتكنولوجيا حيث أنو كػاف ممتزمػا فػي عممػو ومسػمكو منػذ تعيينػو 75/9/7117
 1معيدا بالقسـ ومحسنا أدائو ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة.

 

المعيػد -السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد الميندس/ إبراىيـ عمػى محمػد سػميـ  المذكرة المقدمة مف-7
بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ بالكميػػة فػػي وظيفػػة مػػدرس مسػػاعد بػػذات القسػػـ نظػػرا لحصػػولو عمػػى درجػػة 

ـ. مػػػف  الجامعػػػة 75/9/7117ات بتػػػاريخ تخصػػػص ىندسػػػة الميكاترونيػػػات والربوتػػػ -الماجسػػػتير فػػػي العمػػػوـ اليندسػػػية
المصرية اليابانية حيث أنو كاف ممتزما في عممػو ومسػمكو منػذ تعيينػو معيػدا بالقسػـ ومحسػنا أدائػو ومرفػؽ األوراؽ الدالػة 

 1عمى ذلؾ
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة.



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػ
 ( م5/11/2710الثالثة الجلسة  م2712 / 2710 الجامعيترونية بمنىف العام مجلس كلية الهندسة اإللك) 

(7) 

 

  -شئىٌ انزؼهُى وانطالة: ب:خبيسً 
د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف الطػالب المحػوليف مػف كميػات اليندسػة المختمفػة 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-1

( أوليػـ محمػد عػاطؼ يحيػى عمػى الجػزار 4ـ. وعددىـ بالكشؼ المرفػؽ )7117/7118ليذا العاـ  األولىكميتنا بالفرقة  إلى
  وصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة.وأخرىـ سعد سمير سعد عبد الحميد . حيث أ

 القــــــــرار  
 ويرفع لمجامعة. ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ىأوصى المجمس بالموافقة عم

 

د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف اقتػراح مراجعػة نتػائج بػرامج السػاعات المعتمػدة 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -7
والطالب بالموافقػة عمػى االقتػراح  يطبؽ عمى نظاـ الفصمييف الدراسييف حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ الذيبنفس األسموب 

( مػػف الالئحػػة الخاصػػة بػػالبرامج لمػػن  التفػػوؽ 73لكػػؿ برنػػامج لتفعيػػؿ المػػادة) التنفيػػذيكمػػا أوصػػت المجنػػة بمخاطبػػة المػػدير 
الحصػوؿ عمػى  فػي 3.6مػف  أقػؿ تراكمػيالطالػب الحاصػؿ عمػى معػدؿ اسػتمرار لتشجيع المتفػوقيف وأيضػا التأكيػد عمػى عػدـ 

  إعفاء مف المصروفات الدراسية . 
 القــــــــرار  

 .بتأجيؿ الموضوع لمزيد مف الدراسةأوصى المجمس 
 

حمف جػػالؿ الطالػػب / عبػػد الػػر  اسػػـد/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف تصػػويب 1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -3
بتػػاريخ  جمسػػتو فػػيحيػػث أف مجمػػس الكميػػة  ف جػػالؿ محمػػود عبػػد الوىػػاب الميقػػاتيعبػػد الػػرحم إلػػىمحمػػود عبػػد الوىػػاب 

بػػالمركز  المػػدنيـ قػػرر عػػدـ الموافقػػة عمػػى التصػػويب لعػػدـ اسػػتكماؿ المسػػتندات وتػػـ مخاطبػػة أمػػيف السػػجؿ 19/3/7117
أمػا صػورة  األصػميمػف واقػع الػدفتر  مجػانيعػف طريػؽ بيػاف مػيالد بالقػاىرة حيػث أفػاد بػأف التصػحي  المطمػوب تػـ  الرئيسي

بطاؿ قيد ال تحرر  عند التصحي  عف طريؽ المجنة القضائية حيث أوصت لجنة شػئوف التعمػيـ والطػالب  إالتصحي  وتثبيت وا 
 بالموافقة.

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

  

د/ وكيؿ الكمية لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف التمػاس الطالػب / إسػالـ سػمير عمػى السػييتى 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-4
ـ وكانت حالة الطالب 7117دور مايو  فيعمى إعادة قيده بالفرقة األولى حيث تـ فصمو نيائيا الستنفاذ عدد مرات الرسوب 

 -: التاليعمى النحو 
 

 حالة الطالب العاـ الجامعي
 مستجد بالفرقة اإلعدادي ورسب 7111/7117
 ونج  فرصة أخيرة بالفرقة اإلعدادي 7117/7113
 منقوؿ بالفرقة األولى ورسب 7113/7114
 ورسب األولىباؽ بالفرقة  7114/7115
 الثاني الدراسيوتقدـ بعذر عف الفصؿ  األولىفرصة أخيرة بالفرقة  7115/7116
 فرصة أخيرة بالفرقة األولى وفصؿ نيائيا وذلؾ لالستنفاذ عدد مرات الرسوب بالكمية 7116/7117



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػ
 ( م5/11/2710الثالثة الجلسة  م2712 / 2710 الجامعيترونية بمنىف العام مجلس كلية الهندسة اإللك) 

(8) 

تنص عمى عدـ قبوؿ األعػذار بػأثر  والتيحيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بعدـ الموافقة تطبيقا لقرار مجمس الجامعة  
 رجعى وعدـ قبوليا بعد إعالف النتائج

 القــــــــرار  
تػنص عمػى عػدـ قبػوؿ أعػذار بػأثر  والتػيقبوؿ عذر الطالب تطبيقا لقرارات مجمس الجامعػة عمى  الموافقةعدـ ى المجمس بأوص

  1رجعى وعدـ قبوليا بعد إعالف النتائج
 

 الدراسػينصػؼ الفصػؿ  امتحػافد/ وكيؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف مقتػرح جػدوؿ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
ـ حيػػث أوصػػت لجنػػة شػػئوف 11/11/7117حتػػى  4/11/7117يبػػدأ مػػف  ـ والػػذي 7117/7118 الجػػامعيلمعػػاـ  األوؿ

يتـ عقػد امتحػاف نصػؼ الفصػؿ التدريس ) رؤساء األقساـ( بأف ال  التعميـ والطالب بأنو تـ التنسيؽ مع السادة أعضاء ىيئة
المقرر الخػاص  فيو ىيئة التدريس بامتحاف الطالب أسبوع مجمع حرصا عمى انتظاـ الدراسة وأف يقـو كؿ عض في الدراسي

 يراىا وفى مصمحة الطالب والمادة العممية .  التيبو بالطريقة 
 القــــــــرار  

 .الموافقةعدـ أوصى المجمس ب
كميػات  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف المقاصات العممية لمطالب المحػوليف مػف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -6

ـ بعد فحصػيا واعتمادىػا مػف لجنػة المقاصػات 7117/7118 الجامعيالعاـ  في األولىكميتنا بالفرقة  إلىاليندسة المختمفة 
  -: التاليالعممية المشكمة بقرار عميد الكمية وذلؾ عمى النحو 

 عفيفػي إبػراىيـعادؿ  إبراىيـلطالب / * مذكرة المقاصات العممية لمطالب المحوليف مف كمية اليندسة بشبيف الكـو وتبدأ باسـ ا
  .باسـ الطالب أحمد كماؿ عمى عبد المطيؼ وينتيي

* مذكرة المقاصات العممية لمطػالب المحػوليف مػف كميػة اليندسػة جامعػة المنيػا وتبػدأ باسػـ الطالػب أحمػد حسػنى صػالح أحمػد 
  عرابي.بأسـ الطالب / عبد الرحمف أحمد  وينتيي

جامعة بنيا وتبدأ باسـ الطالب / سعيد سند عبػد العزيػز  -ة لمطالب المحوليف مف كمية اليندسة بشبرا*مذكرة المقاصات العممي
 باسـ الطالب / محمود محمد عبد السميع. وينتيي

 اإلسكندرية وىى الطالبة / آالء مختار عبد اهلل جعفر.  ة*مذكرة المقاصات العممية لمطالب المحوليف مف كمية اليندسة جامع
والتعديف جامعة السويس وىػو الطالػب / عبػد اهلل عبػد  ؿة المقاصات العممية لمطالب المحوليف مف كمية اليندسة البترو* مذكر 

 الفضيؿ عبد الصادؽ. 
نظػاـ الفصػميف بػذات  إلػى*مذكرة المقاصات العمميػة لمطػالب المحػوليف مػف برنػامج اليندسػة الطبيػة بنظػاـ السػاعات المعتمػدة 

فػرج . حيػث أوصػت لجنػة شػئوف  فتحيوليـ عمر عبد العزيز السيد سميماف وأخرىـ عبد الرحمف محمد ( أ4الكمية وعددىـ )
 التعميـ والطالب بالموافقة. 

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

 
 التنفيػػذيلشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف الخطػػاب الػػوارد مػػف السػػيد المػػدير  د/ وكيػػؿ الكميػػة1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ-7

لبرنامج اليندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا بإضافة اسـ وشعار البرنامج لكارنيو الطالب وتخفيض الرسػوـ الدراسػية بنسػبة 
أو أعمػى  3.5وقيمتػو   GPAـ لجميػع طػالب البرنػامج الحاصػميف عمػى 7117/7118 الجػامعي% لمفصؿ األوؿ لمعاـ 11



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػ
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(9) 

. حيػػث أوصػػت لجنػػة شػػئوف التعمػػيـ والطػػالب دراسػػيبشػػرط االسػػتمرارية والمحافظػػة عمػػى ىػػذا التقػػدير مػػع نيايػػة كػػؿ فصػػؿ 
  -: عمى اآلتي بالموافقة

قسػػاـ األ ببػػاقي* أواًل الموافقػة عمػػى إضػافة اسػػـ البرنػػامج فقػط لكارنيػػو الطالػػب وال يضػاؼ شػػعار لمبرنػامج عمػػى الكارنيػػة أسػوه 
 بالكمية .

ـ لطػالب البػرامج 7117/7118 الجػامعي% لمفصؿ األوؿ لمعػاـ 11*ثانيا الموافقة عمى مبدأ تخفيض الرسوـ الدراسية بنسبة 
 عمى أف يعمـ ذلؾ عمى جميع البرامج. 3.6وقيمتو   GPAبشرط أف ال يقؿ 

 القــــــــرار  
ماعدا تخفيض الرسوـ الدراسية لمزيد مف الدراسػة  التعميـ والطالبعمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف  أوصى المجمس بالموافقة

 ويرفع لمجامعة.
 
عبػد القػادر  عطيػةد/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف إيقػاؼ قيػد الطالػب / أيمػف 1المذكرة المقدمة مػف السػيد أ-8

 7117/7118 الجػامعيالعػاـ  فيية وحالتو منقوؿ محمد المقيد بالفرقة الثالثة قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيرب
 سنة حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة. 78سف  لبموغوبسبب التجنيد 

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

 
ؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف التػرخيص لطػالب الفػرص مػف الخػارج بػدخوؿ د/ وكي1المذكرة المقدمة مف السيد أ -9

ـ حيث قاموا ىؤالء الطالب بسداد الرسوـ الخاصة بذلؾ 7117/7118 الجامعياألوؿ ليذا العاـ  الدراسياالمتحانات الفصؿ 
. 
فرصة التقدـ  عدد المواد الفرقة لبااسـ الط ـ 

 لالمتحاف
 األخيرة 8 األولى اليمصى ياديالإسالـ عاطؼ عبد  1
 األخيرة 7 األولى معتز أحمد عبد الفتاح عوض 7
 األولى 4 الثانية أحمد أحمد بدو  محمد 3
 األولى 5 الثانية كريـ حسف صابر رياض 4
 األخيرة 14 الثانية ىبو سعيد عبد الجواد 5
 األخيرة 13 الثانية عبد العزيز عبد السالـ إبراىيـأحمد  6
 األولى 7 تحكـ -الثالثة  ماد عمى أحمد عمى العظمةع 7

 حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة. 
 القــــــــرار  

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطال ب ويرفع لمجامعة.
 

الطػالب بشػأف االلتمػاس المقػدـ مػف بعػض طػالب قسػـ ىندسػة د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ و 1المذكرة المقدمة مػف السػيد أ-11
درجة التػدريب  فيوعمـو الحاسبات أوليـ الطالب/إسالـ أحمد محمد وأخرىـ الطالب أحمد أحمد فرج والذيف يمتمسوف إعادة النظر 

مخاطبػػة د/ مشػػرؼ  الموعػػد المحػػدد وبنػػاءا عميػػو تػػـ فػػيحيػػث لػػـ يتقػػدموا بػػالتقرير الخػػاص لمػػدكتور/ مشػػرؼ التػػدريب  الخػػارجي



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػ
 ( م5/11/2710الثالثة الجلسة  م2712 / 2710 الجامعيترونية بمنىف العام مجلس كلية الهندسة اإللك) 

(11) 

بعػد االنتيػاء مػف النتيجػة  إليػوالرد عمى االلتماس حيث أفاد خطاب د/ مشرؼ التػدريب بػأف ىػؤالء الطػالب ذىبػوا  إلعدادالتدريب 
 أيأعػذار أو   بػأيالتقريػر حيػث لػـ يتقػدموا  فػيد/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب ويريػدوا أف يناقشػيـ 1وتقديميا لمسيد أ

جيؿ مناقشة تقاريرىـ ومرفؽ خطػاب المشػرؼ حيػث أوصػت لجنػة شػئوف التعمػيـ والطػالب بمخاطبػة رئػيس مجمػس قسػـ وسيمة لتأ
فػادة أ بيػاتقػدـ  التػيىندسة وعمػـو الحاسػبات بتشػكيؿ لجنػة لمناقشػة التقػارير  د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ 1ىػؤالء الطػالب وا 

 والطالب بالنتيجة.
 القــــــــرار  

 .عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة أوصى المجمس
 

د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف الخطػاب الػوارد مػف اإلدارة العامػة لشػئوف التعمػيـ 1المذكرة المقدمة مف السػيد أ-11
نائب رئيس الجامعة لشػئوف التعمػيـ د/ 1والطالب والموض  فيو التماس الطالبة / خمود رأفت عبد الرؤؼ والمعروض عمى السيد أ

ـ إيقػاؼ قيػد عػف العػاـ بأكممػو بػدال مػف العػذر 7116/7117 الجػامعيتمػتمس فيػو الموافقػة عمػى احتسػاب العػاـ  والتيوالطالب 
ف تتمكف مف االلتحاؽ بقسـ الساعات المعتمدة ) البرامج المعتمدة( . وببحث حالة الطالبة تبي وبالتاليالمرضى عف الفصؿ األوؿ 

والموضػ  فيػو بأنػو تحتػاج  الطبػيـ  ومرفػؽ طيػو التقريػر 7116/7117فقػط  األوؿأف الطالبة تقدمت بعذر مرضى عػف الفصػؿ 
تقدـ أعذار بأكممو دوف أف  الثاني الدراسيؿ ـ ولـ تحضر امتحانات الفص77/17/7116أجازة مرضى لمدة شير ابتداء مف يوـ 

 والػذي كشؼ رصػد الػدرجات فيكما ىو موض   األوؿوعذر مرضى عف الفصؿ  إلعادةلأصبحت حالة الطالبة باقية  وبالتاليعنو 
 فػيمف إدارة الجامعػة والكميػة حيػث أوصػت لجنػة شػئوف التعمػيـ والطػالب عػدـ أحقيػة الطالبػة المػذكورة يتـ مراجعتو بمعرفة لجنو 

 االلتحاؽ بنظاـ الساعات المعتمدة حيث أف المذكورة باقية لإلعادة. 
 ــــرارالقــــ  

 .عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب أوصى المجمس بالموافقة
 

د/ وكيؿ الكمية لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف الخطػاب الػوارد مػف اإلدارة العامػة لشػئوف التعمػيـ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -17
 الجػػامعيالعػػاـ  نيائيػػا فػػي نتيجػػة الفرقػػة اإلعػػدادي فػػي والطػػالب اللتمػػاس الطالػػب / إبػػراىيـ رشػػيدي إبػػراىيـ األبحػػر المفصػػوؿ

د/ نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ والطالب حيث يمتمس الطالػب بإعػادة قيػده مػرة   1ـ والمعروض عمى السيد أ7113/7114
مػع أعػراض  قيػريأخر  بالكميػة ومرفػؽ طيػو صػورة مػف تقريػر اإلدارة الطبيػة موضػ  فيػو بػأف الطالػب يعػانى مػف حالػة وسػواس 

مسػتجد وحضػر  اإلعػداديـ مقيػد بالكميػة بالفرقػة 7117/7113 الجػامعيالعػاـ  فػي -: اآلتػياكتئاب. وبحث حالة الطالػب تبػيف 
 .وكانت نتيجتو راسب  الثاني الدراسيولـ يحضر الفصؿ  مقررات 4 فيورسب  األوؿ الدراسيامتحانات الفصؿ 

بأكمميػػا وتػػـ فصػػمة السػػتنفاذ عػػدد مػػرات الرسػػوب  الجػػامعيانػػات العػػاـ ـ لػػـ يحضػػر امتح7113/7114 الجػػامعيالعػػاـ  فػػي *
وحتػى  7113/7114بو منذ فصمو مف الكميػة  تمر  التيويمتمس إعادة قيده بالكمية مرة أخر  لمظروؼ المرضية النفسية 

نص عمػى عػدـ قبػوؿ ت والتيتاريخو حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بعدـ الموافقة تطبيقا لقرارات مجمس الجامعة 
 األعذار بعد إعالف النتائج وال يتـ قبوليا بأثر رجعى

 القــــــــرار  
بعػد  األعػذارتػنص عمػى عػدـ قبػوؿ  والتػيإعادة قيد الطالب تطبيقا لقرارات مجمس الجامعػة  عمى عدـ الموافقةأوصى المجمس ب

   إعالف النتائج وال يتـ قبوليا بأثر رجعى.
 

  -: انؼاللبد انثمبفُخ:سبدسبً 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػ
 ( م5/11/2710الثالثة الجلسة  م2712 / 2710 الجامعيترونية بمنىف العام مجلس كلية الهندسة اإللك) 

(11) 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف موافقة مجمس قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات -1
عمى مقترح مشروع البرنامج التنفيذي الجديد بيف جميورية مصر العربية وفيتناـ حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية عمى 

 ا لقرار مجمس القسـ المختص.المقترحات طبق
 القــــــــرار

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

المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد األسػػتاذ الػػدكتور/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف مػػد اإلجػػازة الدراسػػية لمسػػيد  -7
المدرس المساعد بقسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات  وعضػو األجػازة الدراسػية  –جاد الرب حمداف الميندس/ عز الديف بدو 

ـ حتػى 31/11/7117دولة الينػد لمحصػوؿ عمػى درجػة الػدكتوراه لمػد األجػازة الدراسػية لمػدة  عػاـ رابػع  اعتبػارا مػف  إلى
سػتاذ المشػرؼ حيػث أوصػى مجمػس موافقة كال مف المكتب الثقػافي واأل ءضو  في ـ بمرتب يصرؼ بالداخؿ31/11/7118

 القسـ بالموافقة عمى  مد فترة الدراسة لمدة عاـ رابع وأوصت لجنة العالقات بالموافقة طبقا لقرار مجمس القسـ المختص. 
 القــــــــرار

 .لمجامعة عويرف الدراسية لمميندس المذكور األجازةأوصى المجمس بالموافقة عمى مد 
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت في مجالت .يدة أالمذكرة المقدمة مف الس-3
ذلؾ لنشرة بحث في و المدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  –عالمية لمسيد.د/ طارؽ أحمد محمود محمد  

 -مجمة عالمية:

    Observer- Based- State Neural N network Control For a Class of Nonlinear Systems. 
  -والبحث بعنواف :

Transactions of the Institute of Measurement and Control. pp. 1-10, (2016).  
 القــــــــرار

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

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة  بالسػيد.د/ طػو عبػد .السيدة أالمذكرة المقدمة مف -4
وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة الفكريػة لمسػادة البػاحثيف مػف  المػدرس بقسػـ الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػية –المييمف طػو  

وتػػوفير شػػراكة مػػع الجامعػػات األخػػر  سػػواء مصػػرية أو عربيػػة أو  أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس وتنميػػة ورعايػػة المبػػدعيف مػػنيـ
 وأصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة. 1عالمية. حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى تسجيؿ أبحاث لسيادتو

 القــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقة على تسجٌل األبحاث الخاصة بسٌادته.
 

 
 

 -: دساسبد ػهُب :سبثؼبً 
 
د/وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-1

 بقسػـ ىندسة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة لمتسػجيؿ  لدرجػة الماجسػتير -بالميندس/ رضا إبراىيـ أحمد سيؼ الديف
 فػيموضػوع: ) اسػتخداـ شػفرات تصػحي  الخطػأ  فػيبنظاـ السػاعات المعتمػدة( )  7116العمـو اليندسية دورة أكتوبر  في

  -أنظمة االتصاؿ عبر خطوط نقؿ القدرة ( تحت أشراؼ كؿ مف:



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػ
 ( م5/11/2710الثالثة الجلسة  م2712 / 2710 الجامعيترونية بمنىف العام مجلس كلية الهندسة اإللك) 

(17) 

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ عاطؼ السيد أبو العـز1أ 1

 ات واالتصاالت الكيربيةمدرس بقسـ ىندسة االلكتروني الصفراويد./ أمير صالح  7

 القــــــــرار

 وٌرفع للجامعة. 1أوصى المجلس بالموافقة على التسجٌل للمهندس المذكور
 
د/وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-7

 فػيندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية لمتسجيؿ  لدرجة الماجسػتير بقسػـ ى -بالميندس/ رضا سيد أحمد محمد عمار
أنظمػػة  فػػيموضػػوع: ) تقميػػؿ ضوضػػاء النبضػػات  فػػي) بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة(  ـ7116العمػػوـ اليندسػػية دورة أكتػػوبر 

  -االتصاالت( تحت أشراؼ كؿ مف:
 نيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترو  د/ عاطؼ السيد أبو العـز1أ 1

 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية الصفراويد./ أمير صالح  7
 القــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقة على التسجٌل للمهندس المذكور وٌرفع للجامعة .
 

لموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص د/وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف ا1المذكرة المقدمة مف السيد أ-3
بقسػػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة لمتسػػجيؿ  لدرجػػة  -لطفػػي مصػػطفى خميفػػة  رفقػػيبالمينػػدس/ ىػػاجر 

بروتوكػوالت كػؼء لمطاقػة موضػوع: )  فػي) بنظاـ الساعات المعتمػدة(  7116العموـ اليندسية دورة أكتوبر  فيالماجستير 
  -( تحت أشراؼ كؿ مف:أخر  إلى خموياتؼ االتصاؿ مف ى في

 أستاذ  بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية شقير صبريد/ منى محمد 1أ 1

 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية حمميد./ وليد سعد فؤاد  7
 القــــــــرار

 ة وٌرفع للجامعة . أوصى المجلس بالموافقة على التسجٌل للمهندسة المذكور
 
إلغػاء  تسػجيؿ الميندسػة/ ىالػة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمػى1المذكرة المقدمة مف السيد أ -4

المسجمة لدرجة ماجستير العمـو  اليندسية  بقسـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة  -محمد عبد العاطي  حمدي
 جاء بالتقرير السنوي السادة المشرفيف( ـ بنظاـ الساعات المعتمدة (وذلؾ  بناءا عمى ما7117دورة أكتوبر 

 القــــــــرار

 التسجٌل للمهندسة المذكورة وٌرفع للجامعة. إلغاء أوصى المجلس بالموافقة على
 

إلغػاء  تسػجيؿ المينػدس/ أحمػد  مػىد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة ع1المذكرة المقدمة مف السيد أ-5
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو  اليندسػية  بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة دورة أكتػوبر  -حمدي السيد 

 جاء بالتقرير السنوي السادة المشرفيف( ـ بنظاـ الساعات المعتمدة (وذلؾ  بناءا عمى ما7117
 القــــــــرار

 التسجٌل للمهندس المذكور وٌرفع للجامعة. إلغاءافقة على أوصى المجلس بالمو
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػ
 ( م5/11/2710الثالثة الجلسة  م2712 / 2710 الجامعيترونية بمنىف العام مجلس كلية الهندسة اإللك) 

(13) 

إلغػاء  تسػجيؿ الميندسػة/ إيمػاف  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمػى1المذكرة المقدمة مف السيد أ-6
سػبات  دورة أكتػوبر العمػـو  اليندسػية  بقسػـ ىندسػة وعمػوـ الحا فػيالمسػجمة لدرجػة ماجسػتير  -عبد اهلل يوسؼ محاريؽ

 .جاء بالتقرير السنوي السادة المشرفيف( وذلؾ  بناءا عمى ما)ـ بنظاـ الساعات المعتمدة 7111
 القــــــــرار

 التسجٌل للمهندسة المذكورة وٌرفع للجامعة. إلغاءأوصى المجلس بالموافقة على 
 

إلغػاء  تسػجيؿ المينػدس/ عمػى  لبحػوث بشػأف الموافقػة عمػىد/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا وا1المذكرة المقدمة مف السيد أ-7
المسػجؿ لدرجػة ماجسػتير العمػـو  اليندسػية  بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـ  دورة  -أحمػد ياسػيف  إبراىيـ
 .ـ31/9/7117 فيـ بنظاـ الساعات المعتمدة (وذلؾ   لتجاوزه المدة القانونية 7111أكتوبر 

 القــــــــرار

 التسجٌل للمهندس المذكور وٌرفع للجامعة. إلغاءوصى المجلس بالموافقة على أ
 

إلغاء  قيد الطالب الػذيف لػـ يسػجموا  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى1المذكرة المقدمة مف السيد أ-8
( 11لكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ  وعػػددىـ )اإل  ةالمػػدة القانونيػػة بقسػػـ ىندسػػ اوتجػػاوزو خطػػة البحػػث لدرجػػة الماجسػػتير 

 . الشرقاويأوليـ الميندس / أمير محمود عبده ريشة وأخرىـ أحمد إبراىيـ أحمد محمد 
 القــــــــرار

 قٌد الطالب المذكورٌن وٌرفع للجامعة. إلغاءأوصى المجلس بالموافقة على 

 
إلغػاء  قيػد المينػدس/ أحمػد عبػد  العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػىد/ وكيؿ الكمية لمدراسات 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -9

ـ وذلػؾ نظػرا لعػدـ 7116بقسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات دورة أكتػوبر  األولػىالمقيد بدبموـ الفرقة  –الرازؽ محمد إبراىيـ 
 استكماؿ الدراسة.  فيرغبتو 

 القــــــــرار

 المذكور وٌرفع للجامعة. قٌد للمهندس إلغاءأوصى المجلس بالموافقة على 

إلغػاء  قيػد الطػالب الػذيف لػـ  د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى1المػذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -11
( أوليػػـ 4وعمػػوـ الحاسػػب  وعػػددىـ ) ةالمػػدة القانونيػػة بقسػػـ ىندسػػ اوتجػػاوزو يسػػجموا خطػػة البحػػث لدرجػػة الماجسػػتير 

 صر قاصد مينا وأخرىـ ىديؿ محمد عامر الشيخ طو. الميندس / مريـ نا
 القــــــــرار

 قٌد للطالب  المذكورٌن وٌرفع للجامعة. إلغاءأوصى المجلس بالموافقة على 

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى المد لعاـ آخر لمطالب المسػجميف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -11

( 77ـ وعػػددىـ )7117/7118 الجػػامعيالعمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات لمعػػاـ  فػػي لماجسػػتيرلدرجػػة ا
 أشرؼ صالح الديف زيف الديف، آخرىـ الطالب/ محمود فاروؽ محمود سالـ.  راميطالب أوليـ الطالب/ 

 القــــــــرار

 رفع للجامعة.وٌ ٌنلمذكورالمد لعام  آخر  للطالب أوصى المجلس بالموافقة على 

   



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػ
 ( م5/11/2710الثالثة الجلسة  م2712 / 2710 الجامعيترونية بمنىف العام مجلس كلية الهندسة اإللك) 

(14) 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى مػػد فتػػرة الدراسػػة  لمطػػالب 1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -17
المػدة القانونيػة  تنتيػيسػوؼ  والتػيالعمـو اليندسية بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسػية  فيالمسجميف لدرجة الماجستير 

 ) الئحة حديثة(وىـ ميندسة نورا يحيى زكريا الشيخ و الميندس / أسامة محمد محمد عمارة.ـ 31/9/7117 فيليـ 
 القــــــــرار

 للطالب لمذكورٌن وٌرفع للجامعة. على المد فترة الدراسةأوصى المجلس بالموافقة 

 
عمػى مػد فتػرة الدراسػة  لمعػاـ الرابػع د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة 1المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ-13

العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات  فػيالمسػجمة لدرجػة  الماجسػتير  -النػادي عيسػويلمميندسة / دعاء حسػف 
 1/11/7117 اعتبػارا مػفـ . 7119دورة أكتػوبر  -الصناعية والتحكـ تخصص ىندسػة اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـ

 . ـ 31/9/7118حتى و 
 لقــــــــرارا

 . أوصى المجلس بالموافقة على مد فترة الدراسة للعام الرابع   للمهندسة المذكورة وٌرفع للجامعة

 
 األوؿد/ وكيػؿ الكميػػة لمدراسػات العميػػا والبحػوث بشػأف الموافقػػة عمػى مػد فتػػرة الدراسػة  لمعػػاـ 1المػذكرة المقدمػة مػػف السػيد أ-14

العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة  فػػيالمسػػجؿ لدرجػػة  الماجسػػتير -صػػود لممينػػدس / محمػػد بيجػػت مصػػطفى عبػػد المق
 اعتبػػػارا مػػػفـ 7117دورة أكتػػػوبر -اإللكترونيػػػات الصػػػناعية والػػػتحكـ تخصػػػص ىندسػػػة اإللكترونيػػػات الصػػػناعية والػػػتحكـ

 . ـ 31/9/7118حتى و  1/11/7117
 القــــــــرار

 .للمهندس المذكور وٌرفع للجامعة   األولأوصى المجلس بالموافقة على مد فترة الدراسة للعام 
 

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 1المذكرة المقدمة مف السػيد أ-15
بقسػـ  ىندسػة  -ماجسػتير  العمػوـ اليندسػية ةالمسجؿ لدرجػ –أشرؼ صالح الديف  راميرسالة الماجستير الخاصة بالميندس/ 

( واقتػرح مجمػس القسػـ  األبعػاد ثالثي) اكتشاؼ العوائؽ لممكفوفيف باستخداـ جياز استشعار  -موضوع: في ـو الحاسبات وعم
  -تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:

 انىظُفخ االسى و

 (خبسجٍيًزذٍ جبيؼخ ػٍُ شًس ) –كهُخ انهُذسخ  –أسزبر ثمسى انذبسجبد  د/ أًٍَ يذًذ دسٍ وهجه1أ 1

 (اإلششافأسزبر يزفشؽ ثمسى هُذسخ وػهىو انذبسجبد ) ػٍ نجُخ  انفُشبوٌد/ َىال أدًذ 1أ 7

 (داخهٍثمسى هُذسخ وػهىو انذبسجبد ) يًزذٍ  يسبػذ أسزبر / أًٍَ انسُذ أدًذ انسُذ ػًُشح1د 3

 القــــــــرار

فحص ومناقشة رسالة الماجستٌر الخاصةة بالمهنةدس  أوصى المجلس بالموافقة على التشكٌل المقترح من مجلس القسم للجنة
 .للجامعة عوٌرف المذكور

 

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 1المذكرة المقدمة مف السػيد أ-16
بقسػـ ىندسػة -العمػوـ اليندسػية ماجسػتير  ةالمسػجؿ لدرجػ –رسالة الماجستير الخاصة بالميندس/ خالد رمضػاف محمػد عمػى 

( واقتػرح مجمػس القسػـ  األعمػاؽنظػـ صػوتيات  فػي)كفػاءة التعػديؿ والتكويػد  -موضػوع: في االلكترونيات واالتصاالت الكيربية
  -تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:

 انىظُفخ االسى و

 ( خبسجٍ) يًزذٍ  -أسزبر ثكهُخ انفُُخ انؼسكشَخ  ػهً د/ ػهً انًغبص1ٌأ 1

 انؼبنٍانًؼهذ  -أسزبر ثمسى هُذسخ االنكزشوَُبد واالرصبالد انكهشثُخ د/ صالح سُذ إثشاهُى انؼجىص1أ 7
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 ( م5/11/2710الثالثة الجلسة  م2712 / 2710 الجامعيترونية بمنىف العام مجلس كلية الهندسة اإللك) 

(15) 

 أكبدًَُخ انششوق) يششف( -نههُذسخ

 أسزبر يزفشؽ ثمسى هُذسخ االنكزشوَُبد واالرصبالد انكهشثُخ ) يششف( د/ يؼىض إثشاهُى يؼىض1أ 3

 (داخهٍأسزبر يزفشؽ ثمسى هُذسخ االنكزشوَُبد واالرصبالد انكهشثُخ )  طفًد/ػهً دسٍ ػهً يص1أ 4

 القــــــــرار

أوصى المجلس بالموافقة على التشكٌل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستٌر الخاصةة بالمهنةدس 
 .للجامعة عوٌرف المذكور

 

ميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة د/ وكيػؿ الك1المذكرة المقدمة مف السػيد أ-17
بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت -المعيػد  –رسالة الماجستير الخاصة بالميندس/ سعيد عبد الحميد السيد أبو خضػرة  

رقاقػة لالتصػاالت الالسػمكية ( واقتػرح  )ىوائيات عمى -موضوع: في -العمـو اليندسية  في الماجستير ةالكيربية المسجؿ لدرج
  -مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:

 انىظُفخ االسى و

 ( خبسجٍ) يًزذٍ  -جبيؼخ انًُصىسح  –أسزبر يزفشؽ ثكهُخ انهُذسخ  أدًذ انًُمبرً دًذٌد/ 1أ 1

 (داخهٍشوَُبد واالرصبالد انكهشثُخ ) أسزبر يزفشؽ ثمسى هُذسخ االنكز د/ػبدل ػجذ انًسُخ صهُت1أ 7

 أسزبر يزفشؽ ثمسى هُذسخ االنكزشوَُبد واالرصبالد انكهشثُخ ) يششف( صٍَ انذٍَ دهًٍد/ صبثش 1أ 3

 ) يششف( ثمسى هُذسخ االنكزشوَُبد واالرصبالد انكهشثُخ  أسزبر يسبػذ / هُذ ػجذ انؼظُى يههػ1د 4

 القــــــــرار

ة على التشكٌل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستٌر الخاصةة بالمهنةدس أوصى المجلس بالموافق
 للجامعة عوٌرف المذكور

 

د/ وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى التقػارير السػنوية لمطػالب المسػجميف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-18
 رامػػي( طالػػب أوليػػـ الطالػػب/ 35ـ وعػػددىـ )7116/7117 الجػػامعيوعمػػوـ الحاسػػبات لمعػػاـ لدرجػػة الماجسػػتير بقسػػـ ىندسػػة 

 .الحنفيأشرؼ صالح الديف ، آخرىـ الطالب/ محمد حسف عبد الحكيـ 
 القــــــــرار

ات التقػارير السػنوية لمطػالب المسػجميف لدرجػة الماجسػتير بقسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػب اعتمةادأوصى المجلس بالموافقة على 
 للجامعة. عوٌرف

 

مػػادة) نظػػـ االتصػػاالت  امتحػػافد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى 1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -19
 بتمييػديعبد العظيـ حسف عرفػة المقيػدة  نانسيلمطالبة /   الثاني الدراسيبدال مف الفصؿ  األوؿ الدراسيالفصؿ  فيالمتقدمة ( 

 وإسااُبدو دُااأ أوصااً يجهااس انمسااى ثبنًىافمااخ 7116االنكزشوَُاابد واالرصاابالد انكهشثُااخ دوسح أكزااىثش ر قسػػـ ىندسػػة ماجسػػتي

 . انُجٍ+ د/ يذًذ ػجذ  األثُطد/ جبثش 1رذسَس يبدح َظى االرصبالد انًزمذيخ نهسُذ أ

 القــــــــرار

 ( في الفصؿ الدراسي األوؿ لمطالبة المذكورة.امتحاف مادة) نظـ االتصاالت المتقدمة أوصى المجلس بالموافقة على 
 

) التعػرؼ عمػى األنمػاط(  مادة امتحافد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -71
ماجسػتير بقسػـ ىندسػة  يبتمييػدلمطالبػة / منػى كػريـ شػفيؽ المقيػدة  الثػاني الدراسػيبدال مػف الفصػؿ  األوؿ الدراسيالفصؿ  في

راذسَس يابدح انزؼاشف ػهاً  وإساُبددُأ أوصً يجهس انمسى ثبنًىافمخ  ـ.7116االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  دورة أكتوبر 

 د/ يؼىض إثشاهُى يؼىض. 1األًَبغ نهسُذ أ

 القــــــــرار

 األوؿ  لمطالبة المذكورة. الدراسيصؿ الف في )التعرؼ عمى األنماط( امتحاف مادةعقد أوصى المجلس بالموافقة على 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػ
 ( م5/11/2710الثالثة الجلسة  م2712 / 2710 الجامعيترونية بمنىف العام مجلس كلية الهندسة اإللك) 

(16) 

د/ وكيػؿ الكميػػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػػة عمػى دراسػة مػادة ) تطبيقػات المعالجػػات 1المػذكرة المقدمػة مػف السػيد أ-71
ة دكتػػور المقيػػد لدرجػػ –الصػػادؽ  فػػوزيالخاصػػة بالطالػػب / أحمػػد محمػػد  األوؿ الدراسػػيالفصػػؿ  فػػينظػػـ االتصػػاالت(  فػػيالدقيقػػة 
 إسػنادـ حيث أوصى مجمس القسـ عمى 7116العمـو اليندسية بقسـ االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر  في الفمسفة

السػيد  فتحػيد/ 1كػال مػف السػيد أ إلػى األوؿ الدراسػيالفصػؿ  فػينظـ االتصػاالت(  فيتدريس مادة ) تطبيقات المعالجات الدقيقة 
 .انُجٍجذ يذًذ ػد/  عبد السميع +

 القــــــــرار

الخاصػػة  األوؿ الدراسػػيالفصػػؿ  فػػينظػػـ االتصػػاالت(  فػػيدراسػػة مػػادة ) تطبيقػات المعالجػػات الدقيقػػة أوصةةى المجلةةس بالموافقةةة علةةى 
 . ربالطالب المذكو 

 

تحسػيف الخاصػة بالطالبػة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى اختيػار مػواد 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-77
بقسػـ الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػية   األساسيةالعموـ  فيالمقيدة لدرجة دكتور الفمسفة  -الباري/ نرميف عبد الستار صابر عبد 

:  مػادة الخاليػا المادتيف لرفع المعػدؿ الكمػى وىػـ ـ حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى اختيار7116اليندسية دورة أكتوبر 
 صػبحيمػادة الكترونيػات الحالػة الصػمبة القػائـ بالتػدريس د/ أحمػد  -عػرايس أبػوشمسية القائـ بالتػدريس د/ أحمػد عبػد الفتػاح ال

  .حسونة
 رالقــــــــرا

 .تحسيف الخاصة بالطالبة المذكورةالاختيار مواد أوصى المجلس بالموافقة على 
 

اسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى اختيػار مػادة تحسػيف الخاصػة بالطالبػة د/ وكيؿ الكمية لمدر 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-73
العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت  فػي لدرجة دكتػور الفمسػفة المسجمة -/ سامية محمد محمد عبد الحميـ

لرفع المعدؿ الكمى وىى:  مػادة تحميػؿ أداء  دةـ حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى اختيار الما7116الكيربية  دورة يناير 
  .أوؿ( دراسيالسيد عبد السميع ) فصؿ  فتحي د/1القائـ بالتدريس أ   الرقمينظـ التعديؿ 

 رالقــــــــرا

 تحسيف الخاصة بالطالبة المذكورة. الاختيار مواد أوصى المجلس بالموافقة على 
 

ميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة االمتحػػاف الشػػامؿ د/ وكيػػؿ الك1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ-74
المدرس المسػاعد بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة والمسػجؿ لدرجػة دكتػور  -الشافعيلمميندس/ وليد فؤاد جابر 

 ـ  وتتكوف المجنة مف السادة:7116ة دورة يناير ياليندس العمـو في الفمسفة
 انىظُفخ االسى و

 (خبسجٍأسزبر  ثبنكهُخ انفُُخ انؼسكشَخ  ) د/ ػهً انًغبصي1أ 1

أسزبر يزفشؽ ثمسى هُذسخ االنكزشوَُبد واالرصبالد انكهشثُخ يٍ )داخم  د/ ػهً دسٍ ػهً يصطف1ًأ 7

 انمسى(

ى يٍ )خبسج أسزبر يزفشؽ ثمسى هُذسخ االنكزشوَُبد انصُبػُخ وانزذك د/يذًذ ػجذ انؼظُى انجشد1ًَُأ 3

 انمسى(

/ يذًذ يذًذ انسؼُذ 1د 4

 انذهىاٍَ

أسزبر يزفشؽ ) أسزبر يسبػذ ( ثمسى هُذسخ االنكزشوَُبد واالرصبالد 

 (اإلششافانكهشثُخ  ) ػٍ نجُخ 

أسزبر يسبػذ ثمسى هُذسخ االنكزشوَُبد واالرصبالد انكهشثُخ  ) يٍ داخم  انُجٍد/ يذًذ ػجذ  5

 انمسى(

 رالقــــــــرا

 صى المجلس بالموافقـة على تشكٌل لجنة االمتحان الشامل للمهندس المذكور.أو



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػ
 ( م5/11/2710الثالثة الجلسة  م2712 / 2710 الجامعيترونية بمنىف العام مجلس كلية الهندسة اإللك) 

(17) 

 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة االمتحػػاف الشػػامؿ 1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ-75
ـ  وتتكػوف 7117 أكتػوبرة دورة ياليندسػلعمػوـ ا فػي المسجؿ لدرجة دكتػور الفمسػفة -المكاـر سالـ  أبو إبراىيـلمميندس/ أحمد 
 المجنة مف السادة:

 انىظُفخ االسى و

 ( خبسجٍجبيؼخ ػٍُ شًس )  –أسزبر ثمسى هُذسخ االنكزشوَُبد واالرصبالد كهُخ انهُذسخ ركشي انُجٍد/ ػجذ انذهُى ػجذ 1أ 1

 (اإلششافرصبالد انكهشثُخ ػٍ نجُخ أسزبر يزفشؽ ثمسى هُذسخ االنكزشوَُبد واال انشثُؼٍد/ انسُذ يذًىد 1أ 7

 (شَبظُبد انهُذسُخ) يٍ خبسج انمسىأسزبر  يزفشؽ ثمسى انفُضَمب وان د/ يصطفً دسٍ ػُس1ًأ 3

 أسزبر يزفشؽ ثمسى هُذسخ وػهىو انذبسجبد ) يٍ داخم انمسى( انفُشبوٌد/ َىال أدًذ 1أ 4

 سخ وػهىو انذبسجبد )يٍ داخم انمسى(أسزبر يسبػذ ثمسى هُذ / أًٍَ انسُذ أدًذ انسُذ ػًُشح1د 5

 القــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقـة على تشكٌل لجنة االمتحان الشامل للمهندس المذكور.

 
  -انهجبٌ: -:  ثبيُبً 

ـ المنعقػد 7118/ 7117محضر اجتمػاع مجمػس قسػـ االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ) الجمسػة الثانيػة( لمعػاـ الجػامعي  -1
 ـ.11/7117/ 8بتاريخ 

 القــــــــرار

  1أحٌط المجلس علما 
 

ـ   المنعقد بتػاريخ 7118/ 7117محضر اجتمػاع مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ) الجمسة الثانية( لمعاـ الجامعي  -7
 ـ.11/7117/ 8

 القــــــــرار

  1أحٌط المجلس علما 
 

 7117حيوية والتكنولوجيا) الجمسة الحادية عشر( لمعػاـ الجػامعي  محضر اجتمػاع مجمس إدارة برنامج اليندسة الطبية وال-3
 ـ.11/7117/ 11ـ المنعقد بتاريخ 7118/

 القــــــــرار

  1أحٌط المجلس علما 
 

 ـ.15/11/7117ـ المنعقد بتاريخ 7118/ 7117محضر اجتمػاع لجنة المكتبة ) الجمسة الثانية( لمعاـ الجامعي -4
 القــــــــرار

  1لس علما أحٌط المج
 
ـ المنعقػػد 7118/ 7117محضػػر اجتمػػػاع لجنػػة العالقػػات الثقافيػػة والبحػػوث العمميػػة  ) الجمسػػة الثانيػػة( لمعػػاـ الجػػامعي -5

 ـ.15/11/7117بتاريخ 
 القــــــــرار

  1أحٌط المجلس علما 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػ
 ( م5/11/2710الثالثة الجلسة  م2712 / 2710 الجامعيترونية بمنىف العام مجلس كلية الهندسة اإللك) 

(18) 

ـ المنعقػػد 7118/ 7117عي  محضػػر اجتمػػػاع مجمػػس قسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػية) الجمسػػة الثانيػػة( لمعػػاـ الجػػام-6
 ـ.11/7117/ 8بتاريخ 

 القــــــــرار

  1أحٌط المجلس علما 
 

المنعقػػػد بتػػػاريخ  7118/ 7117محضػػػر اجتمػػػػاع لجنػػػة الدراسػػػات العميػػػا و البحػػػوث  ) الجمسػػػة الثانيػػػة( لمعػػػاـ الجػػػامعي -7
 ـ. 15/11/7117

 القــــــــرار

  1أحٌط المجلس علما 
 

/ 77ـ المنعقػػػػد بتػػػػاريخ 7118/ 7117تعمػػػػيـ والطػػػػالب) الجمسػػػػة الثانيػػػػة( لمعػػػػاـ الجػػػػامعي  محضػػػػر اجتمػػػػػاع شػػػػئوف ال-8
 ـ.11/7117

 القــــــــرار

  1أحٌط المجلس علما 
 

 7117محضػػر اجتمػػػػاع مجمػػػس قسػػػـ ىندسػػة االلكترونيػػػات واالتصػػػاالت الكيربيػػػة ) الجمسػػة الثانيػػػة( لمعػػػاـ الجػػػامعي    -9
 ـ.8/11/7117ـ المنعقد بتاريخ 7118/

 القــــــــرار

  1أحٌط المجلس علما 
 

ـ المنعقػد 7118/ 7117محضر اجتمػاع لجنة شئوف خدمػة المجتمػع وتنميػو البيئػة) الجمسػة الثانيػة ( لمعػاـ الجػامعي  -11
 ـ.79/11/7117بتاريخ 

 القــــــــرار

  1أحٌط المجلس علما 

 
 يب َسزجذ يٍ أػًبل -:ربسؼبً 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فتػرة الدراسػة  لمطػالب المسػجميف 1أ المذكرة المقدمة مف السيد 1
سػػوؼ تنتيػػي المػػدة  والتػػياليندسػػة االلكترونيػػة  بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة  فػػيلدرجػػة الماجسػػتير 

عبػد المرضػى داود الشػيالى  إيمػافأوليـ الميندسػة / ىـ ( و 7عددىـ )ـ ) الئحة سابقة(و 31/9/7117 فيالقانونية ليـ 
  .وأخرىـ سحر عبد الستار إبراىيـ أبو شوشة

 القــــــــرار

 للطالب لمذكورٌن وٌرفع للجامعة. على المد فترة الدراسةأوصى المجلس بالموافقة 
 

افقة عمى مد فترة الدراسة  لمطالب المسػجميف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 1لمذكرة المقدمة مف السيد أ -7
سػػوؼ تنتيػػي المػػدة  والتػػياليندسػػة االلكترونيػػة  بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة  فػػيلدرجػػة الماجسػػتير 

ىػػاجر إبػػراىيـ عبػػد ىػػـ أوليػػـ الميندسػػة / طالػػب وطالبػػة و  77عػػددىـ و  (حديثػػةـ ) الئحػػة 31/9/7117 فػػيالقانونيػػة ليػػـ 
 .البحريسعيد  ساميوأخرىـ  ـ الكري

 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػ
 ( م5/11/2710الثالثة الجلسة  م2712 / 2710 الجامعيترونية بمنىف العام مجلس كلية الهندسة اإللك) 

(19) 

   للطالب لمذكورٌن وٌرفع للجامعة.  على المد فترة الدراسةأوصى المجلس بالموافقة 
 

د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطػالب بشػأف خطػاب مكتػب التنسػيؽ الخػاص بتعػديؿ ترشػي  1المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
ـ الدسػػوقي السػػيد محمػػود موسػػى إلػػى الكميػػة لحصػػولو عمػػى زيػػادة فػػي الػػدرجات فػػي بعػػض الطالػػب / عمػػر محمػػود إبػػراىي
 .لمقبوؿ  األدنىـ بعد رفع دعوة قضائية حيث يستوفى الطالب الحد 7116 الماضيمقررات الثانوية العامة العاـ 

 القــــــــرار

م مسةتجد  ,6164/616 الجةامعًالعةام  فةً ياإلعةدادعلى قبول تعةدٌل ترشةٌا الطالةب مةن الفرقةة  أوصى المجلس بالموافقة
 وٌرفع للجامعة.  م إٌقاف قٌد أول 6161/6164 الجامعًالعام  واحتساب

 

المقػػدـ مػف الطالبػػة / خمػػود رأفػػت عبػػد  االلتمػػاسد/ وكيػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػالب بشػػأف 1المػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -4
تمػتمس فيػو قبػوؿ عػذرىا المرضػى  والتػيالػدكتور/ رئػيس الجامعػة  األسػتاذؿ مف السػيد والمحو اإلعداديوالمقيدة بالفرقة  الرءوؼ

ـ ويوصػى بػأف 74/11/7117محػرر بتػاريخ  طبػيـ ومرفؽ طيػو تقريػر 7116/7117لمعاـ السابؽ  الثاني الدراسيعف الفصؿ 
ـ. حيػث 7/4/7117ف ابتػداء مػف يػوـ وتحتاج لمعػالج وأجػازة لمػدة شػيري حركيالطالبة تعانى مف التياب بالعصب الثامف ودوار 

ـ " عػدـ الموافقػة عمػى األعػذار بعػد إعػالف النتػائج وال تقبػؿ أعػذار بػأثر رجعػى 77/7/1997ينص قرار مجمس الجامعػة بتػاريخ 
 وحيث أف العذر ورد إلينا بعد إعالف النتائج بعدة شيور.

 القــــــــرار

بعةد إعةالن  األعةذارهذا الشةأن والتةً تةنص علةى عةدم قبةول  فً لجامعةمجلس ا تتطبٌقا لقرارا أوصى المجلس بعدم الموافقة
 وٌرفع للجامعة.  النتائج وال تقبل بأثر رجعى 

 :انزبنٍواجزًغ انًجهس يٍ انسبدح األسبرزح واألسبرزح انًسبػذٍَ نًُبلشخ انًىظىع 

 

بقسػـ  -د./ أيمػف السػيد عميػرة األسػتاذ المسػاعد   المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقػة عمػى تعيػيف السػيد-5
وظيفة أستاذ بذات القسـ حيث أوصت المجنػة العمميػة الدائمػة لميندسػة االلكترونيػة والحاسػبات  فيىندسة وعمـو الحاسبات بالكمية 

ة أستاذ بػذات القسػـ وأوصػى لوظيف العمميبالموافقة عمى من  سيادتو المقب  55والنظـ لوظائؼ األساتذة واألساتذة المساعديف رقـ 
وظيفػػة أسػػتاذ بالقسػػـ  ومرفػػؽ األوراؽ  فػػيبالموافقػػة عمػػى تعيػػيف سػػيادتو ـ  7/11/7117مجمػػس القسػػـ بجمسػػتو المنعقػػدة بتػػاريخ 

 الدالة عمى ذلؾ.
 القــــــــرار

 وٌرفع للجامعة.  مجلس بالموافقة مع تقدٌم التهنئةأوصى ال
 

 انسبػخ انثبنثخ يسبءً  اَزهً االجزًبع دُأ كبَذو          
 

 ػًُذ انكهُخ       أيٍُ انًجهس                             

 
 لبئى ثؼًم أ.د/ ػجذ انُبصش ػجذ انجىاد يذًذ             أ. د/ انسُذ يذًىد انشثُؼٍ  

 آماؿ..


