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 {التاسعةمحضر اجتماع مجمس الكمية } الجمسة 

 ـ8/5/0256الموافؽ  األحدالمنعقدة يـو 
 تـ عقد اجتماع مجمس الكمية برئاسة  صباحا  عشر  الحاديةوفى تماـ الساعة  ـ8/5/0256الموافؽ  األحديوـ  فيانو 

 )عميد الكمية(   محمد عبد العظيـ البردينىالسيد األستاذ الدكتور/ 
 وعضوية كػػػػال مف السادة:     

 ؿ الكميػػػة لشئوف التعميـ والطالبوكيػػػ زيف الديف حمميأ.د/ صابر  5

 وكيػػػؿ الكميػػػة لمدراسػػػػات العميػػػػػػا والبحػػوث رديػأ.د/ محمد فييػـ الك 0

 وكيػػػؿ الكميػػػة لشئػػوف خدمػة المجتمػػع وتنميػػة البيئة د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد2أ 3

 ػا والرياضيػػات اليندسيػػػػة  رئيس مجػمس قسػـ الفيزيق د/ مجػدي محمد كامػؿ2أ 4

 رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ فتحي السيد عبد السميع2أ 5

 اتػقػائػـ بعمؿ رئيس مجػمس قسـ ىندسػة وعمـو الحاسبػ / أيمف السيد احمد السيػد2د 6

 ونيات الصناعية والتحكػـقائـ بعمؿ رئيس قسـ ىندسة االلكتر  / محمد أبو زيد البروانى2د 7

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ كمػاؿ حسف عػػوض اهلل 8

 األستػاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكػـ د/ محمد مبػروؾ زكريػا شرؼ2أ 9

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربية األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة د/ السيد محمود الربيعى2أ 52

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د/ نبيؿ عبد الواحد إسماعيؿ2أ 55

 األستػاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسيػػػػػػة د/ محمػػػػد طػػػاىر داود2أ 50

 )بالتناوب( اضيات اليندسيةأقدـ األساتذة بقسـ الفيزيقا والري د/ سناء محمود الربيعي2أ 53

 أقدـ األساتذة المساعديف) بالتناو ب( /حسف محمد عبد الحافظ2د 54

 }ف } بالتناوبػػػػػػػدـ المدرسيػػػػػػػػػػػػأق / صالح الديف شعباف عيسى2د 55

 واعتذر عف الحضور
 مية ) مدعو لحضور ىذه الجمسة(   المدير التنفيذي لوحدة توكيد الجودة بالك رد./ عبد المجيد عبد الحكيـ شر ش 5

 تولى سكرتارية الجمسة

 أمانة المجالس والمجاف .   السيدة / نيى صالح زكى  5  

 " االجتماع "             د/ رئيس المجمس2وبدأ السيد أ
 "" بسـ اهلل الرحمف الرحيـ بذكر 

 إلػػىاهلل سػػبحانو وتعػػالى أف يوفػػؽ الجميػػع ثػػـ رحػػب سػػيادتو بالسػػادة الحضػػور متمنيػػا ليػػـ كػػؿ التوفيػػؽ داعيػػا      
 2تراه صالح األعماؿ



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/8/0256 تاسعةلالجمسة ا ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(3) 

  2سيادتو بالتينئة لألخوة المسيحييف عيد القيامة المجيدتقدـ 
  2ـ56/5/0256المؤتمر العممي لمكمية سيعقد يـو االثنيف الموافؽ 

 ى يكػوف الموضػوع وافؽ مجمس الكمية عمى اإلشراؼ عمى البرنػام  الطبػي بكميػة العمػـو الصػحية والتطبيقيػة عمػ
   2بيني

 -:أوالً المصبدقبت
 

 0 ـ52/4/0256( المنعقدة بتاريخ لثامنة) المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة

 القــــــــرار                                                       
 2 ـ52/4/6025( المنعقدة بتاريخ ثامنةال) المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة

   -ببلتفىٌض:مىضىعبت وٍب ثب
/ 2د/ وكيػؿ الكميػػة لمدراسػات العميػا والبحػػوث بشػفف الموافقػة عمػػى اشػتراؾ وحضػور السػػيد د2المػذكرة المقدمػة مػػف السػيد أ -5

المدرس المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ في المػؤتمر الػدولي الرابػع المصػري  –محمد إسماعيؿ كرار
إلػػػػى  35/5ـ الػػػػذي سػػػػيعقد فػػػػي القػػػاىرة  فػػػػي الفتػػػػرة مػػػػف0256واالتصػػػػاالت والحاسػػػػبات لعػػػاـ  تترونيػػػػااليابػػػانى لاللك

جنييػػا 522ـ حيػػث أف لسػػيادتو بحػػث مقبػػوؿ فػػي المػػؤتمر مػػع تحمػػؿ الجامعػػة سػػداد رسػػـ االشػػتراؾ وقػػدره ) 0/6/0256
 .مصري ( خمسمائة جنييا فقط ألغير

 القــــــــرار
 2فقة بالتفويض ويرفع للجامعةاعتماد المواأوصى المجلس على 

د/ 2د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػفف الموافقػة عمػى اشػتراؾ وحضػور السػيد أ2المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -0
 The 4 thاألستاذ المتفػرغ بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة  فػي المػؤتمر الػدولي  –السيد محمود الربيعى

International Japan- Egypt Conference on Electronics Communications and Computers) 
ـ حيػػث أف لسػػيادتو بحػػث مقبػػوؿ فػػي المػػؤتمر مػػع تحمػػؿ  0/6/0256إلػػى  35/5الػػذي سػػيعقد فػػي القػػاىرة  فػػي الفتػػرة مػػف

  2جنييا مصري ( خمسمائة جنييا فقط ألغير522الجامعة سداد رسـ االشتراؾ وقدره )
 ــــرارالقــــ

 2اعتماد الموافقة بالتفويض ويرفع للجامعةأوصى المجلس على 
/ 2د د/ وكيػؿ الكميػػة لمدراسػات العميػا والبحػػوث بشػفف الموافقػة عمػػى اشػتراؾ وحضػور السػػيد2المػذكرة المقدمػة مػػف السػيد أ -3

  اللكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة االنبي محمد األستاذ المساعد محمد عبد 
 The 4 th International Japan- Egypt Conference on Electronicsفػػػي المػػػؤتمر الػػػدولي 

Communications and Computers) ـ حيػث أف  0/6/0256إلػى  35/5الػذي سػيعقد فػي القػاىرة  فػي الفتػرة مػف
( خمسػمائة جنييػا فقػط جنييػا مصػري 522لسيادتو بحث مقبوؿ في المؤتمر مع تحمؿ الجامعة سداد رسـ االشػتراؾ وقػدره )

 2ألغير

 القــــــــرار
 2اعتماد الموافقة بالتفويض ويرفع للجامعةأوصى المجلس على 

د/ 2د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػفف الموافقػة عمػى اشػتراؾ وحضػور السػيد أ2المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -4
 The 4 thلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة  فػي المػؤتمر الػدولي األسػتاذ ا بقسػـ ىندسػة اال  –فتحػى السػيد عبػد السػميع
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International Japan- Egypt Conference on Electronics Communications and Computers) 
ـ حيػػث أف لسػػيادتو بحػػث مقبػػوؿ فػػي المػػؤتمر مػػع تحمػػؿ  0/6/0256إلػػى  35/5الػػذي سػػيعقد فػػي القػػاىرة  فػػي الفتػػرة مػػف

  2جنييا مصري ( خمسمائة جنييا فقط ألغير522االشتراؾ وقدره ) الجامعة سداد رسـ
 القــــــــرار

 2اعتماد الموافقة بالتفويض ويرفع للجامعةأوصى المجلس على 
 

     -مىضىعبت لالحبطة: ثب:ثبل
نيػػػات ـ بشػػػفف إعػػادة تشػػكيؿ مجمػػس قسػػـ ىندسػػة االلكترو 9/4/0256( بتػػاريخ 48قػػرار السػػيد أ.د/عميػػد الكميػػة رقػػـ ) -5

 ـ كما ىو مبيف بالقرار.0255/0256واالتصاالت الكيربية  لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 .أحيـط المجـلس علمـا

المنعقػد يػوـ  ـ0255/0256محضر االجتماع الثالث لمجمس إدارة صندوؽ تطوير الخدمات التعميمية بالكمية لمعاـ الجامعي  -0
   2ـ54/4/0256الخميس الموافؽ 

 ــرارالقــــــ
 .أحيـط المجـلس علمـا

 

  -مىضىعبت عبمة: : رابعبً 
د/ رئيس مجمس قسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بشػفف موافقػة مجمػس القسػـ 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -5

فػة مػف عمػى إعػادة تشػكيؿ مجمػس إدارة برنػام  ىندسػة الشػبكات واالتصػاالت نظػرا لعػدـ التػوازف فػى تمثيػؿ الفئػات المختم
  -أعضاء ىيئة التدريس ليصبح تشكيؿ مجمس إدارة البرنام  كالتالي :

 د/ عميد الكمية                               رئيس مجمس اإلدارة 2السيد أ -5
 د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب      نائب رئيس مجمس اإلدارة 2السيدأ -0
 المدير التنفيذي لمبرنام                   د/ محمد فييـ الكردي       2السيدأ -3
 د / كماؿ حسف عوض اهلل                              عضوا 2السيدأ -4
 د / سامي عبد المنعـ الضميؿ                           عضوا2السيدأ -5
 د / عبد الناصر عبد الجواد محمد                       عضوا2السيدأ -6
 د / محمد عبد النبي محمد احمد                         عضوا2السيدأ -7

 القــــــــرار
 فيما يخص تشكيل مجلس اإلدارة مع مراعاة التجديد كل عامين. قأوصى مجلس الكلية بااللتزام بقرار مجلس الكلية الساب

المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  وت بجمسػػػػتد/ رئػػػػيس الجامعػػػػة بشػػػػفف قػػػػرار المجمػػػػس األعمػػػػى لمجامعػػػػا2الكتػػػػاب المقػػػػدـ مػػػػف السػػػػيد أ -0
  -بالموافقة عمى اآلتي:4/4/0256

بالالئحػػة قسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات  – الفرقػػة الثالثػػة "4 يضػػمف محتػػور مقػػرر "مقػػرر إختيػػار  إضػػافة موضػػوع جديػػد *
  2الداخمية لمكمية ) مرحمة البكالوريوس( وذلؾ عمى النحو المبيف بمذكرة الجامعة 

 2ي الالـز في ىذا الشفف* إصدار القرار الوزار 
 القــــــــرار
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 .أحيـط المجـلس علمـا

المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  ود/ رئػػػػيس الجامعػػػػة بشػػػػفف قػػػػرار المجمػػػػس األعمػػػػى لمجامعػػػػات بجمسػػػػت2الكتػػػػاب المقػػػػدـ مػػػػف السػػػػيد أ -3
  -بالموافقة عمى اآلتي :4/4/0256

تصاالت والشبكات ) برنامجيف جديػديف بنظػاـ السػاعات * إنشاء برنامجي : اليندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا , وىندسة اال 
   2المعتمدة (  بالالئحة الداخمية لمكمية ) مرحمة البكالوريوس(

  إلييما.* اعتماد الالئحة الدراسية لمبرنامجيف المشار 
 2* إصدار القرار الوزاري الالـز في ىذا الشفف

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

( 8د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػات العميػػا والبحػػوث بشػاف تفعيػػؿ الفصػػؿ الدراسػي الصػػيفي ومدتػػو ) 2دـ مػػف السػيد أالكتػاب المقػػ -4
وقد أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقػة مػع مخاطبػة األقسػاـ  2.ساعات( معتمدة وال يوجد حد أدنى9أسابيع بحد أقصى )

أسػػابيع طبقػػا لالئحػػة الدراسػػات العميػػا  8ـ لمػػدة  59/6/0256العمميػػة عمػػى أف يبػػدأ الفصػػؿ الدراسػػي الصػػيفي ابتػػدأ مػػف 
   2بالكمية

 القــــــــرار
 .أوصى مجلس الكلية بعدم الموافقة

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشفف المالحظات التي يجب تفعيميػا وفقػا لبنػود الئحػة 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -5
   -الساعات المعتمدة وىى كاآلتي:
  2* تفعيؿ الفصؿ الدراسي الصيفي 

  2* تفعيؿ اختيار الطالب لممقررات التي يدرسيا باالستعانة بالمرشد االكاديمى
وقػد أوصػى  2* تفعيؿ اختيار الطالب لألستاذ القائـ عمى تدريس المقرر وذلؾ بطرح أكثر مف اسـ عمى المقرر الدراسػي الواحػد

   2الت الكيربية وىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بالموافقة عمى تمؾ البنودمجمس قسمي ىندسة االلكترونيات واالتصا
 القــــــــرار

 بعدم الموافقة على تفعيل الفصل الدراسي الصيفي والموافقة على باقي البنود .أوصى مجلس الكلية 
 

ت الكيربيػة بشػػفف كيفيػة توزيػع المػػواد د/ رئػيس مجمػػس قسػـ ىندسػة االلكترونيػػات واالتصػاال2الكتػاب المقػدـ مػػف السػيد أ -6
 2الدراسية عمى السادة أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ

 القــــــــرار
 .م2411لعام 34.وفقا لقانونعلى التوزيع أوصى مجلس الكلية بالموافقة 

 

مرفقػػة وتحديػػد حزمػػة الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػادة / أعضػػاء لجنػػة شػػبكة الحاسػػبات الكائنػػة بالكميػػة بشػػفف التقػػارير الفنيػػة ال -7
  2بالمذكرة لتطبيؽ واحد مف التطبيقات الموضحة

 القــــــــرار
 .البدء باستخدام التطبيقات الغير مكلفة ماديا مع تقديم الشكر للجنةأوصى مجلس الكلية بالموافقة على 

 ـ0250خميػة لمرحمػة البكػالوريوس بشػفف الالئحػة الدا لشئوف التعميـ والطالبد/  وكيؿ الكمية 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -8
( لمفرقة الثالثػة محػدد لػو سػاعتاف محاضػرة وسػاعة معمػؿ وذلػؾ 4قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات, تبيف أف مقرر اختياري )



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/8/0256 تاسعةلالجمسة ا ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(6) 

في كال الجدوليف )  بالمػة العربية والمػة اإلنجميزيػة ( ومحتػور المقػرر عربػي وانجميػزر . وتػـ توزيػع الػدرجات فػي جػدوؿ 
   -يزية كالتالي:المػة اإلنجم

 رسنة     عممي وشفوي       تحرير  أعماؿ
02                 02                   62   

   -وتبيف أف توزيع الدرجات في جدوؿ المقررات بالمػة العربية ىو:
   72تحريري :          32أعماؿ السنة 

ـ تعديؿ توزيع الدرجات فى الجػدوؿ بالمػػة العربيػة ليصػبح ولـ يؤخذ في االعتبار أف المقرر بو معمؿ . وبناءا عمى ذلؾ يت
 كالتالي:
 رسنة     عممي وشفوي       تحرير  أعماؿ
02                 02                   62   

 القــــــــرار
 .بجدول النسخة اإلنجليزية العمل أوصى مجلس الكلية بالموافقة على

 
 

  -شئىن خدمة المجتمع وتىمٍة البٍئة:خبمسبً: 
  -د/ وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشفف عرض المواضيع التالية:2الكتاب المقدـ مف السيد أ -5

االثنػػيف  يػػومييػػر والممعػػب الخماسػػي بالكميػػة وذلػػؾ لممارسػػة األنشػػطة الرياضػػية )كػػرة القػػدـ( وذلػػؾ * تػػفجير الممعػػب الكب
الفتػرة مػف  فػيوالخميس مف كؿ أسبوع بواقع ثالث ساعات يوميا مف الساعة الرابعة عصرا  حتى الساعة السابعة مساء 

  2ـ3/9/0256ـ حتى 55/5/0256
 2* الجمعية الفئوية بالكمية

   2صيفي بالكمية* النادي ال
 القــــــــرار

 بعدم الموافقة على البند األول والموافقة على باقي البنود.أوصى المجلس 
 

 التعلٍم شئىن سبدسب:
د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشفف الموافقة عمى تصويب اسـ الخري  /محمود عمى 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-5

ـ تخصص ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ الى محمود عمى احمد محمد 0254ور مايو خري  الكمية د -احمد محمد
 2حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بعدـ الموافقة 2عمى ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ

 القــــــــرار
 .توصية اللجنةأوصى مجلس الكلية بالموافقة على 

 

وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػفف الموافقػػة عمػػى قبػػػوؿ العػػذر  المرضػػى األوؿ د/ 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ-0
وحالتو مستجد والػذي  0255/0256المقيد بالفرقة اإلعدادي لمعاـ الجامعي  -لمطالب/ موسى مرتضى موسى احمد عيد 

لتػو الصػحية ومرفػؽ تقريػر طبػي نظػرا لحا 0255/0256يعتذر عف أداء امتحانات الفصؿ الدراسي الثػاني لمعػاـ الجػامعي 
مػف اإلدارة الطبيػػة بالجامعػة يبػػيف حالػة الطالػػب المػذكور وقػػد أوصػػت لجنػة شػػئوف التعمػيـ والطػػالب بقبػوؿ العػػذر المرضػػى 

  أداء امتحانات  الفصؿ الدراسي الثاني ىذا العاـ.  فلمطالب المذكور ع



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/8/0256 تاسعةلالجمسة ا ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(7) 

 القــــــــرار
 .نةتوصية اللجأوصى مجلس الكلية بالموافقة على 

. 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػفف الموافقػػة عمػػى قبػػػوؿ العػػذر  المرضػػى األوؿ 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ-3
)قسػـ ىندسػة االلكترونيػات  0255/0256المقيد بالفرقة الثالثة لمعػاـ الجػامعي  -لمطالب/ عمرو احمد مصطفى معوض 

والػػػذي يعتػػػذر عػػػف أداء امتحانػػػات الفصػػػؿ الدراسػػػي الثػػػاني لمعػػػاـ الجػػػامعي الصػػػناعية والػػػتحكـ  وحالتػػػو بػػػاؽ ل عػػػادة  
ـ نظػػرا لحالتػػو الصػػحية ومرفػػؽ تقريػػر طبػػي مػػف اإلدارة الطبيػػة بالجامعػػة يبػػيف حالػػة الطالػػب المػػذكور وقػػد 0255/0256

لدراسي الثػاني ىػذا أداء امتحانات  الفصؿ ا فأوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بقبوؿ العذر المرضى لمطالب المذكور ع
 العاـ. 

 القــــــــرار
 .توصية اللجنةأوصى مجلس الكلية بالموافقة على 

د/ وكيؿ الكمية لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػفف الموافقػة عمػى قبػػوؿ العػذر  المرضػى لمطالػب/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
ـ وحالتػو بػاؽ ل عػادة  والػذي يعتػذر 0255/0256لجػامعي المقيد بالفرقة الثانيػة لمعػاـ ا -محمد سمير صالح أبو الػار 

ـ نظػرا لحالتػو الصػحية ومرفػؽ تقريػر طبػي مػف 0255/0256عف أداء امتحانات الفصػؿ الدراسػي الثػاني لمعػاـ الجػامعي 
مطالػب وقد أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بقبوؿ العذر المرضى ل2اإلدارة الطبية بالجامعة يبيف حالة الطالب المذكور 

أداء امتحانات  الفصؿ الدراسي الثاني ىذا العاـ واحتساب عذر الفصؿ الدراسي األوؿ والثػاني لمعػاـ الجػامعي  فالمذكور ع
 2ـ عذرا واحدا0255/0256

 القــــــــرار
 .توصية اللجنةأوصى مجلس الكلية بالموافقة على 

يـ والطػالب بشػفف االلتمػاس المقػدـ مػف الطالبػة / رحػاب محمػد د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػ2المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
/ 0255المقيػػدة بالفرقػػة الثالثػػة قسػػـ) ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ ( لمعػػاـ الجػػامعي  -سػػالمة محمػػد عميػػاف

متزوجػة وتعػوؿ  ـ تمتمس فيو تفدية تدريب الفرقة االعدادر وتدريب الفرقػة الثانيػة ىػذا العػاـ نظػرا لظروفيػا الخاصػة0256ـ
تػدريب الفرقػة  –ثالثة أطفاؿ وبفحص حالة الطالبة تبيف أنيا لـ تحضر التدريبات الصيفية اآلتية  ) تدريب الفرقػة االعػدادر 

وقػد أوصػت لجنػة شػئوف 2الثانية ( باإلضػافة إلػى تػدريب الفرقػة الثالثػة الػذي سػوؼ يطبػؽ ىػذا العػاـ طبقػا لالئحػة الجديػدة 
  2ةالتعميـ بعدـ الموافق

 القــــــــرار
 .توصية اللجنةأوصى مجلس الكلية بالموافقة على 

د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشفف قرار المجمس األعمى لمجامعػات بجمسػتة بتػاريخ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -6
تعمػيـ والطػالب بػااللتزاـ حيػث أوصػت لجنػة شػئوف ال2ـ بشاف تفجيؿ امتحانات الطالب المحبوسػيف بالسػجف 08/50/0254

ـ فػػي ىػػذا الشػػفف بػػفف يػػتـ امتحػػاف العممػػي ليػػـ داخػػؿ الكميػػة فػػى 3/5/0255بقػػرار مجمػػس الكميػػة بجمسػػتو التاسػػعة بتػػاريخ 
المواعيد المحددة ليا ما لـ يكف الطالػب مقيػد الحريػة ويتعػذر حضػوره إلػى الكميػة وفػى ىػذه الحالػة يطمػب مػف أسػتاذ المقػرر 

 2لممقرر "في صورة امتحاف تحريري" يرفؽ مع ورقة األسئمة الخاصة بامتحاف النظري ليذه المادةإعداد امتحاف عممي 
 القــــــــرار

 .توصية اللجنةأوصى مجلس الكلية بالموافقة على 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/8/0256 تاسعةلالجمسة ا ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(8) 

 
ب د/ وكيػؿ الكميػػة لشػئوف التعمػػيـ والطػالب بشػػفف اقتػراح زيػػادة مػدة التػػدريب  الصػيفي لطػػال2المػذكرة المقدمػػة مػف السػػيد أ -7

 2أسابيع 6الى 4الفرقة االعدادر واألولى والثانية مف 
 القــــــــرار

 أوصى مجلس الكلية بالموافقة.

حػاـز        / الطالػبوالطػالب بشػفف الموافقػة عمػى إعػػادة قيػد  التعمػيـد/ وكيؿ الكمية لشئوف 2المقدمة مف السيد أ المذكرة-8
 الجػػػػامعيلمعػػػػػاـ  االلكترونيػػػػات واالتصػػػػاالت الكيربيػػػػة ندسػػػػة قسػػػػـ ىلرابعػػػػة االمقيػػػػد بالفرقػػػػة  -حسػػػػاف محمػػػػد مسػػػػمـ

بطمػب يفيػد بفنػة أصػبح غيػر  الطالػب تقػدـحيث  فرصة أولى الموقوؼ عف الدراسة بسبب التجنيدوحالتو  ـ0255/0256
إعػادة أوصت لجنػة شػئوف التعمػيـ والطػالب بالموافقػة عمػى  دمطموب لمتجنيد نيائيا ) وذلؾ خالؿ شير مف تاريخ القرار وق

  2الطالب المذكور
 القــــــــرار

 .توصية اللجنةأوصى مجلس الكلية بالموافقة على 

عمى قيد الطالب/ عمر محمد إسماعيؿ  والطالب بشفف الموافقة التعميـد/ وكيؿ الكمية لشئوف 2المقدمة مف السيد أ المذكرة -9
حيػث تػـ تعػديؿ  2الزقػازيؽ -ة الحاسػبات والمعمومػاتـ الػذي تػـ ترشػيحو بكميػ0254الحاصؿ عمى الثانويػة العامػة  -بيومي

درجة وىو أعمى مف الحد األدنى الذي كانت تقبمو الكمية في العاـ الجامعي  382درجة إلى  379درجة الطالب المذكور مف 
دادر قد أوصت لجنػة شػئوف التعمػيـ والطػالب بالموافقػة عمػى قيػد الطالػب بالفرقػة االعػ 2ـ فتـ ترشيحو لمكمية0254/0255

  2ـ مستجد0256/0257لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 .توصية اللجنةأوصى مجلس الكلية بالموافقة على 

أحمػد    االلتماس المقدـ مػف الطالػب/ والطالب بشفف الموافقة التعميـد/ وكيؿ الكمية لشئوف 2المقدمة مف السيد أ المذكرة-52
ندسػة االلكترونيػات واالتصػػاالت الكيربيػة "أداء تػدريب ثانيػػة الئحػة قديمػػة" المقيػػد بالفرقػة الربعػة قسػػـ ى –رزؽ فػرج بركػات 

حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بعػدـ الموافقػة عمػى حالػة الطالػب  2ـ0256حتى يتمكف مف التخرج فى دور مايو 
 2المذكور والحاالت المشابية التي تـ فحصيا مف قبؿ المجنة

 القــــــــرار
 .توصية اللجنةلية بالموافقة على أوصى مجلس الك

 
  -:: مىضىعبت أعضبء هٍئة التدرٌس بببعً س
المػدرس  –المذكرة المقدمػة مػف السػيد/ مػدير عػاـ الكميػة بشػفف الموافقػة عمػى تعيػيف المينػدس/ محمػد جػالؿ السػيد المشػد -5

ذات القسػـ نظػرا لحصػولو عمػى درجػة وظيفػة مػدرس بػ فػيالمساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  بالكميػة 
قد أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى تعيينو في وظيفة مدرس بالقسـ حيػث أنػو كػاف 2العمـو اليندسية فيدكتوراه الفمسفة 

عمػى أكمػؿ وجػو ومرفػؽ األوراؽ  بوجباتػوممتزما في عممو ومسمكو منػذ تعيينػو مػدرس مسػاعد بالقسػـ ومحسػنا أدائػو ويقػوـ 
 2لؾالدالة عمى ذ

 القــــــــرار

 0أوصى المجلس بالموافقة مع تقديم التهنئة ويرفع للجامعة



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/8/0256 تاسعةلالجمسة ا ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(9) 

 
المعيػد -المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشفف الموافقػة عمػى تعػيف المينػدس / احمػد سػامي عبػد العزيػز مرسػى -0

لو عمػػى درجػػة الماجسػػتير فػػى وظيفػػة مػػدرس مسػػاعد بػػذات القسػػـ نظػػرا لحصػػو  فػػي بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات بالكميػػة
اليندسة االلكترونية تخصص ىندسة وعمـو الحاسبات  حيث انو كاف ممتزما في عممة ومسػمكو منػذ تعينػو فػي وظيفػة معيػد 

   .عمى أكمؿ وجو بوجباتوومحسنا أدائو ويقوـ  بالقسـ

 القــــــــرار

 0أوصى المجلس بالموافقة مع تقديم التهنئة ويرفع للجامعة
 

المعيػد -ة المقدمة مف السػيد/ مػدير عػاـ الكميػة بشػفف الموافقػة عمػى تعػيف المينػدس / عبػد العزيػز عمػى عبػد العزيػز المذكر  -3
وظيفػة مػدرس مسػاعد بػذات القسػـ نظػرا لحصػولو عمػى درجػة الماجسػتير  فيبقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  

عية قد يوصى مجمػس القسػـ بالموافقػة حيػث انػو كػاف ممتزمػا فػي ىندسة االلكترونيات الصنا تخصص -العمـو اليندسية في
   و.عمى أكمؿ وج بوجباتوومحسنا أدائو ويقوـ  عممة ومسمكو منذ تعينو في وظيفة معيد بالقسـ

 القــــــــرار

 0أوصى المجلس بالموافقة مع تقديم التهنئة ويرفع للجامعة
 

 .-:عالقبت ثقبفٍةبً: ثبمى
السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشفف الموافقة عمى قبػوؿ االعتػذار المقػدـ مػف السػيد  المذكرة المقدمة مف-5

المدرس المساعد  بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والػتحكـ  عػف السػفر  -الميندس/ عصاـ عبد العميـ جمعة العربي
ف نظػـ الشػبكات واالتصػاالت الػذي سػيعقد عػThe5 Computer On Conference 2016لحضػور المػؤتمر الػدولي 
لعػػدـ توافػػؽ المبمػػع المػػدعوـ مػػع القيمػػة الفعميػػة التػػي تتطمبيػػا تكػػاليؼ  0256ابريػػؿ 32-07بالتشػػيؾ خػػالؿ الفتػػرة مػػف 

 2وقد أوصت المجنة بالموافقة عمى االعتذار 2المؤتمر
 القــــــــرار

 .امعةتوصية اللجنة ويرفع للجأوصى مجلس الكلية بالموافقة على 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشفف الموافقة عمى قبوؿ االعتذار المقدـ مػف السػيد  -0
المدرس المساعد  بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصػناعية والػتحكـ  عػف عػدـ حضػور  -الميندس/ عماد عبد الستار الشيخ
 2ـ وقد أوصت المجنة بالموافقة عمى االعتذار0256مايو  00-02يف خالؿ المؤتمر الدولي الذي سيعقد بالص

 القــــــــرار
 .توصية اللجنة ويرفع للجامعةأوصى مجلس الكلية بالموافقة على 

 

المينػدس/ السػيد ب الخػاصالعممػي ر ػالتقريػ البحػوث بشػفف/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا و د2أالمذكرة المقدمػة مػف السػيد  -5
عػػف حضػػور سػػيادتو مػػؤتمر  وعمػػوـ الحاسػػباتبقسػػـ ىندسػػة المسػػاعد  المػػدرس –رمضػػاف محمػػد عبػػد العظػػيـ جػػاد الحػػؽ 

Word Symposium for Computer Applications and Research  انتركػو نتينتتػاؿ سػيتي سػتا والػذي عقػد
وأوصػت لجنػة العالقػات الثقافيػة بالموافقػة  ومرفؽ صورة مف التقريػر. ـ54/3/0256إلى  50الفترة مف  في القاىرة  -زر 

  2مف مجمس القسـ المختص ءعمى التقرير بناءا عمى ما جا
 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/8/0256 تاسعةلالجمسة ا ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(52) 

 .لجنة ويرفع للجامعةتوصية الأوصى مجلس الكلية بالموافقة على 

موافقػػة مجمػػس قسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات  / وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػففد2ألمقدمػػة مػػف السػػيد ا المػػذكرة -6
وأوصػت لجنػة  2مذكرة التفاىـ المقترحة مف الجانب الكوري مػع وزارة التعمػيـ العػالي المصػرية اليندسية بخصوص مشروع

   2موافقةالعالقات الثقافية بال
 القــــــــرار

 .توصية اللجنة ويرفع للجامعةأوصى مجلس الكلية بالموافقة على 

مجمس قسـ ىندسة وعمػوـ الحاسػبات  مقترحات / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشففد2ألمقدمة مف السيد ا المذكرة-7
 2مصػر العربيػة ووزارة التعمػيـ والعمػوـ فػي أوكرانيػااتفاقية التعػاوف بػيف وزارة التعمػيـ العػالي بجميوريػة  بخصوص مشروع

 2وأوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة
 القــــــــرار

 .توصية اللجنة ويرفع للجامعةأوصى مجلس الكلية بالموافقة على 

سػػة وعمػػوـ مقترحػػات مجمػػس قسػػـ ىند / وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػففد2ألمقدمػػة مػػف السػػيد ا المػػذكرة -8
وأوصػت  2توسػيع نطػاؽ التعػاوف مػع الجامعػات المصػرية فػي ببراجالحاسبات بخصوص رغبة السيد رئيس جامعة تشارلز 

  2مف مجمس القسـ  ءبناءا عمى ما جا2لجنة العالقات الثقافية بالموافقة
 القــــــــرار

 .توصية اللجنة ويرفع للجامعةأوصى مجلس الكلية بالموافقة على 

 -الطمب المقػدـ مػف د/ أسػامة الشػاذلي حبيػب / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشففد2ألمقدمة مف السيد ا المذكرة -9
مػػدر توقيػع بروتوكػػوؿ بػػيف الكميػػة والجامعػة المصػػرية اليابانيػػة حيػػث  فػػيالمػدرس بقسػػـ االلكترونيػػات الصػناعية والػػتحكـ 

  2ضوع عمى مجمس الكمية وتطبيؽ القوانيف في ىذا الشففأوصت لجنة العالقات الثقافية بعرض المو 
 القــــــــرار

د/ محمةد 0أ -وعضةوية السةادة: -د/ مجةد  محمةد كامةل0بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع برئاسةة السةيد أأوصى مجلس الكلية 
 0عبد الواحد إسماعيلد/ نبيل 0، السيد أالربيعيد/ السيد محمود 0مبروك شرف، السيد أ

 –بشػاف ترشػيح الػدكتور / طػو عبػد الميػيمف طػو  / وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوثد2ألمقدمة مف السيد ا ذكرةالم -52
وأوصػت لجنػة العالقػات الثقافيػة بالموافقػة بنػاءا 2 ـ0256د/ مصطفى بيجت عبد المتعاؿ لممتميػزيف لعػاـ 2لجائزة السيدأ
 2مف مجمس القسـ  ءعمى ما جا

 القــــــــرار
 .توصية اللجنة ويرفع للجامعةى مجلس الكلية بالموافقة على أوص

بشػاف فػتح بػاب التقػدـ لخطػة البعثػات لمعػاـ الرابػع  / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوثد2ألمقدمة مف السيد ا المذكرة -55
واالتصاالت  وقد أوصى مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات ـ0250/0257السابعة  ةـ مف الخطة الخمسي 0255/0256

درجػة تويفػؿ  79أو   IELSدرجػات اختيػار  6الكيربية عمى عدـ رفع مستور المػة اإلنجميزية وبقائو مثؿ العػاـ السػابؽ 
حيػػث أوصػػت لجنػػة  2لبعثػػات اإلشػػراؼ المشػػترؾ 65وتويفػػؿ  IELS اختيػػار فػػيدرجػػات  5لمبعثػػة الكاممػػة و IBTدولػػي 

  2مجمس القسـمف  ءعمى ما جا2بالموافقةالعالقات الثقافية 
 القــــــــرار

 .توصية اللجنة ويرفع للجامعةأوصى مجلس الكلية بالموافقة على 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/8/0256 تاسعةلالجمسة ا ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(55) 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػفف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد  -50
ة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ األستاذ المتفرغ  بقسـ ىندس -د/ عبد العزيز إبراىيـ محمود2أ

الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضػاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات 
 2األخرر سواء مصرية أو عربية أو عالمية

 القــــــــرار
 0أوصى مجلس الكلية بالموافقة

54  

 -دراسبت علٍب : :تبسعبً 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػفف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -5

اليندسػػػة  فػػػيجػػػة الماجسػػػتير لدر المسػػػجؿ  -رمضػػػاف بػػػدور حسػػػف اليػػػادي/عبػػػد رسػػػالة الماجسػػػتير الخاصػػػة بالميندس
)  -في موضػوع: ـ0228دورة أكتوبر  -بقسـ ىندسة نظـ التحكـ والقياسات -اآلليتخصص ىندسة التحكـ  -االلكترونية

واقتػػرح مجمػػس القسػػـ تشػػكيؿ لجنػػة  المنظومػػات الكيميائيػػة الصػػناعية الالخطيػػة( فػػي االصػػطناعيالػػتحكـ باسػػتخداـ الػػذكاء 
 -ف السادة:الفحص والمناقشة لمرسالة م

 (خارجيبجامعة المنصورة )ممتحف  -متفرغ بقسـ الحاسبات والنظـأستاذ    فايز فيمى جمعة عريضد/ 2أ 5

 (داخميأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ )ممتحف  عبد الستار قطب مجديأ.د/  0
 نيات الصناعية والتحكـ) عف لجنة اإلشراؼ(أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترو  أ.د/ بالؿ أحمد أبو ظالـ 3
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ) عف لجنة اإلشراؼ( محمد السيد حمديد./ محمد  4

 القــــــــرار

هنةدس أوصى المجلس بالموافقة على التشكيل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير الخاصةة بالم
 ويرفع للجامعة المذكور

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػفف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -0
بقسػـ  -لدرجة الماجستير فى العمػوـ اليندسػية المسجؿ  -/عبده سعيد عبده محروسرسالة الماجستير الخاصة بالميندس

) المرشػحات  -فػي موضػوع: ـ0255يات واالتصاالت الكيربيػة ) بنظػاـ السػاعات المعتمػدة( دورة أكتػوبر ىندسة االلكترون
 -واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة: الضوئية(

 بجامعة المنصورة )ممتحف خارجي( -متفرغ بقسـ الحاسبات والنظـأستاذ    أحمد شعباف سمرةد/ 2أ 5

 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ( .د/ عبد الناصر عبد الجواد محمدأ 0
 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )داخمي( السيد عبد السميع فتحيأ.د/  3

 القــــــــرار

 لمهنةدسالخاصةة با الماجستيرص ومناقشة رسالة أوصى المجلس بالموافقة على التشكيل المقترح من مجلس القسم للجنة فح
 للجامعة عويرف المذكور

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػفف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
 -العمػوـ اليندسػية  فػير لدرجػة الماجسػتي ةالمسػجم -ة/سػمر فػاخر برعػى عبػد العزيػزرسالة الماجستير الخاصة بالميندس

) تحسيف  -في موضوع: ـ0255بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ) بنظاـ الساعات المعتمدة( دورة أكتوبر 
واقتػرح مجمػس القسػـ تشػكيؿ لجنػة الفحػص والمناقشػة لمرسػالة مػف  أداء شبكات االستشعار الالسمكية فى مجػاؿ اإلشػعاع(

 -السادة:
 جامعة اإلسكندرية )خارجى( -متفرغ بكمية اليندسةأستاذ    زؽ محمدمحمد ر د/ 2أ 5



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/8/0256 تاسعةلالجمسة ا ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(50) 

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )داخمى( عبد المنعـ الضميؿ ساميأ.د/  0
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ( أ.د/ معوض إبراىيـ معوض 3
 أستاذ بمركز بحوث وتكنولوجيا اإلشعاعية بييئة الطاقة الذرية )مشرؼ( أميف عمى شرشر أ.د/ كـر 4

 القــــــــرار

 ةلمهندسةالخاصة با الماجستيرأوصى المجلس بالموافقة على التشكيل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة 
 للجامعة عويرف ةالمذكور

الموافقة عمى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشفف2المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص ىندسػػة االلكترونيػػات المقيػػد لدرجػػة  -مصػػطفى يوسػػؼ أحمػػد سػػالـبالمينػػدس/ 

نظػاـ السػاعات المعتمػدة ( ـ )ب0254دورة أكتوبر  –بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  -الصناعية والتحكـ 
 -:راؼ ( تحت أش التحكـ الذكي في نظـ الروافع الجسريةفي موضوع: ) 

 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  د./ محمد حمدي محمد السيد 5

 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ د./ رأفت السيد السيد شمبي 0
 ارالقــــــــر

  0على التسجيل للمهندس المذكورأوصى المجلس بالموافقة 
الموافقة عمى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشفف2المذكرة المقدمة مف السيد أ -5

ت ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص ىندسػػة االلكترونيػػاالمقيػػد لدرجػػة  -مصػػطفى محمػػد موسػػى عمػػىبالمينػػدس/ 
ـ )بنظػاـ السػاعات المعتمػدة ( 0253دورة أكتوبر  –بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  -الصناعية والتحكـ 
 -:راؼ ( تحت أش تصميـ حاكـ ذكى لمحطة قور نوويةفي موضوع: ) 

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  عبد الستار قطب مجديأ.د/  5

 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ محمد السيد حمديمد د./ مح 0
 أستاذ مساعد بييئة الطاقة الذرية د./ محمد عبد المنعـ جاىيف 3

 القــــــــرار

  0على التسجيل للمهندس المذكور أوصى المجلس بالموافقة
الموافقة عمى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص  لعميا والبحوث بشففد/ وكيؿ الكمية لمدراسات ا2المذكرة المقدمة مف السيد أ -6

بقسػػـ ىندسػة االلكترونيػػات  -ماجسػػتير العمػوـ اليندسػيةالمقيػد لدرجػة  -الصػػيفيمحمػد زيػػنيـ عبػد الحميػد بالمينػدس/ 
انبيػة عمػى تقميػؿ التػفثيرات الجوع: ) ػفػي موضػـ )بنظاـ الساعات المعتمدة ( 0250دورة أكتوبر  –واالتصاالت الكيربية 
 -:راؼ المدر( تحت أش وطويمةالسعو  وعاليةشبكات االتصاؿ البصرية متعددة القنوات  فيمعدؿ نقؿ البيانات 

 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد 5
 تصاالت الكيربيةمدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واال  د./ محمد صالح فتح اهلل طبور 0

 القــــــــرار

  0على التسجيل للمهندس المذكورأوصى المجلس بالموافقة 
الموافقة عمى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشفف2المذكرة المقدمة مف السيد أ -7

بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات  -ـ اليندسػػيةماجسػػتير العمػػو المقيػػد لدرجػػة  -حسػػاـ محمػػد رضػػا شػػندر محمػػدبالمينػػدس/ 
 التضػاغطيتقنيػات االستشػعار ) ػوع:فػي موضػـ )بنظػاـ السػاعات المعتمػدة( 0255دورة أكتوبر  –واالتصاالت الكيربية 

 -:راؼ معالجة البيانات الضخمة( تحت أش في
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ طو السيد طو 5
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 أستاذ متفرغ )أستاذ مساعد(بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية الفيشاويد./ عادؿ شاكر  0
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ محمد عبد النبي محمد  3

 القــــــــرار

  0على التسجيل للمهندس المذكورأوصى المجلس بالموافقة 
الموافقة عمى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشفف2المقدمة مف السيد أالمذكرة  -8

بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات -ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية المقيػػد لدرجػػة  -أحمػػد إبػػراىيـ مصػػطفى السػػاكتبالمينػػدس/ 
وع: )تطبيقػػات مستشػػعرات األليػػاؼ فػػي موضػػمعتمػػدة( ـ )بنظػػاـ السػػاعات ال0254دورة أكتػػوبر  –واالتصػػاالت الكيربيػػة 

 -:راؼ المفاعالت النووية( تحت أش فيالضوئية 
 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد 5
 الثاني البحثيصر أستاذ مساعد بييئة الطاقة الذرية والمشرؼ عمى مجمع مفاعؿ م د./ محمد عبد المنعـ جاىيف 0
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ أحمد نبيو زكى راشد 3

 القــــــــرار

  0على التسجيل للمهندس المذكورأوصى المجلس بالموافقة 
جيؿ موضػوع البحػث الخػاص الموافقة عمى تسػ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشفف2المذكرة المقدمة مف السيد أ -9

بقسػػػـ ىندسػػػة االلكترونيػػػات  -ماجسػػػتير العمػػػوـ اليندسػػػية المقيػػػد لدرجػػػة  -طػػػارؽ عابػػػد محمػػػد سػػػميمافبالمينػػػدس/ 
تقييـ قنػاة االتصػاؿ المبنػى عمػى ) ػوع:في موضـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( 0253دورة أكتوبر  –واالتصاالت الكيربية 
 -:راؼ ؿ الخامس( تحت أشأنظمة الجي فياالستشعار المضػوط 

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية معوض إبراىيـ معوضأ.د/  5
 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ محمد ريحاف إماـ المميجى 0

 القــــــــرار

  0على التسجيل للمهندس المذكورأوصى المجلس بالموافقة 
الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ موضػػوع البحػػث  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػفف2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -52

بقسػـ ىندسػة  -ماجسػتير العمػوـ اليندسػية المقيػد لدرجػة  -محمد أبو الحسػف الشػاذلي أبػو يوسػؼالخاص بالميندس/ 
 الطيفػياالستشػعار ) ػوع:في موضػنظاـ الساعات المعتمدة( ـ )ب0253دورة أكتوبر  –االلكترونيات واالتصاالت الكيربية 

 -:راؼ األنظمة متعددة الحوامؿ( تحت أش فيالكؼء 
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  أ.د/ سامي عبد المنعـ الضميؿ 5
 الت الكيربيةأستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصا محمد  النبيد./ محمد عبد  0

 القــــــــرار

  0على التسجيل للمهندس المذكورأوصى المجلس بالموافقة 
الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ موضػػوع البحػػث  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػفف2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -55

بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات  -ليندسػية ماجستير العموـ الدرجة  ةالمقيد -شيماء ىاني حسف عامر/ ةبالميندس ةالخاص
فػي ـ )بنظاـ السػاعات المعتمػدة( 0250بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر  –الصناعية والتحكـ 

 -:راؼ نظاـ الطاقة الشمسية( تحت أش فيتطوير شبكات عصبية لمنمذجة والتحكـ ) ػوع:موض
 الصناعية والتحكـذ بقسـ ىندسة االلكترونيات أستا أ.د/ محمد عبد العظيـ البردينى 5
 الصناعية والتحكـمدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات  د./ أحمد محمد محمد النجار 0
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 القــــــــرار

   0على التسجيل للمهندسة المذكورةأوصى المجلس بالموافقة 
الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ موضػػوع البحػػث  ث بشػػففد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػو 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -50

بقسػػـ ىندسػػػة  -ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية لدرجػػة  ةالمقيػػػد -االء محمػػد عمػػى إبػػراىيـ األشػػقر/ ةبالميندسػػ ةالخاصػػ
اسػػترجاع الصػػور ) ػوع:فػػي موضػػـ )بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة( 0253دورة أكتػػوبر –االلكترونيػات واالتصػػاالت الكيربيػػة 

 -:راؼ ( تحت أش االستشعار التضاعطىباستخداـ تقنيات 
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ طو السيد طو 5
 أستاذ متفرغ )أستاذ مساعد(بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية الفيشاويعادؿ شاكر / د. 0
 اللكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ مساعد بقسـ ىندسة ا محمد  النبيد./ محمد عبد  3

 القــــــــرار

   0على التسجيل للمهندسة المذكورةأوصى المجلس بالموافقة 
الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ موضػػوع البحػػث  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػفف2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -53

بقسػػػـ ىندسػػػة  -ماجسػػػتير العمػػػوـ اليندسػػػيةلدرجػػػة  ةقيػػػدالم -أسػػػماء عػػػادؿ عبػػػد الػػػرحمف حمػػػد/ ةبالميندسػػػ ةالخاصػػػ
االسػػتخداـ الكػػؼء ) ػوع:فػػي موضػػـ )بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة( 0254االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة دورة أكتػػوبر 

 -:راؼ ( تحت أش اإلشارات الحيوية الطبية في الطبيعيلتقنيات التجميع لكشؼ النشاط غير 
 ذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستا أ.د/ طو السيد طو 5
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية الربيعيأ.د/ السيد محمود  4
 أستاذ متفرغ )أستاذ مساعد(بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية الفيشاويعادؿ شاكر / د. 3

 القــــــــرار

   0على التسجيل للمهندسة المذكورةلس بالموافقة أوصى المج
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشفف الموافقػة عمػى اعتمػاد التقريػر المقػدـ مػف لجنػة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -54

لمسػػجؿ لدرجػػة بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة وا -إييػػاب صػػالح الػػديف ىاشػػـ/ طالػػباالمتحػػاف الشػػامؿ لم
 وكانت لجنة االمتحاف الشامؿ مكونة مف السادة:   العموـ اليندسية فيالفمسفة  دكتور
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)مف داخؿ القسـ( معوض إبراىيـ معوضأ.د/  5
 ىيئة الطاقة الذرية )خارجى(-مركز البحوث النووية-أستاذ ورئيس قسـ اليندسة واألجيزة العممية أ.د/ امبابى إسماعيؿ محمود 0
 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )عف لجنة اإلشراؼ( أ.د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد 3
 داخؿ القسـ(أستاذ متفرغ)أستاذ مساعد( بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)مف  الحموانيد./ محمد محمد السعيد  4
 أستاذ مساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )مف خارج القسـ( د./ رمضاف عبد الحميد الشنوانى 5

 القــــــــرار

 2للجامعة عويرف اعتماد التقرير المقدم من لجنة االمتحان الشاملأوصى المجلس بالموافقة على 
لمدراسات العميا والبحوث بشفف الموافقػة عمػى اعتمػاد التقريػر المقػدـ مػف لجنػة د/ وكيؿ الكمية 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -55

 دكتػوربقسـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة والمسػجمة لدرجػة  -رانيا رفعت جماؿ قطب/ طالبةاالمتحاف الشامؿ لم
 وكانت لجنة االمتحاف الشامؿ مكونة مف السادة:   العموـ اليندسية فيالفمسفة 
 (اإلشراؼأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )عف لجنة  الربيعيأ.د/ السيد محمود  5
 (مف خارج القسـ) متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسيةأستاذ  الصيرفيأ.د/ سعيد عمى السيد  0
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 (خارجيالجيزة ) -أستاذ بمعيد بحوث االلكترونيات أ.د/ أحمد محمد عطية 3
 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)مف داخؿ القسـ( د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد2أ 4
 أستاذ متفرغ"أستاذ مساعد" بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )مف داخؿ القسـ( شمبي/ عبد العزيز طو 2د 5

 القــــــــرار

 2للجامعة عويرف اعتماد التقرير المقدم من لجنة االمتحان الشاملعلى أوصى المجلس بالموافقة 
إيمػاف   لموافقة عمػى إيقػاؼ قيػد الميندسػة/د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشفف ا2المذكرة المقدمة مف السيد أ -56

لكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة اإل ىندسة  فيلدرجة ماجستير العمـو اليندسية المقيدة  -سعيد عبد الواحد الطيوييى
 لرعاية طفميا.ظرا ـ ن 0255/0256( أوؿ )لمدة عاــ ) بنظاـ الساعات المعتمدة  0250أكتوبر 

 القــــــــرار

 0م1025/1022عام أول الموافقة على إيقاف قيد المهندسة المذكورة لمدة أوصى المجلس ب

تشػكيؿ لجنػة  فحػص  إعػادةميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػفف الموافقػة عمػى د/ وكيػؿ الك2المذكرة المقدمة مف السيد أ -57
العمػػوـ  فػػيلدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة المسػػجؿ  -أحمػػد سػػيد سػػالـ الشػػربينىالخاصػػة بالمينػػدس/  لػػدكتوراهومناقشػػة رسػػالة ا

الكمبيوتر والماكينػة اسػتخدامات ربػط العػيف بػ)  -موضػوع: فػيبقسػـ  ىندسػة  اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـ اليندسية 
( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنػة الفحػص والمناقشػة لمرسػالة لالكتشاؼ المبكر لبعض أمراض العيف ومساعدة المعوقيف

  -مف السادة:
 (خارجي) بالدقيأستاذ متفرغ بمعيد بحوث االلكترونيات  الدسوقي إبراىيـ الدسوقيأ.د/ أيمف  5
 (اإلشراؼ)عف لجنة  الصناعية والتحكـتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات أستاذ م د/ محمد أحمد فكيريف2أ 0
 (اإلشراؼأستاذ متفرغ بكمية الطب جامعة المنوفية ) عف لجنة  السعدنى إبراىيـد/ عبد الخالؽ 2أ 3
 (داخميأستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ ) / محمد أبو زيد البراونى2د 4

 ــرارالقــــــ

الخاصةة  الةدكتورا التشةكيل المقتةرح مةن مجلةس القسةم للجنةة فحةص ومناقشةة رسةالة إعةادة أوصى المجلةس بالموافقةة علةى 

 2للجامعة عويرف المذكور لمهندسبا
بشػفف زيػادة قيمػة دعػـ البحػوث لطػالب الدراسػات  د/ وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث2المذكرة المقدمة مف السيد أ -58

ـ كمػػا ىػػو 0256/0257ـ لمعػػاـ الجػػامعي 0256دكتػػوراه( دورة أكتػػوبر  -ماجسػػتير -ميػػا المقيػػديف والمسػػجميف )دبمػػـوالع
 2بالمذكرة حموض

 القــــــــرار   

 0ويرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
 -: لجـــــــــــــبن:عبشراً 

   .ـ0256/ 57/4ـ المنعقد بتاريخ  0255/0256ي محضر اجتمػاع لجنة المكتبة ) الجمسة السابعة( لمعاـ الجامع -5
 القــــــــرار

 .أحيـط المجـلس علمـا

ـ المنعقػد بتػاريخ  0255/0256محضر اجتمػاع مجمس قسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات ) الجمسػة الثامنػة( لمعػاـ الجػامعي  -0
   .ـ0256/ 52/4

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/8/0256 تاسعةلالجمسة ا ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(56) 

 
ـ 0255/0256س قسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ  ) الجمسػة الثامنػة( لمعػاـ الجػامعي محضر اجتمػاع مجم -3

   .ـ0256/ 52/4المنعقد بتاريخ
 القــــــــرار

 .أحيـط المجـلس علمـا

 ـ المنعقػػد0255/0256محضػػر اجتمػػػاع مجمػػس قسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػية  ) الجمسػػة الثامنػػة( لمعػػاـ الجػػامعي  -4
  .ـ 0256/ 52/4بتاريخ 

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

/ 57/4ـ المنعقػد بتػاريخ  0255/0256محضر اجتمػاع لجنة الدراسات العميا والبحوث ) الجمسة الثامنة( لمعػاـ الجػامعي  -5
   .ـ0256

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

/ 57/4ـ المنعقػػد بتػػاريخ  0255/0256) الجمسػػة الثامنػػة( لمعػػاـ الجػػامعي محضػػر اجتمػػػاع لعالقػػات الثقافيػػة والعمميػػة  -6
  .ـ 0256

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

ـ 0255/0256) الجمسػة الثامنػة( لمعػاـ الجػامعي  واالتصاالت الكيربيةمحضر اجتمػاع مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات  -7
   .ـ0256/ 52/4المنعقد بتاريخ

 ـرارالقـــــــ
 .أحيـط المجـلس علمـا

/ 04/4ـ المنعقػد بتػاريخ  0255/0256محضر اجتمػاع لجنة شئوف التعميـ والطالب  ) الجمسػة الثامنػة( لمعػاـ الجػامعي  -8
   .ـ0256

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

ـ المنعقػػد 0255/0256الجػػامعي  محضػػر اجتمػػػاع لجنػػة شػػئوف خدمػػة المجتمػػع وتنميػػة البيئػػة  ) الجمسػػة الثامنػػة( لمعػػاـ -9
   .ـ0256/ 04/4بتاريخ  

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

 

 -مب ٌستجد مه أعمــــبل: :عشر الحبدي
ـ المنعقػػد بتػػاريخ  0255/0256محضػػر اجتمػػػاع لجنػػة المختبػػرات واألجيػػزة العمميػػة  ) الجمسػػة الثامنػػة( لمعػػاـ الجػػامعي  -5

   .ـ0256/ 57/4
 ــرارالقــــــ

 .أحيـط المجـلس علمـا

   .ـ0256/ 57/4ـ المنعقد بتاريخ 0255/0256محضر اجتمػاع لجنة الحاسبات ) الجمسة السادسة( لمعاـ الجامعي  -0



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/8/0256 تاسعةلالجمسة ا ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(57) 

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

   2ـ3/5/0256يوـ الثالثاء الموافؽ  محضر وقائع المؤتمر العممي لقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات المنعقد-3
 القــــــــرار

 .أحيـط المجـلس علمـا

يػوـ  المنعقػد اجتماع مجمسي إدارة برنام  االتصاالت والشبكات واليندسة الطبية عػف شػير أبريػؿ )الجمسػة األولػى( محضر  -4
   2ـ3/5/0256الثالثاء الموافؽ 

 القــــــــرار
 .برنامج وعرضها على مجلس الكلية الجلسة القادمةأوصى المجلس بعمل الئحة مالية آلداء البرامج وحساب بنكي لكل 

 

د/ 2د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػفف الموافقػة عمػى اشػتراؾ وحضػور السػيد أ2المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -5
 The 4 thاألسػتاذ ا بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة  فػي المػؤتمر الػدولي  –السػيد عبػد السػميع فتحػي

International Japan- Egypt Conference on Electronics Communications and Computers) 
ـ حيػػث أف لسػػيادتو بحػػث مقبػػوؿ فػػي المػػؤتمر مػػع تحمػػؿ  0/6/0256إلػػى  35/5الػػذي سػػيعقد فػػي القػػاىرة  فػػي الفتػػرة مػػف

  2ألغيرجنييا مصري ( خمسمائة جنييا فقط 522الجامعة سداد رسـ االشتراؾ وقدره )
 القــــــــرار

 2اعتماد الموافقة بالتفويض ويرفع للجامعةأوصى المجلس على 
 
/ 2د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػفف الموافقػة عمػى اشػتراؾ وحضػور السػيدة د2المذكرة المقدمة مف السػيد أ -6

 The 4 thفػػػي المػػػؤتمر الػػػدولي   المػػػدرس بقسػػػـ ىندسػػػة االلكترونيػػػات الصػػػناعية والػػػتحكـ –غػػػادة محمػػػد البنبػػػى

International Japan- Egypt Conference on Electronics Communications and Computers) 
بحػػث مقبػػوؿ فػي المػػؤتمر مػػع تحمػػؿ  اـ حيػػث أف لسػيادتي 0/6/0256إلػػى  35/5الػذي سػػيعقد فػػي القػاىرة  فػػي الفتػػرة مػف

  2ري ( خمسمائة جنييا فقط ألغيرجنييا مص522الجامعة سداد رسـ االشتراؾ وقدره )
 القــــــــرار

 2الموافقة ويرفع للجامعةبأوصى المجلس 
 

 ظيرا   الثالثةانتيى االجتماع حيث كانت الساعة                       
 

 أمٍه المجلس                               عمٍد الكلٍة              

 
 د/ محمد عبد العظٍم البردٌىى0أ           د/ السٍد محمىد الربٍعً           0أ

 
 

  وهى/

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (5/8/0256 تاسعةلالجمسة ا ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(58) 

 

 

 

 

 

 

 

 


