
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 5/8/7108 عشر الثانيةالجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيدسة اإللكمجمس كمية الين) 

 

(0) 

                                                                                                                          
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 محضـــــر اجتمــــــاع
 

 مجلس كلية الهندسة اإللكترونية بمنوف
 

 عشر( الثانيةالجلسة )
 

 

 م 5/8/1028المنعقدة بتاريخ 

 حتىوالممتدة 
 م21/8/1028

 

 ـ7107/7108 لمعاـ الجامعي
 

 هـ2141 ذو القعدةمن 11 االحدالمنعقدة يوم 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 5/8/7108 عشر الثانيةالجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيدسة اإللكمجمس كمية الين) 

 

(7) 

 
 
 
 

 
 } عشر الثانية الجمسة {حضر اجتماع مجمس الكمية م

 ـ.5/8/7108الموافؽ  األحدالمنعقدة يـو 

عقذ اجخًبع يجهس  حًبو انسبعت انحبديت عشر صببحبً حى فيو و5/8/1028انًىافق  األحذَه في يىو إ

ووكيم انكهيت نخذيت  ()عًيذ انكهيت  انكهيت برئبست انسيذ األسخبر انذكخىر/ عبذ انُبصر عبذ انجىاد يحًذ

 .انبيئت انًجخًع وحًُيت
 مف السادة: وعضوية كػػػػلً      

 الكمية لمدراسات العميا والبحوث. وكيؿ أ.د/ سناء محمود الربيعي 0

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

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

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

 .ياضيات اليندسيةرئيس مجمس قسـ الفيزيقا والر  عبد الحميد الشنوانىد/ رمضاف 1أ 5
 ساتذة بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ) بالتناوب(.أقدـ األ أ.د/ إبراىيـ محمد الدكاني 6

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

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربية.)مدعو(األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة  أ.د/ السيد محمود الربيعي 8

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات. سماعيؿإأ.د/ نبيؿ عبد الواحد  9

 األستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية . أ.د /محمود محمد محفوظ 01

 أقدـ المدرسيف ) بالتناوب(. / أحمد مصطفى المحلوي1د 00

 ف الحضورأعتذر ع

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

 تغيب عف الحضور

 اإللكترونية )مف الخارج(. ترئيس مجمس إدارة شركة بنيا لمصناعا د.ـ/ حساـ حسف عبد الحميد 0

 ة بمجموعة شركات العربي )مف الخارج(.مدير اإلدارة اليندسي ـ/ محمد مجدي محمد إبراىيـ العربي 7

 رجؿ أعماؿ. ـ/ محمد عبد الحميد عفيفي خمؼ اهلل 3

 أقدـ األساتذة بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكػـ ) بالتناوب (. .د/ عصاـ إبراىيـ المدبوليأ 4

 تناوب(.ساتذة بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ) بالأقدـ األ أ.د/ نواؿ أحمد الفيشاوي 5

 ساتذة المساعديف) بالتناوب(.أقدـ األ د./ أسامة فوزي زىراف  6

 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  الحضور متمنياً  ثـ رحب سيادتو بالسادة

   . األعماؿ
  ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية .بقسـ  -بسيوني محمد سلـد/ 1السيد أوفاة  نعى سيادتوثـ 

 

 -انًصبدقبث: والً:أ
 

                                                                                                                                         ـ.8/7/7108 المنعقدة بتاريخ (الحادية عشرالمصادقة عمى محضر الجمسة السابقة ) -0

لتميفوف الكتاب الوارد مف شركة فودافوف مصر للتصاالت والحاصمة عمى ترخيص انشاء واقامة محطات تقوية ا -7
وذلؾ  ـ(9×ـ8المحموؿ داخؿ جميورية مصر العربية بأف تقدـ طمب لمموافقة عمى تأجير قطعة أرض بمساحة )

( لتقوية الشبكة  palm treeـ وسوؼ يكوف بصورة جمالية عمى شكؿ نخمة )45إلقامة برج معدني بارتفاع  الستخدميا
 (. D6432يكوف موقع رقـ ) وتحسيف خدمات االنترنت والجيؿ الرابع داخؿ الكمية وسوؼ

 القــــــــرار  
 –د/ فتحي السيد عبد السميع 1السيد أ -0عمى تشكيؿ لجنة مف السادة اآلتي أسمائيـ بعد :  أوصى المجمس بالموافقة

رئيس مجمس قسـ ىندسة  –السيدة أ.د/ منى محمد صبري شقير  -7رئيسا  –وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب 
السيد  أ.د/ عبد العزيز ابراىيـ محمود عضوًا لدراسة امكانية ايجاد  -3عضوا  –ت واالتصاالت الكيربية االلكترونيا

 حموؿ لضعؼ الشبكات بالكمية عمى أف تنيى عمميا خلؿ أسبوع ويرفع لمجامعة . 
 آلتي أسمائيـ بعد :الجمسة الثانية عشرة مف السادة اونظرًا لتأخر المجنة تـ إعادة تشكيؿ لجنة مف مجمس الكمية * 

 رئيساً   ابراىيـ بينسيأحمد أ.د/  -0

 عضواً    أ.د/ عادؿ عبد المسي  -7

 عضواً   أ.د/ سعيد عبد العاطي بصؿ -3
 

 -ببنخفىيض:يىضىعبث  :ثبَيبً 
 

 من رئيس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بشأف الموافقة عمى  / المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور -0
إجازة رعاية دسة / إيماف عبد المجيد أبو حجازي المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية المين

 ـ .7108/7109طفؿ لمعاـ الثاني لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 الموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة. أوصى المجمس عمى اعتماد 
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 -ثبنثبً : يىضىعبث نإلحبطت :
ـ بشأف تجديد ضـ السيد األستاذ الدكتور / السيد محمود 75/7/7108( بتاريخ 0566رئيس الجامعة رقـ ) قرار -0

األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بكمية اليندسة اإللكترونية بالجامعة  –الربيعي 
 عاـ .ـ ولمدة 77/4/7108لعضوية مجمس الكمية مف الداخؿ اعتبارًا مف 

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .

 

المذكرة المقدمة مف رئيس لجنة النظاـ والمراقبة بشأف بياف إحصائي بنتيجة طلب البكالوريوس دور مايو لمعاـ  -7
 ـ7107/7108الجامعي 

 التقدير
قسـ ىندسة 
اإللكترونيات 

 واالتصاالت الكيربية

قسـ ىندسة 
اإللكترونيات الصناعية 

 والتحكـ

ـ ىندسة وعموـ قس
 إجمالي الحاسبات

طلب ناجحوف بتقدير 
 05 3 4 8 عاـ ممتاز

طلب ناجحوف بتقدير 
 عاـ جيد جداً 

34 39 07 91 

طلب ناجحوف بتقدير 
 090 38 014 49 عاـ جيد

طلب ناجحوف بتقدير 
 81 77 78 31 عاـ مقبوؿ

إجمالي الطلب 
 الناجحوف

070 075 81 376 

 القــــــــرار 
 يط المجمس عممًا .أح
 

 -عبيت: ث: يىضىعبرابعبً 
 

د/ مصطفى بيجت عبدا لمتعاؿ لممتميزيف 1أ رسيف واألساتذة المساعديف لجائزةبشأف ترشيحات الكمية مف المد -0
 ـ .7108لعاـ 

  -وبناءًا عمى ذلؾ :
 تـ عرض الموضوع عمى األقساـ العممية . -أوالً :
الفيزيقا والرياضيات اليندسية في جمستو )الحادية عشرة ( المنعقدة بتاريخ ورد إلينا موافقة مجمس قسـ  -ثبَيبً :

د/ مصطفى بيجت عبد .المدرس بالقسـ  عمى جائزة أ – ـ ، عمى ترشي  السيد د/ طو عبدالمييمف طو 05/7/7108
 ـ.7108المتعاؿ لممتميزيف لعاـ 

العممية )الجمسة الحادية عشرة( المنعقدة   تـ عرض الموضوع عمى لجنة العلقات الثقافية والبحوث -: ثبنثبً 
 جاء مف مجمس القسـ المختص. ـ ، وأوصت المجنة بالموافقة عمى الترشي  بناءًا عمى ما74/7/7108بتاريخ
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 31/7/7108بالتفويض بتاريخ  ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـمجمس قسـ رئيس  ورد إلينا موافقة -: رابعبً 
د/ مصطفى بيجت عبد المتعاؿ .جائزة أعمى  –مدرس بذات القسـ  –كتور/ أحمد محمد النجار ـ بترشي  السيد الد

 ولـ يتـ عرضو عمى لجنة العلقات الثقافية . ـ7108لممتميزيف لعاـ 
وأوصى  ـ 5/8/7108المنعقدة بتاريخ  الثانية عشرجمستو  فيمجمس الكمية  تـ عرض الموضوع عمى -: خبيسب

د/ مصطفى بيجت عبد المتعاؿ لممتميزيف لعاـ 1جائزة ألتقييـ اإلنتاج العممي لممتقدميف لنيؿ  المجمس بتشكيؿ لجنة
 -مف السادة اآلتي أسمائيـ: ـ7108

 د/ نبيؿ عبدالواحد إسماعيؿ      أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات1أ -0
 ونيات واالتصاالت الكيربيةد/ السيد محمود الربيعي         أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكتر 1أ -7

واستندت المجنة في حكميا عمى مجمؿ اإلنتاج ـ 7/8/7108السابؽ ذكرىا بتاريخ  تـ عقد اجتماع المجنة  -سبدسب:
                -العممي واألنشطة لممتقدميف عمى المعايير التالية :

بالقسـ ركة في لجاف اإلشراؼ عمى الرسائؿ العممية الريادة البحثية والمشا -اإلنتاج العممي لما بعد الدكتوراه مجمؿ ) 
 ( لجاف وأنشطة الكمية والكنتروؿ فيالتواجد والمشاركة الجادة  - لممتقدـ  H-index  -المختص

/ أحمد محمد النجار . د لمسيد ف الكميةعأوصت المجنة بأف تكوف األفضمية لمترش  ممثل  المعايير السابقةوبناءًا عمى 
 ـ ىندسو االلكترونيات الصناعية والتحكـ .مدرس بقسال –

قاـ السيد الدكتور / طو عبد المييمف طو بتقديـ تظمـ مف القرار إلى السيد أ.د/ عميد الكمية والذي قاـ بدوره  سببعبً :
  ئزة .والتي أوصت بتأييد التوصية السابقة بترشي  د./ أحمد محمد النجار لمجابتحويؿ التظمـ إلى المجنة المشكمة لمرد 

 القــــــــرار
د/ مصطفى بيجت عبد المتعاؿ لممتميزيف لعاـ .أبالموافقة عمى ترشي  د./ أحمد محمد النجار لجائزة أوصى المجمس 

 ويرفع لمجامعة . ـ7108
 
ـ عمى 3/6/7108الكتاب المقدـ مف أميف عاـ الجامعة بشأف موافقة مجمس الكمية بجمستيا المنعقدة بتاريخ  -7

األقساـ العممية بالكمية مف المعيديف المطموب تكميفيـ مف أوائؿ خريجي الكمية خلؿ الخمس سنوات القادمة احتياجات 
ـ والمتضمف احتياجات قسـ الفيزيقا 7173/7174ـ حتى العاـ الجامعي 7109/7171والتي تبدأ مف العاـ الجامعي 

مية وعدد واحد معيد مف خريج كمية العمـو تخصص ( معيد مف أوائؿ خريجي الك3والرياضيات اليندسية بتعييف عدد )
ـ ، حيث أفاد بأنو ال يجوز تكميؼ معيديف لمكمية إال مف خريجي الكمية نفسيا 7171/7170كيمياء حديث التخرج عاـ 

وفي حالة الحاجة لتخصص غير موجود بالكمية يتـ االعلف عنو ، وكذلؾ التفضؿ واإلحاطة باتخاذ اللـز وموافاتنا 
 : تيباآل

لقسـ بجامعة المنوفية موافقة مجمسي الكمية والقسـ عمى اإلعلف عف عدد واحد معيد كيمياء مف خريجي كمية العمـو  -
 الفيزيقا والرياضيات اليندسية مع توضي  شروط اإلعلف .

 ذ اللـز .عدد الطلب بكؿ فرقة عمى حدة وعدد أعضاء ىيئة التدريس واألحماؿ التدريسية حتى يتسنى لنا أتخا -
 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصيات مجمس الجامعة .
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المذكرة المقدمة مف السيدة األستاذ الدكتور / رئيس مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بشأف  -3
 ـ .7107/7108ية لمعاـ الجامعي محضر المؤتمر العممي الثاني لقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيرب

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .

 
 المذكرة المقدمة مف رئيس لجنة النظاـ والمراقبة بشأف إحصائية نسب كًل مف : -4

 ) الفرقة اإلعدادي حديث ( . المتحاف. إحصائية نسب النجاح في المواد المختمفة 0
 لفرقة اإلعدادي حديث ( .. إحصائية نسب التقديرات في امتحاف ) ا7
 ) الفرقة األولى ( . المتحاف. إحصائية نسب النجاح في المواد المختمفة 3
 . إحصائية نسب التقديرات في امتحاف ) الفرقة األولى ( .4
 ) الفرقة الثانية ( . المتحاف. إحصائية نسب النجاح في المواد المختمفة 5
 لفرقة الثانية ( .. إحصائية نسب التقديرات في امتحاف ) ا6

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .

 
لجنة الممتحنيف  اجتماعمحضر  وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأفالمذكرة المقدمة مف السيد االستاذ الدكتور  -5

 ـ .7107/7108كنتروؿ الفرقة اإلعدادي 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس باالعتماد
محضر اجتماع لجنة الممتحنيف  وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأفمف السيد االستاذ الدكتور المذكرة المقدمة  -6

 ـ .7107/7108كنتروؿ الفرقة األولى 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس باالعتماد
 

ع لجنة الممتحنيف محضر اجتما وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأفالمذكرة المقدمة مف السيد االستاذ الدكتور  -7
 ـ .7107/7108كنتروؿ الفرقة الثانية 

 القــــــــرار
 أوصى المجمس باالعتماد

محضر اجتماع لجنة الممتحنيف  وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأفالمذكرة المقدمة مف السيد االستاذ الدكتور  -8
 ـ .7107/7108كنتروؿ الفرقة الثالثة 

 القــــــــرار
 مجمس باالعتمادأوصى ال
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(7) 

  -: شئىٌ انخعهيى وانطالة:خبيسبً 
مطالبة / مريـ التدريب الصيفي ل وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأفالوارد مف السيد االستاذ الدكتور الخطاب  -0

 ي في الفترةتضمف بأف الطالبة حضرت التدريب الصيفوالذي يزكريا عبد اهلل عميرة بالفرقة الرابعة قسـ ) اتصاالت ( 
لمتدريب بتاريخ  اجتيازىاـ ، ولكنيا أحضرت الشيادة المعتمدة التي تفيد 01/8/7107ـ إلى 06/7/7107مف 
الذي أوض  في نياية خطابو بأنو يرى اجتيازىا في مقرر ـ وتـ عرض الموضوع عمى مشرؼ التدريب 3/7/7108

ترصد بكشوؼ الكنتروؿ حفاظًا عمى مستقبميا حيث  فعمى أ 75/51التدريب الصيفي الخارجي ونجاحيا بتقدير مقبوؿ 
أف تخرج الطالبة مرىوف عمى اجتيازىا لمتدريب الصيفي وبالعرض عمى لجنة شئوف التعميـ والطلب أوصت بالموافقة 

عمى أف يعرض عمى ما انتيى إليو مشرؼ التدريب الصيفي باجتياز الطالبة المذكورة لمتدريب الصيفي ونجاحيا فيو 
 وع عمى مجمس الكمية لتحديد دور التخرج .الموض

 القــــــــرار
وترصد درجات الطالبة في كشوؼ الكنتروؿ أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية شئوف التعميـ والطلب 

 ويرفع لمجامعة .ـ ( 7108الخاصة بالدور الثاني ) دور سبتمبر 
 

اقتراح لجنة شئوف التعميـ والطلب  ؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأفوكيالوارد مف السيد االستاذ الدكتور الخطاب  -7
يرغبوف رسوبيـ في القسـ الذي مف قسـ إلى قسـ بعد طلب الفرقة الثالثة المتعثريف في الدراسة في تقنيف تحويؿ 

لعرض عمى لجنة شئوف إلخ ( وبا –باؽ  –التحويؿ فيو وحالة القيد التي سوؼ يكونوف عمييا ىؤالء الطلب ) مستجد 
أوصت المجنة بالموافقة عمى تحويؿ الطلب المقيديف بالفرقة الثالثة وراسبوف فييا ومتعثريف في التعميـ والطلب 

 " لألسباب التالية :مستجد في القسـ الجديد "  قيدهالدراسة مف قسـ إلى قسـ آخر ويكوف حالة 
ؿ مرة في القسـ الجديد وال يتـ النظر إلى أي مقررات قديمة بالفرقة . أف الطالب سوؼ يدرس كؿ المقررات الجديدة ألو0

 الثالثة نج  فييا سابقًا وتعتبر ممغاه .
 . أف يحصؿ الطالب عمى الدرجة الكاممة في كؿ المقررات وال يخفض إلى تقدير مقبوؿ .7
الخ ( طبقًا لقرار  –فرص  –باؽ  –. أف يؤدي الطالب االمتحاف في المادة طبقًا لعدد الفرص الخاصة بيا ) مستجد 3

 مجمس الجامعة الخاص بقواعد الرأفة .
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية شئوف التعميـ والطلب ويرفع لمجامعة .
 

ف الفصؿ الصيفي تحديد موعد امتحا وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأفالوارد مف السيد االستاذ الدكتور الخطاب  -3
يكوف امتحاف  فلمبرامج ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( وبالعرض عمى لجنة شئوف التعميـ والطلب أوصت بالموافقة عمى أ

 ـ ولمدة أسبوع .7/9/7108الفصؿ لمبرامج ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( يوـ األحد الموافؽ 
 القــــــــرار

 صية شئوف التعميـ والطلب ويرفع لمجامعة .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتو 
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(8) 

الطمب المقدـ مف أ.د/ منى شقير بشأف  وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلبالوارد مف السيد االستاذ الدكتور الخطاب  -4
ياء رئيس كنتروؿ البرامج الخاصة والتي تمتمس فيو تكميؼ لجنة إلعداد برنامج خاص لكنتروؿ البرامج الخاصة وذلؾ إلن

عمى لجنة شئوف التعميـ النتيجة بالشكؿ المطموب وذلؾ نظرًا ألف النتيجة الحالية تظير في صورة درجات فقط . وبالعرض 
والطلب أوصت بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة إلعداد برنامج خاص لكنتروؿ البرامج إلنياء النتيجة بالشكؿ المطموب وذلؾ مف 

 -كؿ مف :
 سلـ نصار . أ.د/ محمد محمد عبد ال0
 . السيد / حسيف عبد العزيز الشحات7
 . سما فتحي العيسوي3

 عمى أف تصرؼ مكافأة شير عف كؿ فصؿ دراسي لكؿ منيما مف ميزانية البرامج الخاصة .
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية شئوف التعميـ والطلب ويرفع لمجامعة .
 

 ُت انخُسيقيت نبرايج انسبعبث انًعخًذة يىضىعبث انهج : سبدسبً 
مف الطالبة / نورىاف سميـ  الكتاب المقدـ مف السيد أ.د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأف االلتماس المقدـ -0

ىندسة طبية والتي تمتمس فيو بتفعيؿ بند غير مكتمؿ ليا حيث أف الطالبة تقدمت بعذر  3المقيدة بالمستوى سالـ 
إعداد مذكرة مف بوأوصت  ةولـ تؤدى االمتحاف التحريري النيائي حيث تـ عرض الموضوع عمى المجنة التنسيقي مقبوؿ

السيد أ.د/ عميد ورئيس المجنة التنسيقية بالكمية بتفعيؿ بند غير مكتمؿ لمطلب الذيف حضروا المقرر بالكامؿ وتقدموا 
 االمتحاف التحريري النيائي.  ابعذر مقبوؿ ولـ يؤدو 

 القــــــــرار
عمى أال يحضر الطالب المقرر مرة أخرى وال يسدد رسومو ويسم  لو  وتفعيؿ بند غير مكتمؿ أوصى المجمس بالموافقة

 . بدخوؿ االمتحاف مباشر ويرفع لمجامعة
 

 بإدارة الجامعة سيقية العمياقرارات المجنة التن التعميـ والطلب بشأف لشئوفالكتاب المقدـ مف السيد أ.د/ وكيؿ الكمية -7
  -:اآلتيتتضمف  والتي
 ( 3موافاة الجامعة المقاصات العممية الستصدار قرار السيد األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة مرفؽ ) .0
لئحة المالية واالدارية الموحدة لبعض االختصاصات الواردة با فيتفويض السيد األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة  .7

 (4دة بنظاـ الساعات مرفؽ)لمبرامج الدراسية الجدي
 (5مرفؽ) آلية تنظيـ انسحاب الطلب مف البرامج .3
 (6الدراسية لمبرامج مرفؽ) المقرراتنظاـ تسجيؿ  .4
بالكمية أوصت قية ي( وبالعرض عمى لمجنة التنس7%لمجنة التنسيقية ومجمس إدارة البرنامج مرفؽ )01توزيع  .5

 حالة الطالب المتأخر عف مواعيد التسجيؿ. فيجنيو( مائة  011حاطة عمما مع تفعيؿ رسوـ التأخير )باإل

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا.
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(9) 

والتي مف اللئحة الداخمية لمبرنامج  76التعميـ والطلب بشأف المادة  لشئوفالكتاب المقدـ مف السيد أ.د/ وكيؿ الكمية -3
في شأنيا نص في مواد ىذه اللئحة التخاذ القرار يعرض عمى مجمس الكمية كافة الموضوعات التي لـ يرد  فأتنص عمى 

المناسب بما ال يتعارض مع اإلطار المرجعي لممجمس األعمى لمجامعات ، ثـ يرفع قرار مجمس الكمية إلى مجمس الجامعة 
أنو شرط ( نرجو التكـر بإضافة المتطمب المتزامف لممقررات باالئحة الداخمية حيث 76لمتصديؽ عميو إسنادًا إلى المادة )

 حيث أوصت المجنة التنسيقية بالكمية لمعرض عمى مجمس الكمية التخاذ قرار. غير مشموؿ ، 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بعدـ الموافقة ويرفع لمجامعة .
 

 لمبرامجالتدريب  فيالتعميـ والطلب بشأف اعتماد صرؼ ست ساعات  لشئوفالكتاب المقدـ مف السيد أ.د/ وكيؿ الكمية  -4
نظرًا لوجود تضارب بيف جدوؿ الساعات باللئحة الذي ينص عمى ساعة واحدة لمتدريب وتنفيذ بدال مف ساعة واحدة 

حيث أوصت المجنة التنسيقية بالكمية لمعرض عمى  لئحةلكما جاء باالتدريب باللئحة والذي ينص عمى ست ساعات ، 
 ىذا التضارب . إلزالةة واتخاذ االجراءات لئحلمجمس الكمية لمدراسة التضارب الموجود داخؿ نص ا

 القــــــــرار
رفع الموضوع لمجنة عمى اعتماد ست ساعات لمتدريب وصرؼ المستحقات المالية عنيا و أوصى المجمس بالموافقة 
 التنسيقية العميا بالجامعة.

 

قة عمى إضافة بند الساعات المكتبية الى التعميـ والطلب بشأف المواف لشئوفالكتاب المقدـ مف السيد أ.د/ وكيؿ الكمية  -5
لئحة لمف ا76القادـ حيث أف المادة  الدراسيللئحة البرنامج واالمر غير قابؿ لمتأجيؿ نظرا لوجود طالبة يتخرجوف العاـ 

مواد ىذه اللئحة  فيشأنيا نص  فيلـ يرد  التيى مجمس الكمية الموضوعات يعرض عم -مية لمبرنامج تنص عمى :الداخ
 ة.حيث أوصت المجنة التنسيقية بالكمية رفع الموضوع عمى مجمس الكمية واتخاذ االجراءات اللزمة لتعديؿ اللئح

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بعدـ الموافقة ويرفع لمجامعة .

 

تور/ عبد العظيـ الطمب المقدـ مف السيد الدك الكتاب المقدـ مف السيد أ.د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأف -6
صبي  إبراىيـ عمى بشأف حالة الطالب / مجدى سعيد إبراىيـ الطالب المقيد ببرنامج اليندسة الطبية الحيوية وحالتو كاآلتي 

تحميؿ إشارات وىو وضع غير صحي  مف الناحية العممية ومخالؼ للئحة البرنامج  – 4,3رياضة ىندسية  –ناج   -:
االقتراح االوؿ خاص بالدكتور ) سمير بدوى وىو امكانية تسجيؿ  فلتنسيقية أوصت باقتراحيوبعرض الموضوع عمى المجنة ا

واالقتراح الثاني خاص  –( في الفصؿ الدراسي القادـ 0( في الفصؿ الحالي ومادة رياضة )7الطالب لمادة رياضة )
 ( ليذا الطالب في الفصؿ الصيفي الحالي.0بالدكتور) عبد العظيـ صبي  ابراىيـ عمى( استثناء فت  الدراسة لمقرر رياضة )

 القــــــــرار
( فصؿ دراسي ثاني وال يدرس أي مواد في الفصؿ 7فصؿ دراسي أوؿ ومادة رياضة ) (0) يدرس الطالب مادة رياضة

 الصيفي.
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(01) 

 -انعالقبث انثقبفيت :سببعبً : 
والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا . المذكرة المقدمة مف السيدة أ -0

األستاذ المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت  – سعيد محمد عبد العاطي سميماففي مجلت عالمية لمسيد د. / 
 -وذلؾ لنشره بحث في مجمة عالمية: الكيربية

IET Nano biotechnology, Vol. (12), PP.201-210, No.2,(2018). 

  -والبحث بعنواف :
Engineering molecular communications integrated with carbon nanotubes in neural sensor 

Nano networks.                                                                                  
 .أة النشر العممي لسيادتوعمى صرؼ مكاف صت لجنة العلقات الثقافية بالموافقةو أحيث 

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

 
ث نشرت د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحو . المذكرة المقدمة مف السيدة أ-7

األستاذ المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت  – سعيد محمد عبد العاطي سميماف/ في مجلت عالمية لمسيد د.
 -وذلؾ لنشره بحث في مجمة عالمية: الكيربية

Wireless Personal Communications, Vol. (98), PP.1637-1661, No.2,(2018). 

  -والبحث بعنواف :
"Predictive Reservation for Handover Optimization in Two-Tier Heterogeneous Cellular 

networks. "                                                                      

 عمى صرؼ مكافأة النشر العممي لسيادتو . صت لجنة العلقات الثقافية بالموافقةو أحيث 
 القــــــــرار

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

نشرت ف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث بشأ ة لمدراسات العميا والبحوثد/ وكيؿ الكمي. المذكرة المقدمة مف السيدة أ-3
 ترونيات الصناعية والتحكـالمدرس بقسـ ىندسة االلك–محمد إسماعيؿ عبد الرازؽ حسف كرارفي مجلت عالمية لمسيد د. / 

 -وذلؾ لنشره بحث في مجمة عالمية:
International Journal of Adaptive Control and Signal processing, Vol. (32), pp.1040-1051,(2018). 

 -والبحث بعنواف :
  ''Robust RBF neural network- based backstepping controller for implantable cardiac 

pacemakers,''                                                                                                       
 عمى صرؼ مكافأة النشر العممي لسيادتو . صت لجنة العلقات الثقافية بالموافقةو أحيث 

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

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت . المذكرة المقدمة مف السيدة أ - 4 

وذلؾ لنشره بحث  المدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية – طمعت عبد الحميد طمعت في مجلت عالمية لمسيد د. / 
 -ي مجمة عالمية:ف
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(00) 

Scientific Reports, pp,1-13,27April (2017). 

  -والبحث بعنواف :
''Post- Surgery Glioma Growth Modeling from Magnetic Resonance Images for Patients 

with Treatment.''                                                                                     
 .عمى صرؼ مكافأة النشر العممي لسيادتو صت لجنة العلقات الثقافية بالموافقةو أحيث 

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

 

الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف . السيدة أالمذكرة المقدمة مف -5
وذلؾ لنشره بحث  المدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية – طمعت عبد الحميد طمعت في مجلت عالمية لمسيد د. / 

  -في مجمة عالمية:
Inverse problems In Science and Engineering, pp.1-18,19Oct.(2017).                                

  -والبحث بعنواف :
''Simultaneous reconstruction of the time- dependent Robin coefficient and heat flux in 

heat conduction problems.'                                                                            
 .صرؼ مكافأة النشر العممي لسيادتوعمى  صت لجنة العلقات الثقافية بالموافقةو أحيث 

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

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ أبحاث خاصة بالسيدة .المذكرة المقدمة مف السيدة أ-6
األستاذ المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية  -يـ مميط/ ىند عبد العظ.د

الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء 
لجنة العلقات  أوصت 1موافقة عمى تسجيؿ أبحاث لسيادتومصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصى مجمس القسـ بال

 بالموافقة.الثقافية 
 القــــــــرار

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

يؿ أبحاث خاصة بالسيد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسج.المذكرة المقدمة مف السيدة أ-7
المدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة  -/ طو عبد المييمف طو1د

الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء مصرية أو 
لجنة العلقات الثقافية  أوصت 1ى مجمس القسـ بالموافقة عمى تسجيؿ أبحاث لسيادتوعربية أو عالمية. حيث أوص

 بالموافقة .
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العلقات الثقافية ويرفع لمجامعة .
 
عمى تسجيؿ أبحاث خاصة بالسيد  ف الموافقةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأ.المذكرة المقدمة مف السيدة أ -8
األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ  -زيف الديف يد/ صابر حممأ.



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 5/8/7108 عشر الثانيةالجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيدسة اإللكمجمس كمية الين) 

 

(07) 

الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات 
لجنة  أوصت 1ى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى تسجيؿ أبحاث لسيادتواألخر 

 العلقات الثقافية بالموافقة .
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العلقات الثقافية ويرفع لمجامعة .
 
وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف التقريػر الدراسي الخاص بالسيد الميندس/ د/ 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ-9

. E-Justوالممتحؽ ببرنامج -المعيد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية   –السلـ عبد الحميـ عبد السلـ  عبد
مف الجامعة المصرية اليابانية بمدينة برج العرب  لسيادتوالماجستير والدكتوراه عمى المنحة المقدمة  درجتيلمحصوؿ عمى 

جاء بالتقرير عمما بأف  حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة وأوصت لجنة العلقات بالموافقة عمى ماباإلسكندرية الجديدة 
 الدارس ممتـز بالتخصص الموفد عميو والخطة طبقا لما جاء مف مجمس القسـ المختص.

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

 د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف التقريػر الدراسي الخاص بالسيد1المذكرة المقدمة مف السيدة أ-01
والممتحؽ ببرنامج -تصاالت الكيربية  المدرس المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واال  –الميندس/ أحمد محمد بنية دياب 

E-Just1   مف الجامعة المصرية اليابانية بمدينة برج العرب الجديدة  لسيادتولمحصوؿ عمى الدكتوراه عمى المنحة المقدمة
( خطا حيث أف الدارس 7أف رقـ التقرير )  -أوالً حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة وأوصت لجنة العلقات باإلسكندرية 

نياية مرحمة الدكتوراه ولـ ينشر إال عدد  فيالدارس  -ثانيا :عامة الثالث والمفترض أف يكوف ىذا التقرير ىو الخامس  في
وأوصت المجنة بالموافقة عمى اعتماد التقرير طبقا لما  . مؤتمرات ويوجد بحث ثالث يمر ببداية إجراءات النشر في( بحث 7)

 جاء مف مجمس القسـ المختص.
 ــرارالقــــــ

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

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف التقريػر الدراسي الخاص بالسيد 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ-00
  E-Just1والممتحؽ ببرنامج  -لصناعية والتحكـ االلكترونيات االمعيد بقسـ ىندسة  -ميندس/ إبراىيـ عمى محمد سميـ ال

مف الجامعة المصرية اليابانية بمدينة برج العرب  لسيادتوالماجستير والدكتوراه عمى المنحة المقدمة  درجتيلمحصوؿ عمى 
مما بأف جاء بالتقرير ع حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة وأوصت لجنة العلقات بالموافقة عمى ماباإلسكندرية الجديدة 

 الدارس ممتـز بالتخصص الموفد عميو والخطة طبقا لما جاء مف مجمس القسـ المختص.
 القــــــــرار

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

تقريػر الدراسي الخاص بالسيد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف ال1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -07
 .E-Justوالممتحؽ ببرنامج -المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات   –الميندس/ عبد اهلل نبيؿ محمد مصطفى  



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 5/8/7108 عشر الثانيةالجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيدسة اإللكمجمس كمية الين) 

 

(03) 

مف الجامعة المصرية اليابانية بمدينة برج العرب الجديدة  لسيادتولمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه عمى المنحة المقدمة 
جاء بالتقرير عمما بأف الدارس  أوصى مجمس القسـ بالموافقة وأوصت لجنة العلقات بالموافقة عمى ماحيث باإلسكندرية 

 ممتـز بالتخصص الموفد عميو والخطة طبقا لما جاء مف مجمس القسـ المختص.
 القــــــــرار

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

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف التقريػر الدراسي الخاص بالسيد 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ-03
-Eوالممتحؽ ببرنامج  -االلكترونيات الصناعية والتحكـ المعيد بقسـ ىندسة  –الميندس/ علء محمد عبد المعطى خميفة  

Just  . مف الجامعة المصرية اليابانية بمدينة  لسيادتوعمى المنحة المقدمة  الماجستير والدكتوراه درجتيلمحصوؿ عمى
جاء بالتقرير  حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة وأوصت لجنة العلقات بالموافقة عمى ماباإلسكندرية برج العرب الجديدة 

 .عمما بأف الدارس ممتـز بالتخصص الموفد عميو والخطة طبقا لما جاء مف مجمس القسـ المختص
 القــــــــرار

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

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد اإلجػازة الدراسية لمسيد 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ-04
المساعد بقسـ االلكترونيات الصناعية والتحكـ وعضو اإلجازة الدراسية المدرس  - الشرقاوي/أحمد إبراىيـ أحمد محمد .ـ

لمد االجازة الدراسية لمدة عاـ رابع اعتبارا مف  لمحصوؿ عمى درجة الماجستير مف كوريا الجنوبية  عمى المنحة الشخصية
  .بمرتب يصرؼ بالداخؿ  حيث أوصت لجنة العلقات الثقافية بالموافقة ـ .7108/ 09/8

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

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد اإلجػازة الدراسية لمسيد 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ-05
بقسـ االلكترونيات الصناعية والتحكـ وعضو اإلجازة الدراسية  المدرس المساعد -/محمود سامى عبد الفتاح أبو عمر .ـ

مف جامعة ووىاف لمتكنولوجيا بالصيف لمد االجازة الدراسية لمدة عاـ  الدكتوراهلمحصوؿ عمى درجة   عمى المنحة الشخصية
ثقافية ـ.بمرتب يصرؼ بالداخؿ  حيث أوصت لجنة العلقات ال7/01/7109ـ حتى 7108/ 3/01اعتبارا مف  ثاني

  1بالموافقة
 القــــــــرار

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

ة عمى مد اإلجػازة الدراسية لمسيد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -06
المدرس المساعد بقسـ االلكترونيات واالتصاالت الكيربية وعضو اإلجازة الدراسية عمى  -/سموى سعيد حامد مصطفى . ـ

 ـ حتى7108/ 3/01اعتبارا مف  ثانيمف جامعة ىونج كونج لمد االجازة الدراسية لمدة عاـ  الدكتوراهلمحصوؿ عمى درجة 
  1فقةحيث أوصت لجنة العلقات الثقافية بالمواـ.بمرتب يصرؼ بالداخؿ 7/01/7109

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 5/8/7108 عشر الثانيةالجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيدسة اإللكمجمس كمية الين) 

 

(04) 

ة يدسد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد اإلجػازة الدراسية لم1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -07
عد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية وعضو اإلجازة الدراسية عمى المدرس المسا -/حناف مجدى درويش شبانة 1ـ

ـ حتى 7108/ 76/01بروسيا لمد االجازة الدراسية لمدة عاـ رابع اعتبارا مف  الدكتوراهلمحصوؿ عمى درجة 
حتى ـ 7108/ 76/01ـ. حيث أوصت لجنة العلقات الثقافية بالموافقة عمى المد عاـ رابع اعتبارا مف 75/01/7109
 ـ طبقًا لقرار مجمس القسـ المختص .75/01/7109

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

 

لمسيد  الميندس/  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد سفر1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -08
 Centralالمدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ وعضو الميمة العممية بجامعة  -حمد محمد السيد خميفةأ

of Nantes  جامعة ـ لمد سفر سيادتو عمى أف تتحمؿ7109سبتمبر 31 فيتنتيى  والتيبفرنسا Central of Nantes 
 لثقافية بالموافقة عمى المد طبقًا لقرار مجمس القسـ المختص .كافة تكاليؼ الميمة العممية. حيث أوصت لجنة العلقات ا

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

 

 -:انذراسبث انعهيب  -:  ثبيُبً 
الموافقػة عمػى إيقػاؼ تسػجيؿ ) عػاـ أوؿ ( د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -1

المسجمة  لدرجة ماجستير العموـ اليندسػية تخصػص ىندسػة االلكترونيػات  -لمميندسة/ أمؿ إبراىيـ السيد محمد الجزار
( ـ )بنظػاـ السػاعات المعتمػدة7104 دورة أكتػوبر –بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والػتحكـ  –الصناعية والتحكـ 

لرعايػػػة طفميػػػا . وأوصػػػت لجنػػػة الدراسػػػات العميػػػا بالموافقػػػة عمػػػى مػػػا جػػػاء بتوصػػػية مجمػػػس قسػػػـ ىندسػػػة وذلػػػؾ نظػػػرا 
 االلكترونيات الصناعية والتحكـ .

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة الدراسات العمياأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 

 

اسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إلغػاء قيػد  المينػدس/ حسػف د/ وكيؿ الكمية لمدر 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -2
ـ وذلػؾ 7107المقيد بتمييدي ماجستير قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيػة دورة أكتػوبر  -عيد حسف بندؽ

المػذكور بنػاء عمػى لعدـ رغبتو في استكماؿ الدراسة . وأوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إلغػاء قيػد المينػدس 
 ما جاء بتوصية مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية .

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة الدراسات العمياأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 

 

ى إيقاؼ قيد  الميندسػة/ مػروة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عم1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -3
المقيػدة لدرجػػة دكتػور الفمسػػفة فػي العمػوـ اليندسػػية بقسػـ ىندسػػة االلكترونيػات واالتصػػاالت  -الميثػي محجػوب مػػدكور 

ـ وذلؾ نظػرًا لظػروؼ رعايػة طفميػا . وأوصػت لجنػة الدراسػات العميػا بالموافقػة 7104الكيربية " عاـ ثاني " دورة أكتوبر 
 مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية . عمى ما جاء بتوصية



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 5/8/7108 عشر الثانيةالجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيدسة اإللكمجمس كمية الين) 

 

(05) 

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة الدراسات العمياأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 

 

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى إيقػاؼ قيػد  " عػاـ ثػاني " 1المذكرة المقدمة مف السػيدة أ -4
المقيد لدرجة الماجستير في العموـ اليندسية تخصػص ىندسػة االلكترونيػات  -ندس/ مينا وجيو لمعي حنا ميخائيؿ لممي

ـ ) بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة ( وذلػػؾ نظػػرًا لظػػروؼ مػػرض والدتػػو . وأوصػػت 7105واالتصػػاالت الكيربيػػة دورة أكتػػوبر 
ـ نظػرًا 7108-7107مػذكور " عػاـ ثػاني " لمعػاـ الجػامعي لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمػى إيقػاؼ قيػد المينػدس ال
 لظروؼ مرض والدتو وذلؾ بناءًا عمى توصية مجمس القسـ .

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة الدراسات العمياأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 

 

البحػث الخػاص خطة بحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا وال د/1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -5
المعيػػدة بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة والمقيػػد لدرجػػة  –ة / رانيػػا عنتػػر الطيػػب أبػػو العػػل بالميندسػػ

ـ )بنظػػػاـ السػػػاعات 7107ماجسػػػتير العمػػػوـ اليندسػػػية بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات واالتصػػػاالت الكيربيػػػة دورة ينػػػاير 
( تحػت أشػراؼ كػؿ اإلرساؿ والتعرؼ عمى التعديؿ المبيـ في وجود معوقػات االتصػاؿ البصػرية موضوع: ) تمدة( في المع
  -مف:

 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة متفرغ أستاذ  حساـ الديف حسيف أحمدد/ 1أ 0

 جامعة االسكندرية –ندسة كمية الي –اليندسة الكيربية أستاذ بقسـ  أ.د / حساـ محمد حساف شمبي 7

 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةىندسة مدرس بقسـ  د/ أحمد السيد عبد الحميـ فرغؿ 3

حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالب المذكور بناء عمى ما جاء مف 
 ة .اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيىندسة مجمس قسـ 

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة الدراسات العمياأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 

 

البحػث الخػاص خطة وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ  د/1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -6
ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات المقيػػد لدرجػػة  –/ عمػػرو سػػعد الػػديف السػػيد شػػعباف  بالمينػػدس

التصػػػوير الطبقػػػي والحجمػػػي موضػػوع: ) ـ )بنظػػاـ السػػػاعات المعتمػػػدة( فػػػي 7106واالتصػػاالت الكيربيػػػة دورة أكتػػػوبر 
  -( تحت أشراؼ كؿ مف:لألجساـ الحيوية 

 

 ت واالتصاالت الكيربيةاإللكترونيابقسـ ىندسة متفرغ أستاذ  عبد العزيز إبراىيـ محمود حسنيفد/ 1أ 0

 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ بقسـ ىندسة  أ.د / فتحي السيد عبد السميع 7

 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .ىندسة حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة بناء عمى ما جاء مف مجمس قسـ 
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة الدراسات العمياجاء بتوصية لجنة  أوصى المجمس بالموافقة عمى ما



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 5/8/7108 عشر الثانيةالجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيدسة اإللكمجمس كمية الين) 

 

(06) 

البحػث الخػاص نقطة وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ  د/1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -7
المقيػػد لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػي العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة  –بالطالػػب / محمػػد طػػارؽ عبػػد السػػميع جػػاد اهلل 

ـ )بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة( فػػي 7106والػػتحكـ ) معالجػػة اإلشػػارات الرقميػػة ( دورة أكتػػوبر  الصػػناعية إللكترونيػػاتا
  -( تحت أشراؼ كؿ مف:توصيؼ فعاؿ وتصنيؼ لموسائط بالموجات فوؽ الصوتية والصوتيات الضوئية موضوع: ) 

 ونيات واالتصاالت الكيربيةاإللكتر أستاذ بقسـ ىندسة  عبد الناصر عبد الجواد محمدد/ 1أ 0

 معيد بحوث اإللكترونيات –أستاذ باحث بقسـ الحاسبات والنظـ  د. / علء عبد الفتاح سميماف حفناوي 7

 أستاذ متفرغ " مدرس " بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ د. / سمير محمد يوسؼ بدوي 3

 ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ مدرس بقسـ د. / غادة محمد عبد الستار البنبي 4

 اإللكترونيات الصناعية والتحكـ .ىندسة حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة بناء عمى ما جاء مف مجمس قسـ 
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة الدراسات العمياأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 
 

البحػث الخػاص نقطة وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ  د/1أ ةلسيدالمذكرة المقدمة مف ا -8
المقيػػدة لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػي العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ  –بالطالبػػة / أمػػاني سػػمير صػػابر حسػػف 

تحميػػػؿ االعتماديػػػة وضػػػوع: ) مـ )بنظػػػاـ السػػػاعات المعتمػػػدة( فػػػي 7107الحاسػػػبات ) عمػػػوـ الحاسػػػب ( دورة ينػػػاير 
  -( تحت أشراؼ كؿ مف:وتحسينيا لنظاـ الحماية لممفاعؿ النووي 

 ىيئة الطاقة الذرية –المفاعلت بقسـ متفرغ أستاذ  محمد كماؿ شعثد/ 1أ 0

 أستاذ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات أ.د / أيمف السيد أحمد السيد عميرة 7

 ىندسة وعمـو الحاسباتمدرس بقسـ  د. / مروة أحمد شوماف 3
 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات د. / ىناء أبو العنيف تركي 4

 وعموـ الحاسبات .ىندسة حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة بناء عمى ما جاء مف مجمس قسـ 
 القــــــــرار

 .مجامعةويرفع ل الدراسات العمياأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 
 

تشكيؿ لجنة اإلمتحاف الشامؿ الخاصة  وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف د/1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد  -9
المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو  –بالطالبة / عايدة أبو السعود عبد اهلل نصر 

 -المجنة مف السادة : ـ ، تشكؿ7105الحاسبات دورة أكتوبر 

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ) مف داخؿ القسـ ( -أ.د / نواؿ أحمد الفيشاوي  .0

 جامعة المنوفية ) خارجي ( –أستاذ بكمية الحاسبات والمعمومات  –أ.د / حاتـ محمد سيد أحمد  .7

 ت الكيربية ) مف خارج القسـ (أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاال –أ.د / منى محمد صبري شقير  .3

 أستاذ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ) عف لجنة اإلشراؼ ( –أ.د / أيمف السيد أحمد السيد عميره  .4

 أستاذ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية ) مف خارج القسـ ( –أ.د / رمضاف عبد الحميد الشنواني  .5



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 5/8/7108 عشر الثانيةالجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيدسة اإللكمجمس كمية الين) 

 

(07) 

عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالبة المذكورة بناءًا  حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة
 عمى توصية مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات.

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة الدراسات العمياأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 

 
تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة  والبحوث بشأف وكيؿ الكمية لمدراسات العميا د/1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد  -11

المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  –بالطالب / عصاـ عبد المطيؼ عبد الحميد عثماف 
 -ـ ، تشكؿ المجنة مف السادة :7106اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة يناير 

 تاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ ) مف خارج القسـ (أس -أ.د / محمد إبراىيـ حسنيف  .0

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) مف داخؿ القسـ ( –أ.د / معوض إبراىيـ معوض  .7

 معة اإلسكندرية ) خارجي (جا –أستاذ باألكاديمية العربية لمعمـو والتكنولوجيا والنقؿ البحري  –أ.د / مصطفى حسيف عمي  .3

 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) عف لجنة اإلشراؼ( –أ.د / فتحي السيد عبد السميع  .4

 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) مف داخؿ القسـ( –د. / ىند عبد العظيـ مميط  .5

لبحوث بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب المذكور بناءًا حيث أوصت لجنة الدراسات العميا وا
 عمى توصية مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة الدراسات العمياأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 

 

فحص ومناقشػة  وث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح1المذكرة المقدمة مف السيد أ  -11
محمد سامي سعيد عرفو المعيد بقسـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة الخاصة بالميندس/  الماجستيررسالة 

) تحسػيف أداء تقنيػات التعػديؿ  -ـ فػي موضػوع :7105الماجسػتير فػي العمػـو اليندسػية دورة أكتػوبر  ةلدرجػ المسجؿو 
 -( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:الحيزي 

 انىظيفت االسى و

 جامعة المنصورة ) خارجي ( –أستاذ بكمية اليندسة  شريؼ السيد كشؾأ.د/  2
 (التصاالت الكيربية )داخميبقسـ ىندسة اإللكترونيات واأستاذ متفرغ  السيد محمود الربيعيأ.د/  1
 (ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼأستاذ متفرغ بقسـ  معوض إبراىيـ معوضأ.د/  3

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالميندسة المذكورة .
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة الدراسات العمياما جاء بتوصية لجنة أوصى المجمس بالموافقة عمى 
 

فحص ومناقشػة  وث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح1المذكرة المقدمة مف السيد أ  -12
الماجسػػتير فػػي العمػػوـ  ةصػػفي الػػديف نصػػر محمػػد عبػػد النبػػي المسػػجؿ لدرجػػالخاصػػة بالمينػػدس/  الماجسػػتيررسػػالة 

( واقتػرح مجمػس ) تحسػيف أداء الشػبكات اللسػمكية البصػرية التعاونيػة  -ـ في موضػوع :7107يندسية دورة أكتوبر ال
 -القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 5/8/7108 عشر الثانيةالجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيدسة اإللكمجمس كمية الين) 

 

(08) 

 انىظيفت االسى و

 )خارجي(جامعة االسكندرية  –أستاذ األكاديمية العربية لمعمـو والتكنولوجيا  مصطفى حسيف عميأ.د/  2
 (بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )داخميأستاذ متفرغ  معوض إبراىيـ معوضأ.د/  1
 (ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼأستاذ بقسـ  أ.د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد 3
 (االت الكيربية )مشرؼىندسة اإللكترونيات واالتصأستاذ بقسـ  أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 4

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالميندسة المذكورة .
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة الدراسات العمياأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 
 

فحػص ومناقشػة  وث بشأف الموافقة عمى توصية لجنةلمدراسات العميا والبحد/ وكيؿ الكمية .المذكرة المقدمة مف السيد أ  -13
الماجستير فػي العمػوـ  ةة لدرجالمسجمىياـ عبد المرضي عبد الحميد عبد النبي و / ةالخاصة بالميندس الماجستيررسالة 

قػؽ مػف محتواىػا ( ) إرساؿ الصور عمى قنوات االتصاؿ مع التح -ـ في موضوع :7103اليندسية إلحاؽ بدورة أكتوبر 
  -رسالة مف السادة:وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة ال

 انىظيفت االسى و

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ( إبراىيـ محمد الدكانيأ.د/  2
 شبرا ) خارجي ( –أستاذ بكمية اليندسة  ىالة محمد عبد القادرأ.د/  1
 (بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )داخميأستاذ متفرغ  لربيعيالسيد محمود اأ.د/  3
 (أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ أ.د/ سامي عبد المنعـ الضميؿ 4

اليندسية تخصص  حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى من  الميندسة المذكورة درجة الماجستير في العمـو
 ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة الدراسات العمياأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 

 
وث بشأف الموافقة عمى تعديؿ موضوع رسالو د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح1لمذكرة المقدمة مف السيد أا  -14

المسجمة لدرجة الماجستير في  -ىاجر إبراىيـ عبد الكريـ خميؿ / ةبالميندس ةالخاص )تعديل جوىريًا(الماجستير 
عنواف الرسالة قبؿ التعديؿ " . و ـ 7103دورة أكتوبر واالتصاالت الكيربية قسـ ىندسة اإللكترونيات ب العمـو اليندسية

 "   أداء نظـ التعديؿ البصري تحميؿ
 ليصب  عنواف الرسالة بعد التعديؿ كالتالي :

 " تحميؿ صور قاع العيف البصرية" 
 .واالتصاالت الكيربية اإللكترونيات حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ ىندسة 

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة الدراسات العميااء بتوصية لجنة أوصى المجمس بالموافقة عمى ما ج

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 5/8/7108 عشر الثانيةالجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيدسة اإللكمجمس كمية الين) 

 

(09) 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تعديؿ موضوع رسالو 1لمذكرة المقدمة مف السيد أا  -15
المسجؿ لدرجة الماجستير في  -محمد عبد الرحيـ محمد عبد الرحيـ بالميندس/  ةالخاص )تعديل جوىريًا(الماجستير 

عنواف الرسالة قبؿ التعديؿ " . و ـ 7103دورة أكتوبر واالتصاالت الكيربية قسـ ىندسة اإللكترونيات ب عمـو اليندسيةال
 "   تقميؿ التداخؿ في النظـ اللسمكية باستخداـ فصؿ اإلشارات

 ليصب  عنواف الرسالة بعد التعديؿ كالتالي :
 " مات الحيوية القابمة لإللغاءاستخداـ المرشحات الرقمية والتكيفية في نظـ البص" 

 .واالتصاالت الكيربية اإللكترونيات حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ ىندسة 
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة الدراسات العمياأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمػى تعػديؿ لجنػة اإلشػراؼ عمػى 1أ المذكرة المقدمة مف السيدة  -16
المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسػية بقسػـ  –رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالب / حساـ حسف عمي عمار 

/ رأفػػت السػػيد شػػمبي المػػدرس بقسػػـ  ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ والػػذي يطمػػب فيػػو إضػػافة اسػػـ السػػيد د.
ىندسػػػة اإللكترونيػػػات الصػػػناعية والػػػتحكـ وحػػػذؼ السػػػيد د. / أحمػػػد طػػػاىر آذار األسػػػتاذ المسػػػاعد بكميػػػة الحاسػػػبات 

رسػمي مػف  اعتػذارجامعة بنيا وذلؾ ألسباب خاصة .أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث عمػى تقػديـ )  –والمعمومات 
ر عػف اإلشػراؼ عمػى رسػالة الػدكتوراه الخاصػة بالطالػب المػذكور ، موافقػة السػيد د. / رأفػت السيد د. / أحمػد طػاىر آذا

السيد شمبي عمى اإلضافة إلى لجنة اإلشراؼ ( وكلىما مرفػؽ مػع الطمػب المقػدـ مػف السػيد أ.د/ محمػد إبػراىيـ محمػود 
ًا بػو المسػػتندات السػابؽ اإلشػػارة المشػرؼ الرئيسػي عمػػى الرسػالة ويعػػرض عمػى مجمػس القسػػـ " الجمسػة القادمػػة " مرفقػ

 إلييا تمييدًا لمعرض عمى لجنة الدراسات العميا القادمة .

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة الدراسات العمياأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 

 
 -انهجبٌ : -: حبسعبً 

ـ المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ 7107/7108عي لمعػػػػاـ الجػػػػام لجنػػػػة المكتبػػػػة )الجمسػػػػة الحاديػػػػة عشػػػػر ( محضػػػػر اجتمػػػػاع -0
 ـ.77/7/7108

 القــــــــرار
 .أحيط المجمس عممًا 

 

ـ 7107/7108لمعػػاـ الجػػامعي  مجمػػس قسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات ) الجمسػػة الحاديػػة عشػػر ( محضػػر اجتمػػاع -7
 ـ.01/7/7108المنعقدة بتاريخ 

 القــــــــرار
 .أحيط المجمس عممًا 

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 5/8/7108 عشر الثانيةالجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيدسة اإللكمجمس كمية الين) 

 

(71) 

لمعػػاـ الجػػامعي  سػػة اإللكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ ) الجمسػػة الحاديػػة عشػػر (مجمػػس قسػػـ ىند محضػػر اجتمػػاع -3
 ـ.05/7/7108ـ المنعقدة بتاريخ 7107/7108

 القــــــــرار
 .أحيط المجمس عممًا 

 

ـ المنعقػدة بتػاريخ 7107/7108لمعػاـ الجػامعي  " لجنة الدراسات العميا " ) الجمسػة الحاديػة عشػر ( محضر اجتماع -4
 .ـ77/7/7108

 القــــــــرار
 .أحيط المجمس عممًا 

 

لمعػػاـ الجػػامعي  مجمػػس قسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة ) الجمسػػة الحاديػػة عشػػر ( محضػػر اجتمػػاع -5
 ـ.05/7/7108ـ المنعقدة بتاريخ 7107/7108

 القــــــــرار
 .أحيط المجمس عممًا 

 

ـ 7107/7108لمعػاـ الجػامعي  مميػة ) الجمسػة الحاديػة عشػر (لجنػة العلقػات الثقافيػة والبحػوث الع محضر اجتماع -6
 ـ.74/7/7108المنعقدة بتاريخ 

 القــــــــرار
 .أحيط المجمس عممًا 

ـ المنعقػدة بتػاريخ 7107/7108لمعاـ الجامعي  لجنة شئوف التعميـ والطلب )الجمسة الحادية عشر( محضر اجتماع -7
 . ـ79/7/7108

 القــــــــرار
 .عممًا أحيط المجمس 

 

ـ ، 77/7/7108المجنة التنسيقية لبرامج الساعات المعتمدة الجمسة الثالثة المنعقدة يوـ االحد الموافؽ  محضر اجتماع -8
ومرفؽ طيو ) محضر اجتماع مجمس إدارة برنامج ىندسة التحكـ الصناعية ، ومحضر اجتماع إدارة برنامج اليندسة 

 جتماع مجمس إدارة برنامج ىندسة االتصاالت الشبكية ( .الطبية الحيوية والتكنولوجيا ، محضر ا
 القــــــــرار

 .أحيط المجمس عممًا 
 

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 5/8/7108 عشر الثانيةالجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيدسة اإللكمجمس كمية الين) 

 

(70) 

 -يب يسخجذ يٍ أعًبل ::  عبشراً 
 

ـ 7107/7108لمعػػاـ الجػػامعي  )الجمسػػة الحاديػػة عشػػر( مجمػػس قسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػية محضػػر اجتمػػاع -0
 . ـ05/7/7108المنعقدة بتاريخ 

 رارالقــــــــ
 .أحيط المجمس عممًا 

 

ـ 7107/7108لمعػػاـ الجػػامعي  )الجمسػػة الحاديػػة عشػػر( لجنػػة شػػئوف خدمػػة المجتمػػع وتنميػػة البيئػػة محضػػر اجتمػػاع -7
 . ـ79/7/7108المنعقدة بتاريخ 

 القــــــــرار
 .أحيط المجمس عممًا 

 
ية والذي يمتمس فيو بأنو لـ يحضر تدريب الطمب المقدـ مف الطالب / ابراىيـ ضاحي محمد عمي والمقيد بالفرقة الثان -3

الفرقة اإلعدادي بسبب ظروؼ خاصة بو ويتضمف خطابو بأف نجاحو بالفرقة الثانية وصعوده إلى الفرقة الثالثة مرىوف 

 بنجاحو في تدريب اعدادي وأوصت لجنة شئوف التعميـ والطلب بحضور الطالب تدريب الفرقة اإلعدادي في الفترة الثانية .

 ــــــــرارالق
 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطلب ويرفع لمجامعة 

 
المقدـ مف الطالب / محمد عبد المنصؼ احمد الحديدي المقيد بالفرقة الرابعة قسـ ىندسة االلكترونيات  االلتماس -4

يس الجامعة والتي يطمب فييا التخفيؼ بشأف المخالفة ـ لمسيد أ.د/ رئ7107/7108الصناعية والتحكـ لمعاـ الجامعي 

بتاريخ  49التي ارتكبيا الطالب في امتحاف مادة " نظـ التحكـ الذكية " والتي ترتب عمييا قرار عميد الكمية رقـ 

 ـ والتي تنص عمى أف يحصؿ الطالب عمى درجة أعماؿ التـر في العممي فقط .01/4/7108

 القــــــــرار
 .س باإلجماع اعتماد قرار عميد الكمية بيذا الشأف ويرفع لمجامعة أوصى المجم

 
المذكرة المقدمة مف السيد مدير عاـ الكمية بشأف تعييف السيد الدكتور / محمد اسماعيؿ عبد الرازؽ كرار المدرس  -5

نو كاف ممتزمًا في عممو حيث أبقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بالكمية في وظيفة استاذ مساعد بذات القسـ 

 .ويقـو بواجباتو عمى أكمؿ وجو ومسمكو ويقـو بواجباتو منذ تعيينو في وظيفة مدرس 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 5/8/7108 عشر الثانيةالجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيدسة اإللكمجمس كمية الين) 

 

(77) 

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة .

 
 اَخهى االجخًبع حيث كبَج انسبعت انثبنثت يسبءً              

 

 
 

 عًيذ انكهيت                             أييٍ انًجهس             

 

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

 
 

 آماؿ..


