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 {الرابعة  حضر اجتماع مجمس الكمية } الجمسةم

 ـ.3/12/2717األحد الموافؽ  المنعقدة يـو

حًبو انسبعت انحبديت عشر صببحبً حى عقذ اجخًبع  فيو و4/23/3122َه في يىو األحذ انًىافق إ

)قبئى بعًم عًيذ انكهيت ووكيم  يجهس انكهيت برئبست انسيذ األسخبر انذكخىر/ عبذ انُبصر عبذ انجىاد يحًذ

 .انبيئت انكهيت نخذيت انًجخًع وحًُيت
 ة كػػػػال مف السادة:وعضوي     

 .رئيس مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات الهندسيةالكمية لمدراسات العميا والبحوث و  وكيؿ أ.د/ سناء محمود الربيعي 1

 .وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب .د/ فتحي السيد عبد السميعأ 2

 .لكترونيات الصناعية والتحكػـقائـ بعمؿ رئيس مجمس قسـ هندسة ال  د./ محمد أبو زيد البروانى 3

 .قػائػـ بعمؿ رئيس مجػمس قسـ هندسػة وعمـو الحاسبػػات د./ أيمف السيد احمد السيػد 4

 .األستاذ المتفرغ بقسـ هندسة اللكترونيات والتصالت الكهربية أ.د/ كماؿ حسف عوض اهلل 5

 .لكترونيات الصناعية والتحكػـ ) بالتناوب (أقدـ األساتذة بقسـ هندسة اإل  أ.د/ عصاـ إبراهيـ المدبولي 6

 .أقدـ األساتذة بقسـ الفيزيقا والرياضيات الهندسية ) بالتناوب ( أ.د/ سعيد عمي الصيرفي 7

 .األستاذ المتفرغ بقسـ هندسة اللكترونيات والتصالت الكهربية أ.د/ السيد محمود الربيعي 8

 .ذ المتفرغ بقسـ هندسة وعموـ الحاسباتاألستا سماعيؿإأ.د/ نبيؿ عبد الواحد  9

 .ساتذة المساعديف) بالتناوب(أقدـ األ / أسامة فوزي زهراف 7د  17

 .أقدـ المدرسيف ) بالتناوب( / أحمد مصطفى المحالوي7د 11

  أعضاء مف الخارج

 .رجؿ أعماؿ ـ/ محمد عبد الحميد عفيفي خمؼ اهلل 1

 أعتذر عف الحضور

 .رئيس مجمس قسـ هندسة اللكترونيات والتصالت الكهربية بري شقيرد/ منى محمد ص7أ 1

 .ساتذة بقسـ هندسة اللكترونيات والتصالت الكهربية ) بالتناوب(أقدـ األ أ.د/ إبراهيـ محمد الدكاني 2

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

 .األستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات الهندسية حسف عيسى أ.د/ مصطفى 4

 .رئيس مجمس إدارة شركة بنها لمصناعية اإللكترونية )مف الخارج( ـ/ مجدى محمد عمى محمديف  5

 .مدير اإلدارة الهندسية بمجموعة شركات العربي )مف الخارج( ـ/ محمد مجدي محمد إبراهيـ العربي 6

 الجمسةتولى سكرتارية 

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

اهلل سبحانه وتعالى أف يوفػؽ الجميػع إلػى صػال   لهـ كؿ التوفيؽ داعياً  ثـ رحب سيادته بالسادة الحضور متمنياً 
  7 عماؿاأل
 

 -أواًل انًصبدقبث:
 ـ.5/11/2717 ( المنعقدة بتاريخالثالثةالمصادقة عمى محضر الجمسة السابقة )

 -ثبَيب: يىضىعبث ببنخفىيض:
المذكرة المقدمة مف عميد المعهد العالي لمهندسة بشأف الموافقة عمى إنتداب السيد األستاذ الدكتور / أيمف السيد أحمد  -1

شرقية ، وذلؾ بواقع يـو واحد أسبوعيًا خالؿ العاـ  –كمية لمتدريس بالمعهد العالي لمهندسة ببمبيس السيد األستاذ بال
 ـ .2717/2718الجامعي 

 القــــــــرار
 أوصى المجمس عمى اعتماد الموافقة بالتفويض وترفع لمجامعة.

 
موافقة عمى إنتداب السيد األستاذ الدكتور / المذكرة المقدمة مف السيدة د./ رئيس معهد تكنولوجيا المعمومات بشأف ال -2

رأفت السيد شمبى المدرس بقسـ ) اإللكترونيات الصناعية والتحكـ ( لمتدريس بالمعهد وذلؾ بواقع يـو واحد أسبوعيًا 
 ـ السبت مف كؿ أسبوع.1/11/2717ـ بداية مف يوـ 2717/2718خالؿ العاـ الجامعي 

 القــــــــرار 
 تماد الموافقة بالتفويض وترفع لمجامعة.أوصى المجمس عمى اع

 
د/ رئيس أكاديمية أخبار اليـو بشأف الموافقة عمى إنتداب السيد الدكتور / محمد بدوي 7المذكرة المقدمة مف السيد أ -3

بكمية الهندسة اإللكترونية لتدريس مقرري نظرية بقسـ هندسة اللكترونيات الصناعية والتحكـ  المدرس-محمد بدوي 
جمات البرامج ومواجهات الحاسبات وطرفياتها لمفرقة الرابعة قسـ عمـو الحاسب وذلؾ يـو السبت مف كؿ أسبوع متر 

 ـ .2717/2718( ساعات أسبوعيًا خالؿ الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعي 8بواقع )
 

 القــــــــرار
 .أوصى المجمس عمى اعتماد الموافقة بالتفويض وترفع لمجامعة

 

  -: يىضىعبث نإلحبطت : ثبنثبً  
ـ بشأف الموافقة عمى ضـ السيد أ.د / نبيؿ 5/11/2717( بتاريخ  2772قرار السيد أ.د / رئيس الجامعة رقـ )  -2

 األستاذ المتفرغ بقسـ هندسة وعموـ الحاسبات بالكمية لعضوية مجمس الكمية ولمدة عاـ . –عبد الواحد إسماعيؿ 
 القــــــــرار

  أحيط المجمس عمما.
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ـ بشأف الموافقة عمى تعييف كؿ مف السادة 5/11/2717( بتاريخ  2771قرار السيد أ.د / رئيس الجامعة رقـ )  -2
 الموضحة أسماؤهـ بعد وهـ :

  .مصنع بنها الحربي ئيس مجمس إدارة ر  –. لواء ـ / مجدي محمد عمي محمديف 1
 .دسية بمجموعة شركات العربيمدير اإلدارة الهن –. ـ / محمد مجدي محمد إبراهيـ العربي 2
 .رجؿ أعماؿ –. ـ / محمد عبد الحميد خمؼ 3

 لعضوية مجمس الكمية بالجامعة مف الخارج ولمدة عاـ .
 القــــــــرار 

 أحيط المجمس عمما. 
 

ـ بشأف إعادة تشكيؿ مجمس الكمية لمعاـ الجامعي 16/11/2717( بتاريخ 24قرار عميد الكمية رقـ ) -3
 ـ.2717/2718

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عمما. 

 

  -:يىضىعبث عبيت:رابعبً 
 

المذكرة المقدمة مف رئيس مجمس إدارة برنامج اإلتصالت والشبكات بشأف تعديؿ تشكيؿ مجمس إدارة برنامج اإلتصالت  -1
 والشبكات .  

 القــــــــرار
 .بعد العتماد مف الجامعة لجديدشكيؿ ايصدر قرار التأف عمى التعديؿ بالموافقة عمى أوصى المجمس 

 

المذكرة المقدمه مف مدير وحدة الخدمات اإللكترونية بشأف إدراج عضو مف وحدة الخدمات اإللكترونية عمى القياـ مع  -2
خراج البيانات والنتائج الطالبية لمرحمة البكالوريوس والدراسات العميا .   الكنترولت في تدخيؿ وا 

 القــــــــرار
لمزيد مف الدراسة والخاص بمعايرة النتائج عمى كؿ مف البرامج المعػد  لهػذا عمى  تأجيؿ الموضوع مجمس بالموافقة أوصى ال

 . MISوبرنامج  غرضال
 

المذكرة المقدمة مف السيد د/ رئيس مجمس قسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بشأف اإلعتذار المقدـ مف  -3
نفيذي لمبرنامج عف عضوية مجمس إدارة برنامج الهندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا نظرًا السيد الدكتور / المدير الت

لألعباء المكمؼ بها في القياـ بعمؿ رئيس قسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ حيث أوصى المجمس بقبوؿ 
أ.د/ سمير بدوي عمى أف يكوف مدير اإلعتذار المقدـ مف سيادته لألسباب السالؼ ذكرها . حيث تـ مخاطبة ومقابمة 

 وافقه سيادته .ملبرنامج الهندسة الطبية والحيوية والتكنولوجيا و 
 القــــــــرار

لبرنامج الهندسة الطبية والحيوية تنفيذيا   اً بدوي مدير  محمدسمير  أ.د/أوصى المجمس بالموافقة عمى أف يتولى السيد 
  .مف قبؿ مديرا تنفيذيا لهذا البرنامجبعد موافقة الجامعة لتوليه  والتكنولوجيا
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الكتاب الوارد مف السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ والطالب بشأف موافقة مجمس الجامعة بجمسته بتاريخ  -4

ج مائتيف وخمسوف جنيهًا نظير إستخراج صورة طبؽ األصؿ مف 257ـ عمى التالي : تحصيؿ مبمغ 31/17/2717
 جنيهًا. 157طالب عف كؿ مادة يتـ الطعف عمى نتيجتها واإلطالع عميها كراسة إجابة ال

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عمما. 

 
الكتاب الوارد مف مدير عاـ الدراسات العميا والبحوث بشأف ضرورة قياـ طالب الدراسات العميا بإستيفاء جميع بيانات  -5

 معاهد الجامعة .قيدهـ وتسجيمهـ عمى الموقع اإللكتروني لكميات و 
 

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عمما. 

 

 -رابعب :شئىٌ أعضبء هيئت انخذريس:
 - كيرلس رفعت ناشد حناالمذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد المهندس/ -1

لحصوله عمى  درس مساعد بذات القسـ نظراً الصناعية والتحكـ بالكمية في وظيفة م المعيد بقسـ هندسة اإللكترونيات
ـ. حيث أنه 1/17/2717الصناعية والتحكـ بتاريخ اإللكترونيات تخصص هندسة  - ةالهندسدرجة الماجستير في 

 7أدائه ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ بالقسـ ومحسناً  في عممه ومسمكه منذ تعيينه معيداً  كاف ممتزماً 
 

 القــــــــرار
 س بالموافقة مع تقديـ التهنئة ويرفع لمجامعة.أوصى المجم

 

نقؿ السيد الدكتور/ إبراهيـ عبد الفتاح عبد الحميد  المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى -2
إعالف المدرس بقسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بكمية الهندسة / جامعة دمياط ، بناءًا عمى  –إبراهيـ 

جامعة دمياط عف حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس مف الجامعات الحكومية المختمفة عممًا بأف سيادته في إعارة بدولة 
ـ حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى نقمه بدوف درجته المالية 31/7/2718النرويج لمعاـ الخامس تنتهي في 

 لمعمؿ بمثؿ وظيفته بجامعة دمياط  . 
 ــرارالقــــــ

 7ويرفع لمجامعة لمقواعد المعموؿ بها فى هذا الشأف وفقا النقؿعمى أوصى المجمس بالموافقة 
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  -سبدسب:شئىٌ انخعهيى وانطالة:
المختمفة  المحوؿ مف كميات الهندسة الطالبد/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف 7المذكرة المقدمة مف السيد أ -1

حيث أوصت ـ وهو الطالب / حاتـ سماح حسيف عمي، 2717/2718الفرقة األولى لهذا العاـ الجامعي إلى كميتنا ب
 شئوف التعميـ والطالب بالموافقة . لجنة

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

 
يؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف المقاصات العممية لمطالب المحوليف مف د/ وك7المذكرة المقدمة مف السيد أ -2

عتمادها مف لجنة ـ بعد فحصها وا  2717/2718الجامعي  كميات الهندسة المختمفة إلى كميتنا بالفرقة األولى في العاـ
  -المقاصات العممية المشكمة بقرار عميد الكمية وذلؾ عمى النحو التالي :

 لمقاصات لمطالب مف كمية الهندسة بشبيف الكوـ لمطالب / سعد سمير سعد عبد الحميد الزرقاني .* مذكرة ا
 لمطالب / حاتـ سماح حسيف عمي . جامعة المنيا –مذكرة المقاصات لمطالب مف كمية الهندسة  *

أميف الحاج عمي ،  جامعة بنها لمطالبيف / محي الديف محمد –* مذكرة المقاصات لمطالب مف كمية الهندسة بشبرا 
 يوسؼ عبد اهلل إبراهيـ عبد اهلل . 

* مذكرة المقاصات لمطالب مف كمية هندسة البتروؿ والتعديف جامعة السويس وهو الطالب / محمد عاطؼ يحيي عمي 
 شئوف التعميـ والطالب بالموافقة.  حيث أوصت لجنةالجزار. 

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة توصية لجنة شئوف التعميـ والطالبعمى ما جاء ب أوصى المجمس بالموافقة

 
إيقاؼ القيد الثاني لمطالب يوسؼ عجايبي د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف 7المذكرة المقدمة مف السيد أ -3

بأف ـ لظروؼ عممه خارج البالد عممًا 2717/2718بولس عزيز المقيد بالفرقة الثانية فرصة أخيرة لمعاـ الدراسى 
 شئوف التعميـ والطالب بالموافقة. حيث أوصت لجنة الطالب أحضر ما يثبت أنه العائؿ ألسرته

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

   

تقدـ به الخريج / تامر مدحت الطمب الذي  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف7المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
 -محمد خميؿ والذي يمتمس فيه تعديؿ مسمى البكالوريوس فى شهادة التخرج عمى النحو التالى:

 مف بكالوريوس الهندسة اإللكترونيه قسـ .................... 
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ريج موض  فيه أسباب إلى بكالوريوس الهندسة اإللكترونية والكهربية قسـ ..... ومرفؽ طيه الطمب الذي تقدـ به الخ
 شئوف التعميـ والطالب بعدـ الموافقة لتعارضه مع لئحة الكمية. حيث أوصت لجنة7ذلؾ

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بعدـ الموافقة لتعارضه مع لئحة الكمية.

 
 

لكمية بعد ظهور برنامج ترشي  طالب لمقبوؿ با د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف7المذكرة المقدمة مف السيد أ-5
تقميؿ اإلغتراب ومرفؽ طيه المذكرة المعروضة مف مدير إدارة شئوف التعميـ والطالب ومرفؽ أيضا صورة بطاقة ترشي  
واستعالـ مف الدارة العامة لشئوف التعميـ والطالب يفيد بأف الطالب / أحمد محمد راضي رياض تـ ترشيحه لمكمية بعد 

 ـ19/11/2717ـ وكذلؾ موافاتنا بإستعالـ الجامعة بتاريخ 14/11/2717يؿ الغتراب بتاريخ ظهور نتيجة برنامج تقم
 شئوف التعميـ والطالب بالموافقة. حيث أوصت لجنة

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

 
ئوف التعميـ والطالب بشأف الخطاب الوارد مف اإلدارة العامة لشئوف د/ وكيؿ الكمية لش7المذكرة المقدمة مف السيد أ-6

تقرير اإلدارة الطبية موض  فيه  الطالب إللتماس الطالب / ابراهيـ مرزوؽ ابراهيـ مرزوؽ عيسي والمرفؽ به التعميـ و 
ج الدوائي وتـ بحث عدـ قدرته عمى إستكماؿ دراسته ويخضع لمعالى الى إكتئاب نفسي جسيـ أدمف  يبأف الطالب يعان

 حالة الطالب وتبيف اآلتي :
 ـ ولـ يتقدـ إلمتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ .2716/2717الطالب كاف مقيدًا بالفرقة اإلعدادي في العاـ الجامعي  -

ـ لعدـ الرغبة في إستكماؿ الدراسة كما تقدـ 6/2/2717قاـ الطالب وولي أمر  )والد ( بسحب ممؼ أوراقه بتاريخ  -
 ب بإقرار يفيد بأنه ليس له حؽ الرجوع إلى إدارة الكمية مرة أخرى .الطال

ـ إلستخراج خطاب إلى مدير 23/2/2717بعد سحب الممؼ بأسبوعيف تقريبًا تقدـ الطالب إلى الكمية مرة أخرى بتاريخ  -
ـ المعاهد الفنية منطقة تجنيد طنطا يفيد بأنه سحب ممؼ أوراقه عممًا بأف المؤهؿ الدراسي السابؽ لمطالب هو دبمو 

 . حيث أوصت المجنة بعدـ الموافقةلب إعادة قيد  بالكمية مرة أخرى ، ويمتمس الطاالصناعية ، 

 القــــــــرار                                                                   
 .ويرفع لمجامعة عمى إعادة قيد الطالب  الموافقةعدـ أوصى المجمس ب

 

الخطاب الوارد مف السيد أ.د/ رئيس مجمس  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف7ذكرة المقدمة مف السيد أالم -7
قسـ هندسة وعمـو الحاسبات والخاص بمناقشة تقارير التدريب الصيفي لمطالب بعد الموعد المحدد والمرفؽ به محضر 

في الخارجي الخاص بالطالب بعد إنتهاء الموعد المحدد لها وهؤلء إجتماع المجنة المشكمة لمناقشة تقارير التدريب الصي
الطالب أولهـ / إسالـ أحمد محمد أحمد وآخرهـ / محمد أحمد فرج محمد ، حيث أوصت المجنة بالموافقة ورصد درجاتهـ 

 في كشوؼ درجات التدريب الصيفي .
 القــــــــرار

 .شئوف التعميـ والطالب عمى ما جاء بتوصية لجنة أوصى المجمس بالموافقة
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الترخيص لطالب الفرص مف الخارج بالفرؽ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف7المذكرة المقدمة مف السيد أ -8

ـ ، حيث أف هؤلء الطالب لهـ حؽ التقدـ لإلمتحاف 2717/2718لمعاـ الجامعي  المتحاناتالدراسية المختمفة لدخوؿ 
نهـ قاموا بسداد الرسـو الخاصة بذلؾ وهـ أولهـ : كامؿ محمد كامؿ محمد وآخرهـ عمرو شوقي مف الخارج عممًا بأ

 الدسوقي يوسؼ . وأوصت المجنة بالموافقة والعرض عمى مجمس الكمية .
 القــــــــرار

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

 1تأجيؿ دخوؿ اإلمتحاف لمقرر )رياضة د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف7د أالمذكرة المقدمة مف السي -9
والطالب / محمد طارؽ محمد  (،وحالته باؽ)لطالب / يحيي صالح الديف محمد محمد الكؿ مف ( مقرر تحميؿ 2ورياضة

افقة حيث أف هذ  المقررات خاصة ، أوصت المجنة بالمو .ـ2717/2718شعالف المقيديف بالفرقة الثانية لمعاـ الجامعي 
 بالفرقة اإلعدادي .

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

 

مقترح جدوؿ الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف7المذكرة المقدمة مف السيد أ -17
 ـ كالتالي :2717/2718الجامعي 

 ـ .18/1/2718ـ إلى 23/12/2717الفصؿ الدراسي األوؿ مف  امتحافموعد   -

 ـ .21/12/2717إلى  16/12/2717الشفهي والعممي مف  امتحافموعد  -

 ـ .19/2/2718إلى  11/2/2718التخمفات مف  امتحافموعد  -

 حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة .  
 القــــــــرار

 .عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب صى المجمس بالموافقةأو 
 

إمتحانات نصؼ الفصؿ الدراسي األوؿ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف7المذكرة المقدمة مف السيد أ -11
 عمى النحو التالي : المتحاناتـ حيث تـ اإلعداد لهذ  2717/2718لمعاـ الجامعي 

وتسميـ أوراؽ األسئمة واإلجابة طبقًا لمجدوؿ  لستالـبالسادة األساتذة مف أعضاء هيئة التدريس  انةالستعتـ  -
 المخصص لذلؾ .

 والتسميـ بمكتب وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب وتحت إشرافه . الستالـتـ  -

متحانات وعدـ اإلستعانة بالسادة تـ توزيع السادة المعيديف والهيئة المعاونة لممالحظة والمراقبة داخؿ لجاف اإل -
 العامميف بالكمية في المالحظة والمراقبة .

 تمت اإلمتحانات في مدرجات الكمية فقط دوف الحاجة إلى لجاف أخرى خارج المدرجات . -

 أوصت المجنة بالموافقة المبدئية .  
 القــــــــرار

 .فى هذا الشأف مف قبؿاللتزاـ بالقواعد المعموؿ بها عمى  أوصى المجمس بالموافقة
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  -: انعالقبث انثقبفيت:سببعبً 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت .السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -1

ذلؾ و   هندسيةاألستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات ال –د/ مصطفى حسف محمد عيسى.أ في مجالت عالمية لمسيد
 -بحث في مجمة عالمية:  لنشر 

Nonlinear Dynamics VOL. (90).PP. 1727-1753, (2017). 
  -والبحث بعنواف :

Improvement of Positive Position Feedback Controller for Suppressing Compressor Blade 

Oscillations. 
 عمى صرؼ مكافأة النشر العممي لسيادته. ت بالموافقةوأوص ةتـ عرض الموضوع عمى لجنة العالقات الثقافي

 القــــــــرار  
 .ويرفع لمجامعة ةلجنة العالقات الثقافيأوصى المجمس بالموافقة عمى ماجاء بتوصية 

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد .المذكرة المقدمة مف السيدة أ -2

وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية   والرياضيات الهندسية الفيزياءاألستاذ المتفرغ بقسـ  –د/ مصطفى حسف محمد عيسى.أ
الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء هيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منهـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى 

صت لجنة و وأ 7قسـ بالموافقة عمى تسجيؿ أبحاث لسيادتهسواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصى مجمس ال
 العالقات الثقافية بالموافقة.

 القــــــــرار  
 .ويرفع لمجامعة ةلجنة العالقات الثقافيبتوصية  ءما جاعمى  أوصى المجمس بالموافقة

 

 مفدـ ػلمقا يالعممر ػالتقري عمى ة/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافق أدالمذكرة المقدمة مف السيد  -3
 مؤتمرالعف حضور سيادته  الكهربية تصالتوال  اإللكترونياتبقسـ هندسة  المدرس – عبد العزيز السيد الفقي/ .دالسيد 
 19th international conference on transparent optical networks (ICTON 2017) held in العممي

Gerona, Catalonia, Spain from 2nd to 6th, 2017.   الفترة مف  في بإسبانيا كتالوني –عقد في جيرونا  الذيو
 . وأوصت بالموافقة ةتـ عرض الموضوع عمى لجنة العالقات الثقافيو  ومرفؽ صورة مف التقريرـ 2717يوليو  6 إلى 2

 القــــــــرار  
 .ويرفع لمجامعة ةفيلجنة العالقات الثقابتوصية  ءعمى ما جا أوصى المجمس بالموافقة
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 مفدـ ػلمقا يالعممر ػالتقري عمى / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة أدالمذكرة المقدمة مف السيد  -4
عف حضور سيادته  الصناعية والتحكـ اإللكترونياتبقسـ هندسة  المعيد –  الجروافأحمد حمدي  المهندس /السيد 

 The IEEE International Conference on Advanced  Control Circuits and العممي مؤتمرال

Systems (ACCS,017) 5-8 November 2017.    5الفترة مف  عقد في فندؽ شيراتوف باإلسكندرية في الذيو 
 ومرفؽ صورة مف التقرير.ـ 2717نوفمبر  8 إلى

 القــــــــرار  
 .وافؽ ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بالم

 
 
 
 
 مفدـ ػلمقا يالعممر ػالتقري عمى / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة أدالمذكرة المقدمة مف السيد  -5

 مؤتمرالسيادته عف حضور  الصناعية والتحكـ اإللكترونياتبقسـ هندسة  المدرس –محمد إسماعيؿ كرار / .دالسيد 
 The IEEE International Conference on Advanced  Control Circuits and Systems العممي

(ACCS,017) 5-8 November 2017.    8 إلى 5الفترة مف  باإلسكندرية في المنتز عقد في فندؽ شيراتوف  الذيو 
 . وأوصت بالموافقة ةتـ عرض الموضوع عمى لجنة العالقات الثقافيو  ومرفؽ صورة مف التقريرـ 2717نوفمبر 

 
 القــــــــرار  

 وافؽ ويرفع لمجامعةالمجمس بالم أوصى
 
عمى بروتوكوؿ التعاوف مع كمية  / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة أدالمذكرة المقدمة مف السيد  -6

الهندسة بالجامعة المصرية اليابانية والتعديالت الواردة مف اإلدارة العامة لمشئوف القانونية عمى مشروع البروتوكوؿ 
تعاوف المزمع إبرامه حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بتفويض السيد األستاذ الدكتور / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا ال

والبحوث لبحث إمكانيه التعاوف بالصورة األصمية التي وضعت بالبروتوكوؿ ، حيث أف التعديؿ الوارد مف السيد األستاذ 
مصرية اليابانية ل يتناسب مع حجـ التعاوف المطموب بيف جامعة المنوفية الدكتور عميد كمية الهندسة بالجامعة ال

 والجامعة المصرية اليابانية .
 القــــــــرار  

 كمية/عميد أدتعديالت عمي بنود البروتوكوؿ الصمية حيث أف التعديؿ الوارد مف السيد  أيعمى عدـ إجراء أوصى المجمس 
مع حجـ التعاوف المطموب بيف جامعة المنوفية والجامعة المصرية  بل يتناسة هندسة بالجامعة المصرية اليابانيال

 . ويرفع لمجامعة اليابانية
 
عمى مقترح مجمس قسـ هندسة  / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة أدالمذكرة المقدمة مف السيد -7

الجامعات المصرية والجامعات الباكستانية حيث توصي لجنة  وعمـو الحاسبات عمى إمكانية تطوير التعاوف العممي بيف
 العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى المقترحات الواردة مف المجمس .
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 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة ةلجنة العالقات الثقافيبتوصية  ءعمى ما جاوافقة أوصى المجمس بالم

 
عمى مد المهمة العممية الشخصية  / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة أدالمذكرة المقدمة مف السيد -8

الكهربية وعضو المهمة  والتصالتالمدرس بقسـ هندسة اإللكترونيات  –الخاصة بالسيد د/ أحمد عصاـ نبوي مرة 
 اعتبارالمد سفر سيادته لمدة عاـ ثاني   -العممية الشخصية بجامعة )مالؾ ماستر بكندا( إلجراء أبحاث ما بعد الدكتورا 

ـ حيث توصي لجنة 2717ـ حيث أف تاريخ بداية المهمة العممية كاف بتاريخ 2719يناير  8ـ حتى 9/1/2718مف 
  7العالقات الثقافية بالموافقة طبقًا لقرار مجمس القسـ المختص

 القــــــــرار  
 .وافؽ ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بالم

 
عمى مد المهمة العممية الشخصية  / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة أدة المقدمة مف السيد المذكر -9

الكهربية وعضو المهمة  والتصالتالمدرس بقسـ هندسة اإللكترونيات  –الخاصة بالسيد د/ محمد ريحاف إماـ المميجي 
 اعتبارا ثانيلمد سفر سيادته لمدة عاـ   -حاث ما بعد الدكتورا العممية الشخصية بجامعة )شنجف بالصيف( إلجراء أب

ـ حيث 16/2/2717ـ حيث أف تاريخ بداية المهمة العممية كاف بتاريخ 2719فبراير  15ـ حتى 16/2/2718مف 
 7توصي لجنة العالقات الثقافية بالموافقة طبقًا لقرار مجمس القسـ المختص

 القــــــــرار  
 وافؽ ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بالم

 
التقرير الدراسي الخاص بالمهندس / هاني / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف  أدالمذكرة المقدمة مف السيد -17

الخارجية لمحصوؿ عمى درجة  البعثةالمدرس المساعد بقسـ هندسة وعمـو الحاسبات وعضو  –فتحي موسى عتمـ 
التقرير  اعتمادبالموافقة عمى العالقات الثقافية ـ بالمممكة المتحدة حيث أوصت لجنة 27/1/2716مف  اعتباراالدكتورا  
 الدراسي .

 

 القــــــــرار  
 .ويرفع لمجامعة أوصى المجمس بالموافقة

 
 
 

 -: دراسبث عهيب :ثبيُبً 
 ةالخاصنقطة البحث مى تسجيؿ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة ع د/7المذكرة المقدمة مف السيد أ -1

الصناعية  ة اإللكترونياتبقسػـ هندسالمدرس المساعد  -عبد العزيز عمي عبد العزيز عبد ربه خاطربالمهندس/ 
ـ 2716والتحكـ المقيد لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو الهندسية ) هندسة الميكاترونيات والروبوتات ( دورة أكتوبر 
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شراؼ تحسيف األداء لمحاكمات الذكية إعتمادًا عمى نهج تعمـ األلة ( تحت إ: )  ( في موضوعبنظاـ الساعات المعتمدة)
  -كؿ مف:
 الصناعية والتحكـ اإللكترونياتأستاذ متفرغ بقسـ هندسة  نبيمه محمود الربيعيد/ 7أ 1

 حكـالصناعية والت اإللكترونياتأستاذ متفرغ بقسـ هندسة  أ.د / محمد عبد العظيـ البرديني 2

 الصناعية والتحكـ اإللكترونياتبقسـ هندسة مدرس  د./ أحمد محمد النجار 3
 القــــــــرار  

 ويرفع لمجامعة.عمى التسجيؿ لممهندس المذكور  أوصى المجمس بالموافقة
 
 
 
 
 ةالخاصة البحث نقطوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ  د/7المذكرة المقدمة مف السيد أ -2

المقيدة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو الهندسية بقسـ هندسة اإللكترونيات  -هديؿ عادؿ محمد عطيه / ة بالمهندس
لتصالت : )  بنظاـ الساعات المعتمدة( في موضوعـ )2714الكهربية ) معالجة اإلشارات والصور ( دورة أكتوبر  وا 

  -شراؼ كؿ مف:إ التصنيؼ الكؼء إلشارات القمب ( تحت
 واإلتصالت الكهربية اإللكترونياتأستاذ متفرغ بقسـ هندسة  طه السيد طهد/ 7أ 1

 واإلتصالت الكهربية اإللكترونياتبقسـ هندسة (" ستاذ مساعدأ")أستاذ متفرغ  د. / عادؿ شاكر الفيشاوي 2

 صالت الكهربيةواإلت اإللكترونياتستاذ مساعد بقسـ هندسة أ د. / أسامة فوزي زهراف 3
 القــــــــرار

 عمى التسجيؿ لممهندسة المذكورة ويرفع لمجامعة. أوصى المجمس بالموافقة
 
 ةالخاصنقطة البحث وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ  د/7المذكرة المقدمة مف السيد أ -3

لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو الهندسية بقسـ هندسة  المقيدة -سامية عبد المنعـ عمر قابؿ/ ة بالمهندس
: )  بنظاـ الساعات المعتمدة( في موضوعـ )2716اإللكترونيات واإلتصالت الكهربية )معالجة اإلشارات( دورة أكتوبر 
  -شراؼ كؿ مف:إستخداـ أساليب التعمـ العميؽ لتحميؿ اإلشارات الصوتية ( تحت إ

 واإلتصالت الكهربية اإللكترونياتأستاذ متفرغ بقسـ هندسة  الـ نصارمحمد محمد عبد السد/ 7أ 1

 واإلتصالت الكهربية اإللكترونياتأستاذ متفرغ بقسـ هندسة  أ.د/ معوض إبراهيـ معوض 2

 هندسة وعموـ الحاسبات أستاذ متفرغ بقسـ أ.د/ نبيؿ عبد الواحد إسماعيؿ 3
 القــــــــرار

 مى التسجيؿ لممهندسة المذكورة ويرفع لمجامعة.ع أوصى المجمس بالموافقة
 
 ةالخاصنقطة البحث د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ 7المذكرة المقدمة مف السيد أ -4

رونيات المقيدة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو الهندسية بقسـ هندسة اإللكت -سحر سعيد عبد الكريـ حامد/ ةبالمهندس
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تحسيف : )  ( في موضوع ) بنظاـ الساعات المعتمدةـ 2716واإلتصالت الكهربية ) اإلتصالت المتنقمة ( دورة أكتوبر 
أداء النظـ الهائمة متعددة المدخالت والمخرجات لشبكات الجيؿ الخامس ذات الوصوؿ المتعدد الغير متعامد ( تحت 

  -شراؼ كؿ مف:إ
 هيئة الطاقة الذرية-مركز البحوث النووية-أستاذ متفرغ بقسـ الهندسة واألجهزة العممية بيسيد محمد سيد العر د/ 7أ 1

 واإلتصالت الكهربية اإللكترونياتأستاذ بقسـ هندسة  أ.د/ منى محمد صبري شقير 2

 واإلتصالت الكهربية اإللكترونياتهندسة مدرس بقسـ  د./ وليد سعد فؤاد حممي 3
 القــــــــرار

 عمى التسجيؿ لممهندسة المذكورة ويرفع لمجامعة. المجمس بالموافقة أوصى
 
 
 ةالخاصنقطة البحث د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ 7المذكرة المقدمة مف السيد أ -5

دسة وعمـو الحاسبات تخصص هن –المقيد لدرجة ماجستير العمـو الهندسية  -محمد إبراهيـ محمد عشيبةبالمهندس/ 
تحسيف صور الرؤية بنظاـ الساعات المعتمدة( في موضوع: ) ـ )2716بقسـ هندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر 

  -شراؼ كؿ مف:الميمية لألشعة تحت الحمراء ( تحت إ
 كهربيةبقسـ هندسة اإللكترونيات واإلتصالت ال(استاذ مساعد" )أستاذ متفرغ " عادؿ شاكر الفيشاويد/ 7أ 1

 مدرس بقسـ هندسة وعموـ الحاسبات د./ مها سعد الديف طمبه 2

 القــــــــرار
 عمى التسجيؿ لممهندس المذكور ويرفع لمجامعة. أوصى المجمس بالموافقة

 
 ةالخاصنقطة البحث د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ 7المذكرة المقدمة مف السيد أ -6

المقيد لدرجة ماجستير العمـو الهندسية بقسـ هندسة اإللكترونيات واإلتصالت  -محمد عصاـ عبد العزيزبالمهندس/ 
تطبيؽ خوارزميات التشفير بواسطة الرياضيات بنظاـ الساعات المعتمدة( في موضوع: ) ـ )2716الكهربية دورة أكتوبر 

  -شراؼ كؿ مف:الرباعية ( تحت إ
 أستاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات الهندسية شكر اهلل إميؿ صبحيد/ 7أ 1

 أستاذ مساعد بقسـ هندسة اإللكترونيات واإلتصالت الكهربية د./ سعيد محمد عبد العاطي 2

 القــــــــرار
 عمى التسجيؿ لممهندس المذكور ويرفع لمجامعة. أوصى المجمس بالموافقة

 
 ةالخاصنقطة البحث يؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ د/وك7المذكرة المقدمة مف السيد أ -7

المقيد لدرجة ماجستير العمـو الهندسية بقسـ هندسة اإللكترونيات واإلتصالت  -محمود أحمد نصر كماؿبالمهندس/ 
ء لممرشحات التكيفية بإستخداـ التطبيؽ الكؼ: )  بنظاـ الساعات المعتمدة( في موضوعـ )2716الكهربية دورة أكتوبر 

 -شراؼ كؿ مف:الرياضيات الرباعية ( تحت إ
 أستاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات الهندسية إميؿ صبحي شكر اهللد/ 7أ 1
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 أستاذ مساعد بقسـ هندسة اإللكترونيات واإلتصالت الكهربية د./ سعيد محمد عبد العاطي 2

 القــــــــرار
 عمى التسجيؿ لممهندس المذكور ويرفع لمجامعة. وافقةأوصى المجمس بالم

 
 
 
 
 
 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة  فحص ومناقشة 7المذكرة المقدمة مف السيد أ -8

 -ـو الهندسيةالعم  دكتور الفمسفة في ةالمسجؿ لدرج – محمد سعيد محمد شمبيالخاصة بالمهندس/  الدكتورا رسالة 
قياس المجاؿ الكهرومغناطيسي ) :  موضوع ـ في2714بقسـ هندسة اإللكترونيات واإلتصالت الكهربية دورة أكتوبر 

قترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف بإستخداـ شبكات المستشعرات الالسمكية المدمجة ( وأ
  -السادة:

 انىظيفت االسى و

 سكندرية"خارجي"باإل-تكنولوجيا والنقؿ البحريأستاذ باألكاديمية العربية والعمـو وال فاروؽ بدراف د/ إيهاب7أ 2
 واإلتصالت الكهربية "داخمي" اإللكترونياتأستاذ متفرغ بقسـ هندسة  د/ معوض إبراهيـ معوض7أ 3
 بية "عف لجنة اإلشراؼ"واإلتصالت الكهر  اإللكترونياتأستاذ بقسـ هندسة  أ.د/ منى محمد صبري شقير 4

 القــــــــرار
الخاصة بالمهندس  دكتورا عمى التشكيؿ المقترح مف مجمس القسـ لمجنة فحص ومناقشة رسالة ال أوصى المجمس بالموافقة
 المذكور ويرفع لمجامعة.

 
شكيؿ لجنة  فحص ومناقشة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى ت7المذكرة المقدمة مف السيد أ -9

 العمـو الهندسية  ماجستير ةالمسجؿ لدرج – أحمد محمود محمود السيد البازالخاصة بالمهندس/  الماجستيررسالة 
تحسيف )  -موضوع: في  ـ2779بقسـ  هندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر  -تخصص هندسة وعمـو الحاسبات 

قترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة شعار الالسمكية ( وأأداء بروتوكولت التوجيه في شبكات اإلست
  -لمرسالة مف السادة:

 انىظيفت االسى و

 بالقاهرة "ممتحف خارجي"-اإللكترونياتمعهد بحوث -أستاذ هندسة الحاسبات د/ محمد نور السيد أحمد7أ 2
 ات "ممتحف داخمي"أستاذ متفرغ بقسـ هندسة وعموـ الحاسب نواؿ أحمد الفيشاوي د/7أ 3
 بقسـ هندسة وعموـ الحاسبات "عف لجنة اإلشراؼ" أستاذ  أ.د/ أيمف السيد أحمد عميرة 4

 القــــــــرار
عمى التشكيؿ المقترح مف مجمس القسـ لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير الخاصة  أوصى المجمس بالموافقة

 بالمهندس المذكور ويرفع لمجامعة.
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د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة  فحص 7المقدمة مف السيد أالمذكرة  -17
 العمـو الهندسيةماجستير  ةلدرج هالمسجم –آلء محمد أحمد فكيريف  /ة الخاصة بالمهندس الماجستيرومناقشة رسالة 

)بنظاـ الساعات المعتمدة(  ـ2711ة أكتوبر بقسـ هندسة وعمـو الحاسبات دور  -تخصص هندسة وعمـو الحاسبات  -
قترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص تحسيف أمف المعمومات في العالمات المائية الرقمية ( وأ)  في موضوع :

  -والمناقشة لمرسالة مف السادة:
 انىظيفت االسى و

 خارجي" جامعة حمواف "ممتحف-كمية الهندسة-أستاذ متفرغ د/ محمد إبراهيـ العدوي7أ 2
 واإلتصالت الكهربية "ممتحف داخمي" اإللكترونياتأستاذ بقسـ هندسة  د/فتحي السيد عبد السميع7أ 3
 انحبسببث "عٍ نجُت اإلشراف" وعمـوبقسى هُذست  أسخبر  أ.د/ أيمف السيد أحمد عميرة 4

 راف"انحبسببث "عٍ نجُت اإلش وعمـوأسخبر يسبعذ بقسى هُذست  د./ جماؿ محروس عطيه 5

 القــــــــرار
عمى التشكيؿ المقترح مف مجمس القسـ لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير الخاصة  أوصى المجمس بالموافقة

 بالمهندسة المذكورة ويرفع لمجامعة.
 

مناقشة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة فحص و 7المذكرة المقدمة مف السيد أ -11
 –العمـو الهندسية  المسجؿ لدرجة ماجستير -محمود فاروؽ محمود سالـ/ رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس
تحسيف  فى موضوع: ) ـ 2713دورة أكتوبر  –وعمـو الحاسبات بقسـ هندسة  -تخصص هندسة وعمـو الحاسبات 

العموـ الهندسية تخصص درجة الماجستير فى  ربمن  المهندس المذكو  ( حيث أوصت المجنةأماف أنظمة تشفير الصوت 
 قسـ هندسة وعموـ الحاسبات . –هندسة وعموـ الحاسبات 

 القــــــــرار
عي لماجسىىتيرأوصىىا المجلىىس بالمواعقىىة  لىىا مىىا جىىاة بتوصىىية لجنىىة النحىىل والمنالمىىة بمىىن  المهنىىدس المىى كور درجىىة ا

 7للجامعة عويرع الهندسة االلكترونية
 

قيد الطالب الذيف لـ إلغاء  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى7قدمة مف السيد أالمذكرة الم -12
الهندسة اإللكترونية والهندسة الكهربية دورة المدة القانونية بقسـ  ايسجموا خطة البحث لدرجة الماجستير وتجاوزو 

لميس نبيؿ حسف خرهـ إيماف حسف محمد الغرباوي وآ/  ة( أولهـ المهندس15وعددهـ )لئحة حديثة  ـ2713أكتوبر 
 . فرج 

 القــــــــرار
 7أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية المجنة ويرفع لمجامعة

 
تسجيؿ المهندس/  إلغاء د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى7المذكرة المقدمة مف السيد أ-13

اإللكترونيات هندسة  سجؿ لدرجة ماجستير العمـو الهندسية تخصصالم - هيـ سعدمحمود صالح إسماعيؿ إبرا
عف  وانقطاعهمدة تسجيمه  لنتهاءوذلؾ  بنظاـ الساعات المعتمدة () ـ 2712دورة أكتوبر الكهربية  والتصالت

 إستكماؿ مراحؿ البحث بناء عمى رأي المشرؼ الرئيسي .
 القــــــــرار
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(16) 

 7قة عمى توصية المجنة ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بالمواف
 

إلغاء التسجيؿ المقدمة مف  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى7المذكرة المقدمة مف السيد أ -14
( وهـ أولهـ ضحى 6السادة المشرفيف عمى رسائؿ الماجستير بقسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ وعددهـ )

 .ممهط وآخرهـ أحمد محمود عبد الهادي محمود وذلؾ لعدـ تواصمهـ جابر 
 القــــــــرار

 7أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية المجنة ويرفع لمجامعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )عاـ أوؿ( د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إيقاؼ قيد7المذكرة المقدمة مف السيد أ -15
لدرجة ماجستير العمـو الهندسية تخصص هندسة اإللكترونيات واإلتصالت المقيدة  -عمياء أحمد أحمد النعاالمهندسة/ 

 .رعاية طفمهالظروؼ  نظراً  ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة (2714الكهربية دورة أكتوبر 
 القــــــــرار

 7أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية المجنة ويرفع لمجامعة
 

 تعديؿ في لجنة اإلشراؼ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى7المقدمة مف السيد أ المذكرة -16
 بإضافة اسـ كاًل مف :

السيد  –لكترونيات واإلتصالت الكهربيةبقسـ هندسة اإل (أستاذ متفرغ )أستاذ مساعد  –السيد د./ أسامة عمي عرابي 
إلى لجنة اإلشراؼ  تفرغ )مدرس( بقسـ هندسة اإللكترونيات واإلتصالت الكهربيةأستاذ م –د./ جابر السيد األبيض 
العمـو الهندسية ماجستير ة لدرجة المسجم ة/ يارا عبد العظيـ أحمد سعيدالخاصة بالمهندسعمى رسالة الماجستير 

دورة أكتوبر  –كهربية بقسـ هندسة اإللكترونيات واإلتصالت التصالت الكهربية اإللكترونيات واإل هندسة تخصص 
 ـ لتصب  لجنة اإلشراؼ كالتالي :2713

 واإلتصالت الكهربية اإللكترونياتأستاذ متفرغ )أستاذ مساعد( بقسـ هندسة  د./ عبد العزيز طه شمبي 1
 واإلتصالت الكهربية اإللكترونياتأستاذ متفرغ )أستاذ مساعد( بقسـ هندسة  د./ أسامة عمي عرابي 2
 واإلتصالت الكهربية اإللكترونياتأستاذ متفرغ )مدرس( بقسـ هندسة  السيد األبيضد./ جابر  3

 القــــــــــــــرار

السيد د./ أسامة عمي عرابي والسيد د./ جابر السيد األبيض الى لجنة كال مف الموافقة عمى إضافة اسـ أوصى المجمس ب
 .ويرفع لمجامعة األشراؼ عمى الرسالة
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(17) 

 
 تعديؿ في لجنة اإلشراؼ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى7قدمة مف السيد أالمذكرة الم -17

 بإضافة اسـ كاًل مف :
السيد  –أستاذ متفرغ )أستاذ مساعد بقسـ هندسة اإللكترونيات واإلتصالت الكهربية(  –السيد د./ أسامة عمي عرابي 

إلى لجنة اإلشراؼ  غ )مدرس( بقسـ هندسة اإللكترونيات واإلتصالت الكهربيةأستاذ متفر  –د./ جابر السيد األبيض 
العمـو ماجستير ة لدرجة المسجم ة/ لمياء أيمف عبد الحافظ عبد الجوادالخاصة بالمهندسعمى رسالة الماجستير 

دورة  –ت الكهربية بقسـ هندسة اإللكترونيات واإلتصالتصالت الكهربية اإللكترونيات واإل هندسة الهندسية تخصص 
 ـ لتصب  لجنة اإلشراؼ كالتالي :2713أكتوبر 

 واإلتصالت الكهربية اإللكترونياتأستاذ متفرغ )أستاذ مساعد( بقسـ هندسة  د./ عبد العزيز طه شمبي 1
 واإلتصالت الكهربية اإللكترونياتأستاذ متفرغ )أستاذ مساعد( بقسـ هندسة  د./ أسامة عمي عرابي 2
 واإلتصالت الكهربية اإللكترونياتأستاذ متفرغ )مدرس( بقسـ هندسة  ابر السيد األبيضد./ ج 3

 القــــــــــــــرار

السيد د./ أسامة عمي عرابي والسيد د./ جابر السيد األبيض الى لجنة كال مف الموافقة عمى إضافة اسـ أوصى المجمس ب
 . ويرفع لمجامعة األشراؼ عمى الرسالة

 
تعديؿ موضوع رساله  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى7المقدمة مف السيد أ المذكرة-18

الماجستير )تعديال جوهريًا( الخاص بالمهندسة/ يارا عبد العظيـ أحمد سعيد المسجمه لدرجه الماجستير  في العمـو 
 ـ . 2713ة أكتوبر الهندسيه بقسـ هندسة اإللكترونيات واإلتصالت الكهربية دور 

 "مقرنات المواد المركبة ذات النطاؽ الترددي المزدوج القابمة لمتوليؼ " /عنواف الرساله قبؿ التعديؿ 
 ليصب  عنواف الرسالة بعد التعديؿ كالتالي :

 " تحسيف أداء نظـ التقسيـ الترددي المتعامد ذات القيـ الموجبة في اإلتصالت البصرية "
 رارالقــــــــــــــ

 .ويرفع لمجامعة بناءا عمى طمب لجنة األشراؼ الموافقة عمى تغيير عنواف الرسالة الخاصة بالمهندسة المذكورة 
 

تعديؿ موضوع رساله  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى7المذكرة المقدمة مف السيد أ -19
/ لمياء أيمف عبد الحافظ عبد الجواد المسجمه لدرجه الماجستير في الماجستير )تعديال جوهريًا( الخاص بالمهندسة 

 ـ . 2713العموـ الهندسيه بقسـ هندسة اإلليكترونيات واإلتصالت الكهربية دور  اكتوبر 
" مقرنات المواد المركبة ذات النطاؽ الترددي المزدوج القابمة لمتوليؼ " ليصب  عنواف   /عنواف الرساله قبؿ التعديؿ 

 رساله بعد التعديؿ كالتالي : " التعديؿ الكؼء في النظـ البصرية لتعديؿ الشدة "ال
 القــــــــــــــرار 

 .ويرفع لمجامعة  الموافقة عمى تغيير عنواف الرسالة الخاصة بالمهندسة المذكورة بناءا عمى طمب لجنة األشراؼ
 

تعديؿ موضوع رساله  العميا والبحوث بشأف الموافقة عمىد/ وكيؿ الكمية لمدراسات 7المذكرة المقدمة مف السيد أ -27
الماجستير )تعديال جوهريًا( الخاص بالمهندسة/ منه اهلل عبد الحميـ محمد إسماعيؿ المسجمه لدرجه الماجستير في 

 ـ  .2712العموـ الهندسية بقسـ هندسة اإلليكترونيات واإلتصالت الكهربية دور  أكتوبر 
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(18) 

"تأثيرات الكود عمي تطبيؽ عشوائية الشفر  في تأميف الشبكات الالسمكية" ليصب  عنواف  /لتعديؿ عنواف الرساله قبؿ ا
 " إستخداـ تقنيات التشفير في أنظمة األماف بالبصمات الحيوية " .:الرساله بعد التعديؿ كالتالي 

 القــــــــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة  ورة بناءا عمى طمب لجنة األشراؼالموافقة عمى تغيير عنواف الرسالة الخاصة بالمهندسة المذك
 

ضافة المواد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة 7المذكرة المقدمة مف السيد أ -21 عمى حذؼ وا 
المقيد  لدرجه دكتور الفمسفة في العموـ الهندسية بقسـ هندسه  -الخاصه بالطالبه/ مرو  محمد محمد الزلباني

 ـ .2717لكترونيات الصناعية والتحكـ لدورة أكتوبر اإل 
حيث أوصى مجمس القسـ بحذؼ مادة ) الحاكمات الميكرويه المتقدمة ومعالجه اإلشارات الرقمية ( مف الفصؿ الدراسي 

ضافة مادة ) موضوعات مختارة في التحكـ ( إلى الفصؿ الدراسي األوؿ  ) موضوعات مختارة في  حذؼ مادةو  -األوؿ وا 
ضافة مادة ) موضوعات مختار  في اإللكترونيات الصناعية ( إلى الفصؿ الدراسي  التحكـ ( إلى الفصؿ الدراسي الثاني وا 

 الثاني حيث أوصت المجنة عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ .
 القــــــــرار

 7أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية المجنة ويرفع لمجامعة
 

ضافة المواد  عمىد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة 7لسيد أالمذكرة المقدمة مف ا -22 حذؼ وا 
بتمهيدي ماجستير بقسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية  المقيدة -/ رانيا عبد الخالؽ محمود أبو النجا بالطالبة الخاصة

ضافة مادة ) ـ وهي كالتالي : حذؼ مادة )النظـ الخطية( ا2717والتحكـ دورة أكتوبر  لتي قامت بإختيارها سابقًا وا 
حيث أوصت المجنة عمى ما  ـ2717/2718إلكترونيات القدرة المتقدمة ( خالؿ الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 

 جاء بتوصية مجمس القسـ .
 القــــــــرار

 7أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية المجنة ويرفع لمجامعة
 

ضافة المواد الخاصه  عمىد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة 7ف السيد أالمذكرة المقدمة م-23 حذؼ وا 
المقيد بتمهيدي ماجستير بقسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة  -بالطالب/ محمد صالح فتحي الهباشة 

ضافة مادة ـ وهي كالتالي : حذؼ مادة )التحكـ بإستخداـ الشبكات 2717أكتوبر  العصبية( التي قاـ بإختيارها سابقًا وا 
حيث أوصت المجنة  ـ2717/2718)موضوعات مختارة فى الميكاترونيات( خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

 عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ .
 القــــــــرار

 7أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية المجنة ويرفع لمجامعة
 

ضافة المواد الخاصه  عمىد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة 7كرة المقدمة مف السيد أالمذ-24 حذؼ وا 
المقيد  بتمهيدي ماجستير بقسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة  -بالطالبه/ سمر السيد عمي الشيخ 

ضافة مادة ـ وهي كالتالي : حذؼ مادة )التحكـ بإستخ2717أكتوبر  داـ الشبكات العصبية( التي قامت بإختيارها سابقًا وا 
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(19) 

حيث أوصت المجنة  ـ2717/2718)موضوعات مختارة فى الميكاترونيات( خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
 عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ .

 القــــــــرار
 7معةأوصى المجمس بالموافقة عمى توصية المجنة ويرفع لمجا

 
ضافة المواد الخاصه  عمىد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة 7المذكرة المقدمة مف السيد أ-25 حذؼ وا 

المقيد بتمهيدي ماجستير بقسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر  -بالطالب/ عالـ محمد عالـ 
ضافة ـ وهي كالتالي : حذؼ مادة )الحاكم2717 ات القابمة لمبرمجة المتقدمة ومواجهتها( التي قاـ بإختيارها سابقًا وا 

حيث أوصت المجنة  ـ2717/2718مادة ) إلكترونيات القدرة المتقدمة ( خالؿ الفصؿ الدراسي الوؿ لمعاـ الجامعي 
 عمى ما جاء بتوصيه مجمس القسـ .

 القــــــــرار
 7نة ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بالموافقة عمى توصية المج

 
ضافة المواد الخاصه  عمىد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة 7المذكرة المقدمة مف السيد أ-26 حذؼ وا 

المقيد  بتمهيدي ماجستير بقسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة  -بالطالبه/ سماح سعد حسف محمد 
: حذؼ مادة )موضوعات مختارة فى اإللكترونيات الصناعية( التى قامت بإختيارها سابقًا ـ وهي كالتالي 2717أكتوبر 

ضافة مادة ) التحكـ فى اإللكترونيات الصناعية المتقدمة( وكذلؾ حذؼ مادة ) الروبوتات المتحركة ( التي قامت  وا 
ضافة مادة )التحكـ بإستخداـ المنطؽ الهالمي( خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي  بإختيارها سابقًا وا 

 حيث أوصت المجنة عمي ما جاء بتوصية مجمس القسـ . ـ2717/2718
 القــــــــرار

 7أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية المجنة ويرفع لمجامعة
 

ضافة  عمىد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة 7المذكرة المقدمة مف السيد أ-27 المواد الخاصه حذؼ وا 
المقيد بتمهيدي ماجستير بقسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة يناير  -بالطالب/ محمد أحمد عيد صقر 

ضافة مادة )إلكترونيات 2717 ـ وهي كالتالي : حذؼ مادة )الحاكمات الميكروية المتقدمة( التي قامت بإختيارها سابقًا وا 
حيث أوصت المجنة عمى ما جاء بتوصية  ـ2717/2718الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي القدرة المتقدمة( خالؿ الفصؿ 

 مجمس القسـ .
 القــــــــرار

 7أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية المجنة ويرفع لمجامعة
 

ضافة ا عمىد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة 7المذكرة المقدمة مف السيد أ-28 لمواد الخاصه حذؼ وا 
المقيد بتمهيدي ماجستير بقسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة  -بالطالب/ محمد حمدي محمد مطر 

ضافة مادة 2717أكتوبر  ـ وهي كالتالي : حذؼ مادة )التحكـ بإستخداـ الشبكات العصبية( التي قامت بإختيارها سابقًا وا 
حيث أوصت المجنة  ـ2717/2718الؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي )موضوعات مختارة فى الميكاترونيات( خ

 عمى ما جاء بتوصيه مجمس القسـ .
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(27) 

 القــــــــرار
 7أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية المجنة ويرفع لمجامعة

 
ضافة المواد الخاصه حذ عمىد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة 7المذكرة المقدمة مف السيد أ-29 ؼ وا 

المقيد بتمهيدي ماجستير بقسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة  -بالطالب/ ربيع عبد المقصود أحمد عبيد 
ضافة مادة   ) إلكترونيات القدرة المتقدمة ( 2717أكتوبر  ـ حذؼ مادة )النظـ الخطية( التي قامت بإختيارها سابقًا وا 

 حيث أوصت المجنة عمى ما جاء بتوصيه مجمس القسـ . ـ2717/2718ي الوؿ لمعاـ الجامعي خالؿ الفصؿ الدراس
 القــــــــرار

 7أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية المجنة ويرفع لمجامعة
 

 تحسيفالعمى إختيار مادة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة7المذكرة المقدمة مف السيد أ-37
الخاصة بالطالب/ وائؿ أحمد عزت المقيد بتمهيدي ماجستير في العمـو الهندسية بقسـ هندسة وعمـو الحاسبات دورة 

 ـ حيث أوصت المجنة بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ .2714أكتوبر 
 القــــــــرار

 ر.اختيار مواد التحسيف الخاصة بالطالب المذكو أوصى المجمس بالموافقة عمى 
 

عمى إختيار مادة التحسيف  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة7المذكرة المقدمة مف السيد أ-31
الخاصة بالطالبة / أميرة رفعت السيد المقيدة بتمهيدي ماجستير في العموـ الهندسية بقسـ هندسة وعموـ الحاسبات دورة 

 فقة عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ .ـ  حيث أوصت المجنة بالموا2715أكتوبر 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى اختيار مواد التحسيف الخاصة بالطالبة المذكورة .
 

فقة عمى التقارير السنوية لمطالب د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموا7المذكرة المقدمة مف السيد أ -32
( 7ـ وعددهـ )2716/2717لمعاـ الجامعي  ستير بقسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـجميف لدرجة الماجالمس

 .رانيا إبراهيـ عبد الحميد / ة، آخرهـ الطالب محمد صالح عبد الحميد الربعيطالب أولهـ الطالب/ 
 القــــــــــــــرار

 الموافقة عمى التقارير السنوية لمطالب.
 

دراسة الطالب / محمد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى 7السيد أالمذكرة المقدمة مف  -33
حيث  مصطفى الجوهري مادة ) معالجة اإلشارات الكالمية ( في الفصؿ الدراسي الثاني بدًل مف الفصؿ الدراسي األوؿ

 .ت والتصالت الكهربيةلموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ هندسة اللكترونياأوصت المجنة با
 القــــــــرار

دراسة الطالب المذكور مادة ) معالجة اإلشارات الكالمية ( في الفصؿ الدراسي الثاني بدًل مف أوصى المجمس بالموافقة عمى 
 .الفصؿ الدراسي األوؿ
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(21) 

لعاـ آخر لمطالب مد العمى  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة7المذكرة المقدمة مف السيد أ-34
المسجميف لدرجة الماجستير في العمـو الهندسية بقسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ لمعاـ الجامعي 

( وهـ أولهـ الطالبة / دعاء رضا توفيؽ هالؿ ، آخرهـ الطالبة / آلء ناصر نبوي عيسى 4ـ وعددهـ )2717/2718
 ا جاء بتوصية مجمس القسـ .حيث أوصت المجنة بالموافقة عمى م

 القــــــــرار
أوصػػى المجمػػس بالموافقػػة عمػػى المػػد لعػػاـ آخػػر لمطػػالب المسػػجميف لدرجػػة الماجسػػتير فػػي العمػػوـ الهندسػػية بقسػػـ هندسػػة 

 .ويرفع لمجامعةـ 2717/2718اإللكترونيات الصناعية والتحكـ لمعاـ الجامعي
 

 -انهجبٌ: -حبسعب : 
 2717لمعاـ الجامعي  الصناعية )ميكاترونيؾ( بجمسته العادية )الثامنة(  لتحكـهندسة ا مجبرنا جتمػاع مجمسمحضر إ-1

 ـ.11/2717/ 19بتاريخ  ةـ المنعقد2718/
 القــــــــرار

  0أحيط المجلس  لما 
 
 
 

عقدة بتاريخ ( المن12محضر إجتماع مجمس إدارة برنامج الهندسة الطبية والحيوية والتكنولوجيا بجمسته العادية رقـ ) -2
 ـ .14/11/2717

 القــــــــرار

  0أحيط المجلس  لما 
 
( والمنعقدة يـو األحد 3محضر إجتماع مجمس قسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بجمسته العادية رقـ ) -3

 ـ .  12/11/2717الموافؽ 
 القــــــــرار

  0أحيط المجلس  لما 
 
 ـ .  19/11/2717مسة الثالثة المنعقدة يوـ األحد الموافؽ محضر إجتماع لجنة المكتبة الج -4

 القــــــــرار

  0أحيط المجلس  لما 
 
بتاريخ  ةالمنعقد ـ2718/ 2717( لمعاـ الجامعي الثالثةالجمسة لجنة الدراسات العميا والبحوث ) جتمػاعمحضر إ -5

   ـ.19/11/2717
 القــــــــرار

  0أحيط المجلس  لما 
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(22) 

بتاريخ  ةالمنعقد ـ2718/ 2717( لمعاـ الجامعي األولى ) الجمسة  برنامج اإلتصالت والشبكاتتمػاع لجنة جمحضر إ -6
   ـ.31/17/2717

 القــــــــرار

  0أحيط المجلس  لما 
 
 2717( لمعاـ الجامعي    الثالثة تصالت الكهربية ) الجمسة اإللكترونيات واإل جتمػاع مجمس قسـ هندسة محضر إ -7

    ـ.12/11/2717ـ المنعقد بتاريخ 2718/
 القــــــــرار

  0أحيط المجلس  لما 
 
 ةـ المنعقد2717/2718الثالثة ( لمعاـ الجامعي ) الجمسة الفيزيقا والرياضيات الهندسية جتمػاع مجمس قسـ محضر إ -8

   ـ.12/11/2717بتاريخ 
 القــــــــرار

  0أحيط المجلس  لما 
 
 
 
 
بتاريخ  ةـ المنعقد2718/ 2717 الثالثة ( لمعاـ الجامعي) الجمسة  جنة العالقات الثقافيةلجتمػاع محضر إ -9

      ـ.19/11/2717
 القــــــــرار

  0أحيط المجلس  لما 
 

بتاريخ  ةـ المنعقد2718/ 2717 الثالثة ( لمعاـ الجامعي) الجمسة لجنة شئوف التعميـ والطالب جتمػاع محضر إ -17
     ـ.26/11/2717

 القــــــــرار

  0أحيط المجلس  لما 
 

 ةـ المنعقد2717/2718الثالثة ( لمعاـ الجامعي ) الجمسة  جتمػاع لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنميه البيئةمحضر إ -11
 ـ.25/11/2717بتاريخ 

 القــــــــرار

  0أحيط المجلس  لما 
 

  يب يسخجذ يٍ أعًبل -عبشرا:
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(23) 

دة عػرض حػالت الطػالب يد أ.د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب والخاص بإعػابخصوص المذكرة الواردة مف الس -1
الطالػػب  -3 الطالبػػة / خمػػود رأفػػت عبػػد الػػرؤؼ  -2الطالػػب / ابػػراهيـ رشػػدي األبحػػر   -1بعػػد :  ـ اآلتػػي أسػػماؤه

وصػى المجمػس حيث أ 5/11فى جمسة مجمس الكمية السابقة بتاريخ  مناقشتهوالذى تـ إسالـ سمير عمى السهيتى 
     .بعدـ الموافقة عمى األعذار بعد إعالف النتائج ول تقبؿ بأثر رجعى

 القــــــــرار                                                   
بعدـ الموافقة عمى األعذار بعد إعالف النتائج ول تقبؿ بأثر مجمس الكمية السابؽ قرار  باعتمادأوصى المجمس 

   .هفي رلمنظع الموضوع الى مجمس شئوف التعميـ بالجامعة ويرفرجعى 
 

/ ياسػر يحيػا خميفػة باحػث شػئوف تعمػيـ أبشػأف السػيد  لشػئوف التعمػيـ والطػالب الكميػة وكيػؿالسػيد أ.د/  مػفمذكرة ال -2
ي بػػإدارة شػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف الشػػكوى المقدمػػه منػػه والموضػػ  فيهػػا تكميػػؼ اإلدارة العامػػة لمتفتػػيش المػػال

( فػي غيػر 2712واإلداري بالجامعة إلعداد تقرير مػدعمًا بالمسػتندات والموضػ  فيػه بأنػه تػـ تطبيػؽ لئحػة الكميػة )
محمها وتـ مخاطبة األقساـ العممية لموافاتنا بالرد ، حيث أوصت األقسػاـ العمميػة بالتنبيػه عمػى السػيد / ياسػر عمػي 

تها وتوصػي اتحممه المسئولية كاممة نتيجػة تدخمػه فػي إختصاصػيحيا بعدـ التدخؿ في إختصاصات األقساـ العممية و 
 بإتخاذ الالـز نحو الشاكي حتى ل تشو  سمعة الكمية .

 

 القــــــــرار  
يحيا خميفة مهتدى وذلؾ لتشتيته ياسر /ة نقؿ السيد ر بضرو  ونهًرة انثبَيت ببإلجًبعوصى مجمس أ 

ء الكمية لكثرة استدعائهـ لمنيابة الدارية سواء لمشهادة أو جهود كؿ مف موظفى إدارة شئوف تعميـ والسادة وكال
ف إحدى الكميات خارج جامعة  لمتحقيؽ وكذلؾ حرص الكمية عمى الستمرار فى تحقيؽ متطمبات الجودة خاصة وا 

بسبب ممؼ شكاوى وتحقيقات مشابهه أخمت بمعيار الجهاز  نهًرة انثبَيت المنوفية لـ يتـ اعتمادها 
 . فع لمجامعةوير اإلداري 

 
 

الكتاب الوارد مف وزارة التعميـ العالي وحدة إدارة مشروعات تطوير التعميـ العالي بشأف زيارة ميدانية لمتابعػة البػرامج  -3
 الجديدة .

 القــــــــرار  
 أحيط المجمس عمما.

 

اللكترونيات والتصالت  مساعد بقسـ هندسةالمدرس ال –وفاء أحمد محمود سميماف شمبى /الطمب المقدـ مف الهندسة -4
مرافقػة زوج ومرفػؽ الوراؽ الدالػة  أجػاز الجازة الخاصة بها مف رعاية طفؿ الى  مسمى تغيرالكهربية بشأف الموافقة عمى 

 عمى ذالؾ.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.بالموافقة  أوصى المجمس 
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(24) 

الكهربيػة بشػأف  بقسـ هندسة اللكترونيات والتصالتمتفرغ الستاذ ال –الطمب المقدـ مف السيد د/ أسامة عمى عرابى  -5
 بجامعة دمياط حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة .  –الموافقة عمى نقمة لمعمؿ بكمية الهندسة 

 القــــــــرار
 ويرفع لمجامعة. عمى نقمة بدوف درجته المالية بالموافقة أوصى المجمس 
 
 2717لكترونيػػات والتصػػالت الكهربيػػة ) الجمسػػة الطارئػػة( لمعػػاـ الجػػامعي    محضػػر اجتمػػػاع مجمػػس قسػػـ هندسػػة ال -6

 ـ.26/11/2717ـ المنعقد بتاريخ 2718/
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 
ـ المنعقػػػػػػد بتػػػػػػاريخ 2718/ 2717محضػػػػػػر اجتمػػػػػػػاع مجمػػػػػػس إدارة وحػػػػػػدة توكيػػػػػػد الجػػػػػػودة  لمعػػػػػػاـ الجػػػػػػامعي    --7

 ـ.26/11/2717
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 
ـ المنعقػد 2718/ 2717محضر اجتمػاع مجمس قسـ هندسة وعمػـو الحاسػبات ) الجمسػة الثالثػة( لمعػاـ الجػامعي    - -8

 ـ.12/11/2717بتاريخ 
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 
بشأف تكميؼ المعيديف بالخطة  اللكترونيات الصناعية والتحكـد/ رئيس مجمس قسـ هندسة .الكتاب المقدـ مف السيد أ-9

 التراكميعمى حسب التقدير  والثانيمجمس القسـ بتعييف الوؿ ( حيث يوصى 2716/2717الخمسية لمعاـ الجامعي 
 -كاآلتي: ومقرر التخصص وأسماؤهـ

 المهندس / محمد رمضان  لا إبراهيم المامي  -2المهندس /  ماد حمدي  يسا سيد               - 5   

 ـــــرارالقـــ
 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة. 

 
بشأف تكميؼ المعيديف بالخطة  اللكترونيات والتصالتد/ رئيس مجمس قسـ هندسة .الكتاب المقدـ مف السيد أ-17

مجمس القسـ بتعييف المهندس المذكور عمى حسب التقدير ( حيث يوصى 2716/2717الخمسية لمعاـ الجامعي 
 .أسامة محمد عبد الحميد إبراهيـ -:التخصص وهو المهندس  التراكمي ومقرر

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة. 
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(25) 

 
 

 اَخهى االجخًبع حيث كبَج انسبعت انثبنثت يسبءً              

 

 أييٍ انًجهس                                 عًيذ انكهيت       

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

 
 آماؿ..

 

 
  


