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 {عشر ثانيةالمحضر اجتماع مجمس الكمية } الجمسة 

 ـ7/8/0256الموافؽ  األحدالمنعقدة يـو 
 تـ عقد اجتماع مجمس الكمية برئاسة  صباحا  عشر  الحاديةوفى تماـ الساعة  ـ7/8/0256الموافؽ  األحديوـ  فيانو 

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

 وكيػػػؿ الكميػػػة لشئػػوف خدمػة المجتمػػع وتنميػػة البيئة بد الجواد محمدعبد الناصر ع أ.د 5

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

 وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب أد.د/ فتحي السيد عبد السميع 3

 ندسة االلكترونيات الصناعية والتحكػـقائـ بعمؿ رئيس مجمس قسـ ى د./ محمد أبو زيد البروانى 4

 اتػقػائػـ بعمؿ رئيس مجػمس قسـ ىندسػة وعمـو الحاسبػ أ.د/ أيمف السيد احمد السيػد 5

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ السيد محمود الربيعي 6

 سـ ىندسة وعموـ الحاسباتاألستاذ المتفرغ بق أ.د/ نبيؿ عبد الواحد إسماعيؿ 7

 األستػاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسيػػػػػػة أ.د/ محمػػػػد طػػػاىر داود 8

 أقدـ األساتذة المساعديف) بالتناو ب( د./حسف محمد عبد الحافظ 9

 }ف } بالتناوبػػػػػػػدـ المدرسيػػػػػػػػػػػػأق د./ صالح الديف شعباف عيسى 52

 العربيشركات  لمجموعةاليندسية  ةمدير اإلدار  محمد مجدي محمد العربي ميند/  55

 الحضور عدـ اعتذر عف 

 المدير التنفيذي لوحدة توكيد الجودة بالكمية ) مدعو لحضور ىذه الجمسة( د.عبد المجيد عبد الحكيـ شرشر 5

 ت الصناعية والتحكػـاألستػاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيا أ.د/ محمد مبػروؾ زكريػا شرؼ 0

 رجؿ أعماؿ ميندس محمد محمد خيره 3

 الحربيمدير مصنع بنيا  محمد عمى محمديف   مجديلواء ميندس/  4

 تولى سكرتارية الجمسة

 أمانة المجالس والمجاف .   السيدة / نيى صالح زكى  5  
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 " االجتماع "             د/ رئيس المجمس.وبدأ السيد أ
 "اهلل الرحمف الرحيـ " بسـ بذكر 

 إلػػىثػػـ رحػػب سػػيادتو بالسػػادة الحضػػور متمنيػػا ليػػـ كػػؿ التوفيػػؽ داعيػػا اهلل سػػبحانو وتعػػالى أف يوفػػؽ الجميػػع      
  -لكال  مف :تقدـ بالتينئة  ثـ صالح األعماؿ

 السيد عبد السميع    وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب السيد أ.د/ فتحي* 
 حمود الربيعي    وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوثم*السيدة أ.د / سناء 

 &تينئة لمكمية لمحصوؿ عمى الجودة واالعتماد
 &تينئة لفريؽ الفرعنة بالكمية لمحصوؿ عمى المركز الرابع في المسابقة الدولية لمروبتات. 

مػػف جيػػد وعمػػؿ لممجمػػس تقػدـ سػػيادتو بالشػػكر لمسػػادة السػػابقيف الػذيف قضػػوا المػػدة بمجمػػس الكميػػة ومػا بػػذلوه  &
 ولمكمية.

مػدير اإلدارة اليندسػية لمجموعػة شػركات العربػي   -&تقدـ سيادتو بالشكر لمسيد الميندس/ محمد مجدي العربػي 
 عضوا مف الخارج    -لتشريفو لممجمس وتمبيتو لمدعوة 

 -شاطر سيادتو كال مف السادة:و * 
 لوفاة شقيقة -لمتفرع بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةاألستاذ ا –عاطؼ السيد أبو العـز  السيد أ.د/ *    

 لوفاة شقيقة  –المدرس المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  –الخطيب د/ .السيد* 
 & نعى الطالب / أحمد حمدي المشد 

 -:أوالً المصبدقبت
 

  .ـ3/7/0256نعقدة بتاريخ ( المالحادية عشر) المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة

 القــــــــرار
 . ـ3/7/6025( المنعقدة بتاريخ لحادية عشرا) المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة

  -موضوعبت ببلتفويض: ثبويبً :

المذكرة المقدمة من السيد أ.د / رئيس مجمس قسم هندسة وعموم الحاسبات بشأن الطمب المقدم من  -1
دته عمى تقدمة لممنحة المقدمة لمدولة المهندس / محمد سعيد محمود عزام المعيد بالقسم بشأن الموافقة لسيا

وذلك لمحصول عمى درجة  6102/ 6102من جمهورية الصين الشعبية طبقا لمذكرة التفاهم لمعام الدراسي 
 الماجستير.

 القــــــــرار
 .اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةأوصى المجلس على 

 
ندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بشأف الطمب المقػدـ مػف السػيد الكتاب المقدـ مف السيد أ.د/ رئيس مجمس قسـ ى -8

المػدرس بالقسػـ بشػأف الموافقػة عمػى ترشػيحو لمميمػة العمميػة قصػيرة األجػؿ إلجػراء  –د./ أحمد عصاـ أحمػد  نبػوي مػرة 
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لسػػػػابعة ـ مػػػػف الخطػػػػة الخمسػػػػية ا 0255/0256شػػػػيور( لخطػػػػة البعثػػػػات لمعػػػػاـ الرابػػػػع  6أبحػػػػاث مابعػػػػد الػػػػدكتوراه )
 بالنظاـ التنافسي. 0250/0257

 القــــــــرار
 .اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةأوصى المجلس على 

 
الكتاب المقدـ مف السيد أ.د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بشأف الطمب المقػدـ مػف السػيد  -9

المػدرس المسػاعد بالقسػـ بشػأف الموافقػة عمػى تقدمػة لبعثػة إشػراؼ مشػترؾ  –لـ  ـ./ أحمد عبد العزيز عبد الرحمف محمد سػا
والتي تـ اإلعالف عنيػا  0250/0257ـ مف الخطة الخمسية السابعة 0255/0256وذلؾ في إطار خطة البعثات لمعاـ الرابع 

  وذلؾ في مجاؿ االتصاالت الالسمكية.  0256مايو  57يوـ 
 القــــــــرار

 .اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةعلى أوصى المجلس 

     -ثبلثب: موضوعبت لالحبطة:
 2ـ بشأف إعادة تشكيؿ مجمس الكمية كما ىو مبيف بالقرار0/8/0256( بتاريخ 57قرار السيد أ.د/عميد الكمية رقـ ) -5

 القــــــــرار
 .أحٌط المجلس علما  

 

 دمات التعميمية بالكمية ) االجتماع الرابع( لمعاـ الجامعي محضر اجتمػاع مجمس إدارة صندوؽ تطوير الخ -0
 ـ.  0256/ 50/7ـ المنعقد بتاريخ 0255/0256

 القــــــــرار
 .أحٌط المجلس علما  

 
مشػروع قػانوف تنظػيـ العمػـو والتكنولوجيػا واالبتكػار والػذي أعدتػو وزارة  فد/ رئيس الجامعػة بشػأ2الكتاب الوارد مف السيد أ -3

العػػالي والبحػػث العممػػي لوذلػػؾ لعرضػػو عمػػى السػػادة أعضػاء ىيئػػة التػػدريس بالجامعػػات المصػػرية إلبػػداء الػػرأي فيػػو التعمػيـ 
 ومرفؽ طيو.

 القــــــــرار
السيٌد أدد/ السيٌد محميود  -1السيٌد أدد/ كمياح حسين عيوض    -الموافقة على ما ورد من قرار اللجنة المشكلة من كال من : 

 نبٌح عبد الواحد إسماعٌح السٌد دد/  -4الربٌعى
 

 

 -عبمة:ثالثاً : موضوعات 
  

التعػاوف المزمػع  ؿالكتاب المقدـ مف السيد أ.د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػية بشػأف بروتوكػو - 5
والدراسػات العميػا ) إبرامو بيف الكمية وجامعة ليؿ بفرنسا في المجاؿ الثقافي بغرض إيفػاد الطػالب فػي مرحمػة البكػالوريوس 

مػع الجامعػة بمرحمػة  فدكتوراة( إلى جامعة ليؿ .حيث يوصى مجمس القسـ بالموافقة ويرحب المجمس بالتعػاو –ماجستير 
 الدراسات العميا وتبادؿ أعضاء ىيئة التدريس بيف الجانبيف.  
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الكيربيػػة بشػػأف تشػكيؿ لجػػاف عمميػػة الكتػاب المقػػدـ مػػف السػيد أ.د/ رئػػيس مجمػػس قسػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػاالت  -0
داخػػؿ القسػػـ لمراجعػػة الكتػػاب الجػػامعي مػػف حيػػث مطابقتػػو لمحتػػوح المقػػرر وعػػدد الصػػفحات حيػػث أوصػػى مجمػػس القسػػـ 

 -بتشكيؿ لجنة مف السادة االتى أسمائيـ وىـ:
 محمد فييـ الكردي السيد أ.د./ -0السيد أ.د./ صابر حممي زيف الديف               -5
 السيد أ.د./ حساـ الديف حسيف أحمد -4أ.د./ عبد الناصر عبد الجواد محمد         السيد-3
 السيد أ.د./عبد العزيز إبراىيـ محمود -6السيد أ.د./معوض إبراىيـ معوض               -5
 السيد أ.د./ سامي عبد المنعـ الضميؿ -7
رونيػات الصػناعية والػتحكـ بشػأف الطمػب المقػدـ مػف السػيد الكتاب المقدـ مف السيد أ.د/ رئيس مجمػس قسػـ ىندسػة االلكت -3

المػدرس بالقسػـ بشػأف األبحػاث التػي قػاـ بنشػرىا  بعػد حصػولو عمػى درجػة  -.د./ إبراىيـ عبد الفتاح عبد الحميػد إبػراىيـ
لمنوفيػة لػـ بػدوف عمييػا عالقتػو بجامعػة ا  أبحػاث ووجػد أف سػتة منيػا 8الدكتوراه وتعينو مدرس بالقسـ حيث تقػدـ بعػدد 

( مػػف قواعػػد ونظػػاـ عمػػؿ المجػػاف العمميػػة لفحػػي اإلنتػػاج العممػػي لممتقػػدميف لشػػغؿ وظػػائؼ األسػػتاذة 04وطبقػػا لممػػادة )
المساعديف والتي تني عمى )اليعتد إال باألبحاث التي يثبت أف المتقدـ قد دوف عمييا بجامعتو المتقدـ منيا حتى لو كػاف 

خميػػا أو خارجيػػا أثنػػاء عمػػؿ البحث(حيػػث يوصػػى مجمػػس القسػػـ بعػػدـ تقػػديـ أوراؽ معػػارا أو منتػػدبا أو فػػى ميمػػة عمميػػة دا
 الباحث إلى لجنة الترقية حتى يستوفى كامؿ شروط المطموبة.  

الحاسػبات المشػكمة لعمػؿ شػبكة داخػؿ الكميػة حيػث تػـ االنتيػاء مػف تجييػز  ةالكتاب المقدـ مف السادة أعضاء لجنػة شػبك -4
 بتطبيؽ برنامج النظاـ االلكتروني إلدارة الوثائؽ.  الشبكة بالكمية لالستفادة

د/ رئيس لجنة النظاـ والمراقبة لمفرقة اإلعدادي بشأف إحصائية نسب النجاح لمػواد الفرقػة دور 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -5
   %.74,33وقد بمغت النسبة العامة لمنجاح  0256مايو 

مت إليػو المجنػة الخاصػة بدراسػة المتطمبػات الالزمػة لكػؿ د/ السيد محمود الربيعي بشأف ما توصػ2الكتاب المقدـ مف السيد أ-7
 درجتي الماجستير والدكتوراه. 

 

ـ 0255/0256محضر اجتمػػاع مجمػس قسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ) الجمسػة الطارئػة( لمعػاـ الجػامعي  -9
 ـ. 0256/ 0/8المنعقد بتاريخ

 

 -التدريس: ةأعضبء هيئ نبً :موضوعبت شئوخبمس
 

 

 -ميػة بشػأف الموافقػة عمػى تعيػيف السػيد المينػدس/ أحمػد سػيد سػالـ الشػربينىالمذكرة المقدمة مػف السػيد/ مػدير عػاـ الك -1
المدرس المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بالكمية في وظيفة مدرس بػذات القسػـ نظػرا لحصػولو عمػى 

مػا فػي عممػو ومسػمكو منػذ منػوؼ. حيػث أنػو كػاف ممتز  -كمية اليندسة االلكترونيػة  –مف جامعة المنوفية  درجة الدكتوراه
  2تعيينو مدرس مساعد بالقسـ ومحسنا أدائو ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ

المػدرس  -المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد الميندس/ أحمد رجػب أنػور رجػب-2
فػي وظيفػة مػدرس بػذات القسػـ نظػرا لحصػولو عمػى درجػة  المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ بالكميػة

ـ. حيػث أنػو كػاف ممتزمػا 6/9/0255الدكتوراه مف جامعة مونتلاير بكندا دكتوراه الفمسفة في اليندسػة االلكترونيػة بتػاريخ 
 2في عممو ومسمكو منذ تعيينو مدرس مساعد بالقسـ ومحسنا أدائو ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ
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 -/ عبػد الحميػد محمػد سػيد أحمػدمقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشػأف الموافقػة عمػى تعيػيف السػيد المينػدسالمذكرة ال-3
عمػى  بػذات القسػـ نظػرا لحصػولو مسػاعد بالكمية في وظيفة مػدرس ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ  المعيد

حيػث  .ـ5/6/0256بتػاريخ  ونيػات واالتصػاالت الكيربيػةتخصػي ىندسػة االلكتر  -درجة الماجستير في العمـو اليندسػية
 2ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾأنو كاف ممتزما في عممو ومسمكو منذ تعيينو معيدا بالقسـ ومحسنا أدائو 

 المعيػد -/ طارؽ رجب أمػيف خميفػةالمذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد الميندس-4
عمػػى درجػػة  بػػذات القسػػـ نظػػرا لحصػػولو مسػػاعد بالكميػػة فػػي وظيفػػة مػػدرس ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـبقسػػـ 

حيػث أنػو كػاف  .ـ5/6/0256بتػاريخ  تخصي ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ -الماجستير في العمـو اليندسية
 2ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾدائو ممتزما في عممو ومسمكو منذ تعيينو معيدا بالقسـ ومحسنا أ

 

 

 

 -:عالقبت ثقبفية: سببس

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ أبحاث خاصة بالسػيد د./  -5
ربيػة وذلػؾ لمحفػاظ عمػى األسػتاذ المسػاعد بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكي -سعيد محمد عبد العاطى سميماف

حػػؽ الممكيػػة الفكريػػة لمسػػادة البػػاحثيف مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس وتنميػػة ورعايػػة المبػػدعيف مػػنيـ وتػػوفير شػػراكة مػػع 
 الجامعات األخرح سواء مصرية أو عربية أو عالمية.

يؿ أبحاث خاصة بالسػيد د./ المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسج -0
المػػدرس بقسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػية وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ الممكيػػة الفكريػػة لمسػػادة  -طػػو عبػػد الميػػيمف طػػو

الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػرح سػواء مصػرية أو 
 عربية أو عالمية.

المقدمة مف السيد أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيدلأ.  المذكرة -3
األسػػتاذ المتفػػرغ بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ  –د./ السػػيد محمػػود الربيعػػي 

لتػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضػاء ىيئػة ا
 األخرح سواء مصرية أو عربية أو عالمية.

الموافقػة عمػى تسػجيؿ بحػوث ألعضػاء ىيئػة  / وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف أ.دالمذكرة المقدمة مف السػيد -4
اـ احمد نبوي مرة المدرس بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت التدريس والييئة المعاونة خاصة بالسيد.د./ أحمد عص

الكيربيػة وذلػػؾ لمحفػاظ عمػػى حػؽ الممكيػػة الفكريػة لمسػػادة البػػاحثيف مػف أعضػػاء ىيئػة التػػدريس وتنميػة ورعايػػة المبػػدعيف 
 منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرح سواء مصرية أو عربية أو عالمية. 

سيد أ.د./ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػأف التقريػر العممػي المقػدـ مػف السػيد المينػدس / المذكرة المقدمة مف ال-5
المػدرس بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػػاالت الكيربيػة عػف حضػور المػؤتمر الػػدولي )  -أحمػد عصػاـ أحمػد نبػوي مػػرة

CLEO 206  وبعػرض الموضػوع  0256يونيػو 52إلى 5ة مف (الذي تـ عقده فى الواليات المتحدة األمريكية خالؿ الفتر.
   .عمى مجمس القسـ أوصى بالموافقة عمى التقرير العممي المقدـ مف سيادتو

 
إبراىيـ / وكيػػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػػا والبحػوث بشػػأف التقريػػر الدراسػى الخػػاي بالمينػػدس/ أ.دالمػذكرة المقدمػػة مػف السػػيد -6

لمحصػػوؿ عمػػى  E-JUSTالصػػناعية والػػتحكـ والممتحػػؽ ببرنػػامج لكترونيػػات بقسػػـ ىندسػػة اإل  المعيػػد -عمػػى محمػػد سػػميـ
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درجتى الماجستير والدكتوراه عمى المنحة المقدمة لسيادتو مف الجامعة المصرية اليابانية لمعمػـو والتكنولوجيػا بمدينػة بػرج 
 ومرفؽ صورة مف التقرير الدراسى لمميندس المذكور.  العرب الجديدة باإلسكندرية

عالء / وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف التقريػر الدراسػى الخػاي بالمينػدس/ أ.دلمذكرة المقدمػة مػف السػيد ا  -7
 E-JUSTوالممتحػؽ ببرنػامج  الصناعية والتحكـالمدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات  -محمد عبد المعطى خميفة

حػػػة المقدمػػػة لسػػػيادتو مػػػف الجامعػػػة المصػػػرية اليابانيػػػة لمعمػػػوـ لمحصػػػوؿ عمػػػى درجتػػػى الماجسػػػتير والػػػدكتوراه عمػػػى المن
ومرفػؽ صػورة  ومرفػؽ صػورة مػف التقريػر الدراسػى لممينػدس المػذكور والتكنولوجيا بمدينة برج العرب الجديدة باإلسػكندرية

 مف التقرير الدراسى لمميندس المذكور. 
أحمػػد عميػػا والبحػػوث بشػػأف التقريػػر الدراسػػى الخػػاي بالميندس// وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات ال أ.دالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد  -8

 E-JUSTوالممتحػػؽ ببرنػػامج  الصػػناعية والػػتحكـالمػػدرس المسػػاعد بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات  -محمػػد السػػيد خميفػػة
لمحصػػػوؿ عمػػػى درجتػػػى الماجسػػػتير والػػػدكتوراه عمػػػى المنحػػػة المقدمػػػة لسػػػيادتو مػػػف الجامعػػػة المصػػػرية اليابانيػػػة لمعمػػػوـ 

ومرفػؽ صػورة  ومرفػؽ صػورة مػف التقريػر الدراسػى لممينػدس المػذكور تكنولوجيا بمدينة برج العرب الجديدة باإلسػكندريةوال
 مف التقرير الدراسى لمميندس المذكور.   

محمػػد / وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف التقريػػر الدراسػػى الخػػاي بالميندس/ أ.دالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد -9
 E-JUSTوالممتحػػؽ ببرنػػامج  واالتصػػاالت الكيربيػػةالمػػدرس المسػػاعد بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات  -يد محمػػد الوكيػػؿالسػػ

لمحصػػػوؿ عمػػػى درجتػػػى الماجسػػػتير والػػػدكتوراه عمػػػى المنحػػػة المقدمػػػة لسػػػيادتو مػػػف الجامعػػػة المصػػػرية اليابانيػػػة لمعمػػػوـ 
ومرفػؽ صػورة  صػورة مػف التقريػر الدراسػى لممينػدس المػذكورومرفػؽ  والتكنولوجيا بمدينة برج العرب الجديدة باإلسػكندرية

 مف التقرير الدراسى لمميندس المذكور.  
عبػػد / وكيػؿ الكميػػة لمدراسػات العميػػا والبحػوث بشػػأف التقريػر الدراسػػى الخػاي بالميندس/ أ.دلمػذكرة المقدمػػة مػف السػػيد ا -52

 E-JUSTوالممتحػؽ ببرنػامج  واالتصػاالت الكيربيػةنيػات بقسػـ ىندسػة اإللكترو  عيػدالم -السالـ عبػد الحميػد عبػد السػالـ
لمحصػػػوؿ عمػػػى درجتػػػى الماجسػػػتير والػػػدكتوراه عمػػػى المنحػػػة المقدمػػػة لسػػػيادتو مػػػف الجامعػػػة المصػػػرية اليابانيػػػة لمعمػػػوـ 

ومرفػؽ صػورة  ومرفػؽ صػورة مػف التقريػر الدراسػى لممينػدس المػذكور والتكنولوجيا بمدينة برج العرب الجديدة باإلسػكندرية
 مف التقرير الدراسى لمميندس المذكور. 

عبػػد / وكيػؿ الكميػػة لمدراسػات العميػػا والبحػوث بشػػأف التقريػر الدراسػػى الخػاي بالميندس/ أ.دالمػذكرة المقدمػػة مػف السػػيد  -55
-Eامج والممتحػػؽ ببرنػػ واالتصػػاالت الكيربيػػةالمػػدرس المسػػاعد بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات  -العزيػػز السػػيد محمػػد الفقػػى

JUST  لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه عمى المنحػة المقدمػة لسػيادتو مػف الجامعػة المصػرية اليابانيػة لمعمػـو والتكنولوجيػا
ومرفػؽ صػورة مػف التقريػر  ومرفػؽ صػورة مػف التقريػر الدراسػى لممينػدس المػذكور بمدينة برج العرب الجديدة باإلسػكندرية

 الدراسى لمميندس المذكور.   
أحمػػد / وكيػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػا والبحػوث بشػأف التقريػػر الدراسػى الخػاي بالميندس/ أ.دالمقدمػة مػف السػػيد  المػذكرة-50

 E-JUSTوالممتحػػؽ ببرنػػامج  واالتصػػاالت الكيربيػػةالمػػدرس المسػػاعد بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات  -محمػػد بنيػػو ديػػاب
الجامعة المصرية اليابانية لمعمـو والتكنولوجيا بمدينة بػرج لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه عمى المنحة المقدمة لسيادتو مف 

ومرفػػؽ صػػورة مػػف التقريػػر الدراسػػى  ومرفػػؽ صػػورة مػػف التقريػػر الدراسػػى لممينػػدس المػػذكور العػػرب الجديػػدة باإلسػػكندرية
 لمميندس المذكور.  

سػحر /ةلتقريػر الدراسػى الخػاي بالميندسػ/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف ا أ.دالمذكرة المقدمة مف السيد  - 53
لمحصػػوؿ عمػػى درجػػة  E-JUSTوالممتحقػػة ببرنػػامج  وعمػػوـ الحاسػػباتالمػػدرس المسػػاعد بقسػػـ ىندسػػة  -رجػػب القػػزاز
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الػدكتوراه عمػى المنحػػة المقدمػة لسػػيادتيا مػف الجامعػػة المصػرية اليابانيػػة لمعمػـو والتكنولوجيػػا بمدينػة بػػرج العػرب الجديػػدة 
 ومرفؽ صورة مف التقرير الدراسى لمميندس المذكور.   فؽ صورة مف التقرير الدراسى لمميندس المذكورومر  باإلسكندرية

 وخطػة البحػث الخاصػيف / وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف التقريػر الدراسػي أ.دالمذكرة المقدمػة مػف السػيد  -54
 E-JUSTوالممتحػؽ ببرنػامج  وعمـو الحاسػباتـ ىندسة المدرس المساعد بقس -عبد اهلل نبيؿ محمد مصطفىبالميندس/

لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه عمى المنحة المقدمة لسيادتو مف الجامعة المصرية اليابانية لمعمـو والتكنولوجيا بمدينة بػرج 
الموافقػة حيػث أوصػت لجنػة العالقػات ب ومرفػؽ صػورة مػف التقريػر الدراسػى لممينػدس المػذكور العرب الجديدة باإلسػكندرية

    عمى ما جاء مف مجمس القسـ.

التعميمػات الػواردة مػف وحػدة توكيػد الجػودة  / وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف أ.دالمذكرة المقدمة مف السيد  -55
 بالكميػػة بشػػأف إجػػراءات  تسػػجيؿ كػػؿ األبحػػاث الخاصػػة بأعضػػاء ىيئػػة التػػدريس والييئػػة المعاونػػة بالكميػػة والمنشػػورة فػػي

مؤتمرات عممية أو مجالت خارجية عالمية لذا يرجى التنبيو عمى األقساـ العممية بضرورة إرساؿ نسػخة مػف البحػوث التػي 
 تـ نشرىا . 

التقريػر المقػدـ مػف أ.د / نػواؿ الفيشػاوي.  / وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف أ.دالمذكرة المقدمة مػف السػيد  -56
ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات والمشػرفة الرئيسػية عمػى الميندسػة / عبيػر عبػد العزيػز عشػرة . المػدرس األستاذ المتفرغ بقسـ 

المسػػاعد بالقسػػـ وعضػػو بعثػػة اإلشػػراؼ المشػػترؾ بجامعػػة ديػػوؾ بأمريكػػا وبعػػرض الموضػػوع عمػػى لجنػػة العالقػػات الثقافيػػة 
 أوصت بالموافقة عمى التقرير بناءا  عمى ماجاء مف مجمس القسـ المختي . 

موافقة مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات  / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف أ.دالمذكرة المقدمة مف السيد  -57
والكيربيػػة فػػي إقامػػة تعػػاوف مػػع الجامعػػات  ةعمػػى رةبػػة معيػػد األبحػػاث الصػػربي المخػػتي فػػي مجػػاؿ اليندسػػة الميكانيكيػػ

 عمى ماجاء مف مجمس القسـ المختي.  ةقافية أوصت بالموافقالمصرية .وبعرض الموضوع عمى لجنة العالقات الث
موافقػة مجمػس قسػـ الفيزيقػا والرياضػيات  / وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف أ.دالمذكرة المقدمػة مػف السػيد  -58

صػرية ومراكػز األبحػاث اليندسية عمى توقيع برتوكوؿ تعاوف بيف مركز البحث العممي والتكنولوجيا واالتصاؿ بالجامعات الم
في صوفيا ) بمغاريا(. وبعرض الموضوع عمػى لجنػة العالقػات الثقافيػة أوصػت بالموافقػة بنػاءا عمػى موافقػة مجمػس القسػـ 

  المختي . 
 

 

        

 
 

    -دراسبت عليب : :بسببع

ومناقشػة  تشػكيؿ لجنػة  فحػي أف الموافقػة عمػىد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػ2المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
 –المسػجؿ لدرجػة الماجسػتير فػى اليندسػة االلكترونيػة  -/ أحمػد جػابر مبػروؾ بريػؾالخاصة بالمينػدس الماجستيررسالة 

التعػػرؼ عمػػى )  -فػػي موضػػوع:ـ 0228وعمػػوـ الحاسػػبات دورة أكتػػوبربقسػػـ ىندسػػة تخصػػي ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات 
  -( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحي والمناقشة لمرسالة مف السادة:صورأمراض الكبد باالعتماد عمى معالجة ال

 جامعة الزقازيؽ )محكـ خارجى( -أستاذ بكمية الحاسبات والمعمومات أ.د/ إسماعيؿ عمرو إسماعيؿ 5
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)مف لجنة اإلشراؼ( طو السيد طود/ 2أ 0
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات )محكـ داخمى(  الفيشاوح أ.د/ نواؿ أحمد 3
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات )مف لجنة اإلشراؼ( د./ جماؿ محروس عمى عطية 4
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ومناقشػة  لجنػة  فحػي أف الموافقػة عمػى تشػكيؿد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش2المذكرة المقدمة مف السيد أ - 0
–المسػجمة لدرجػة الماجسػتير فػى العمػوـ اليندسػية  -/ إيماف موسى موسػى شػاىيفةالخاصة بالميندس الماجستيررسالة 

التعػرؼ )  -فػي موضػوع:ـ )بنظػاـ السػاعات المعتمػدة 0229االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتػوبربقسـ ىندسة 
  -قترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحي والمناقشة لمرسالة مف السادة:( واالتمقائى لمعالـ شبكية العيف

 جامعة حمواف )خارجى( -أستاذ ورئيس قسـ اليندسة الطبية بكمية اليندسة أ.د/ محمد عمى أحمد الدسوقى 5
 متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)مف لجنة اإلشراؼ(أستاذ  طو السيد طود/ 2أ 0
 متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية) داخمى(أستاذ  .د/ معوض إبراىيـ معوضأ 3
 مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)مشرؼ(أستاذ  د./ أسامة فوزح زىراف 4

ومناقشػة  عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػيأف الموافقػة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػ2المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
االلكترونيػػات ىندسػػة المػػدرس المسػػاعد بقسػػـ  -/ عصػػاـ نبيػػؿ أحمػػد عبػػد العزيػػزالخاصػػة بالمينػػدس الػػدكتوراهرسػػالة 

الػتحكـ )  -فػي موضػوع:ـ 0255الصناعية والتحكـ والمسػجؿ لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػى العمػوـ اليندسػية دورة أكتػوبر 
( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحػي والمناقشػة لمرسػالة ألعطاؿ فى توربينات الرياحالفعاؿ ذو القدرة عمى تحمؿ ا

  -مف السادة:
 (جامعة حمواف )خارجي-كمية اليندسة-متفرغ بقسـ اليندسة الكيربيةأستاذ  سميماف مبروؾ شرؼد/ 2أ 5
 اعية والتحكـ) عف لجنة اإلشراؼ(الصن ىندسة االلكترونيات أستاذ متفرغ بقسـ أ.د/ عبد العظيـ صبيح إبراىيـ 0
 الصناعية والتحكـ) عف لجنة اإلشراؼ( أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات أ.د/ بالؿ أحمد أبو ظالـ 3
 (داخميالصناعية والتحكـ) متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونياتأستاذ  أ.د/ جمعة زكى الفار 4

ومناقشػة رسػالة  أف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػيات العميػا والبحػوث بشػد/ وكيؿ الكمية لمدراسػ2المقدمة مف السيد أ -4
المسػجمة لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػى العمػوـ اليندسػية بقسػـ  -/ ىناء سالـ محمد سػالـ مرعػىطالبةالخاصة بال الدكتوراه
اتخػاذ قػرار ذكػى  نظػاـ دعػـ)  -فػي موضػوع:ـ )بنظػاـ السػاعات المعتمػدة( 0252وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر ىندسة 

( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحي والمناقشػة لمرسػالة مػف يعتمد عمى الوكالء المتعمديف لقواعد البيانات الطبية
  -السادة:

 جامعة حمواف )خارجي( -أستاذ بكمية اليندسة أ.د/ أحمد محمد الجارحى 5
 الحاسبات )عف لجنة اإلشراؼ( أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعمـو أ.د/ نواؿ أحمد الفيشاوح  0
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات )داخمي( د./ أيمف السيد أحمد السيد عميره 3
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات)عف لجنة اإلشراؼ( د./ جماؿ محروس عطية  4

ث بشػػأف الموافقػػة عمػػى قػػرار لجنػػة فحػػي ومناقشػػة د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػو 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -5
اليندسػػة لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػى  ةالمسػػجم -فاطمػػة حنفػػي الفػػولى يوسػػؼ/ ميندسػػةرسػػالة الػػدكتوراه الخاصػػة بال

نظػػاـ تتبػػع جسػػـ متحػػرؾ فػػى شػػبكات وع: ) ػبقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة فػػى موضػػ االلكترونيػػة
اليندسػػة االلكترونيػػة درجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػى  ةالمػػذكور  ةبمػػنح الميندسػػ يػػث أوصػػت المجنػػةح(  الحسػػاس الالسػػمكي

 .ومرفؽ صورة مف تقارير لجنة الفحي والمناقشةتخصي االتصاالت 
محمػود  د./د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى رفػع اسػـ السػيد  2المذكرة المقدمة مف السػيد أ -6

مف لجنة األشراؼ عمى رسالة  -بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية -أستاذ متفرغ "مدرس" -و الخولىجابر ط
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المسػػجمة لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػى العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ  -فاطمػػة سػػامي سػػعيد عبػػد اهلل/ طالبػػةالخاصػػة بال دكتوراهالػػ
    لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي: ـ0253ر ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  دورة أكتوب

 متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ  أ.د/ عادؿ عبد المسيح صميب 5
 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ أحمد سعد الكورانى 0

أحمػد نبيػو زكػى  د./وث بشػأف الموافقػة عمػى رفػع اسػـ السػيد  د/ وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػ2المقدمة مف السيد أ -7
الخاصػة  لماجسػتيرمف لجنة األشراؼ عمػى رسػالة ا -أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية -راشد

كترونيػػات المسػػجمة لدرجػػة الماجسػػتير فػػى العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة االل -سػػالي طػػارؽ السػػيد أبػػو العػػال/ ميندسػػةبال
    لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي: واالتصاالت الكيربية  )بنظاـ الساعات المعتمدة(

 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ  أ.د/ عبد الناصر عبد الجواد 5
أحمػد نبيػو زكػى  د./يد  د/ وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى رفػع اسػـ السػ2المقدمة مف السيد أ -8

الخاصػة  لماجسػتيرمف لجنة األشراؼ عمػى رسػالة ا -أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية -راشد
المسػػػجؿ لدرجػػة الماجسػػػتير فػػى العمػػػوـ اليندسػػية بقسػػػـ ىندسػػة االلكترونيػػػات  -أحمػػػد رفعػػت يعقػػػوب الحمػػو/ مينػػدسبال

    لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي: لساعات المعتمدة(واالتصاالت الكيربية  )بنظاـ ا
 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ  أ.د/ عبد الناصر عبد الجواد 5
 مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ  د./ حمدي عبد الخالؽ شرشر 0

السػيد محمػود  أ.د/ت العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى رفػع اسػـ السػيد  د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػا2المقدمػة مػف السػيد أ -9
الخاصة  لماجستيرمف لجنة األشراؼ عمى رسالة ا -أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية -الربيعى

ندسػػية بقسػػـ ىندسػػػة المسػػجؿ لدرجػػة الماجسػػتير فػػى العمػػوـ الي -عبػػد الػػرحمف فػػاروؽ محمػػد عبػػد الػػرحيـ/ مينػػدسبال
    لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي: االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )بنظاـ الساعات المعتمدة(

 مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ  د./ محمد عبد النبى محمد 5
 
 

السػيد محمػود  أ.د/ف الموافقػة عمػى رفػع اسػـ السػيد  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػأ2المقدمة مف السيد أ -52
الخاصة  لماجستيرمف لجنة األشراؼ عمى رسالة ا -أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية -الربيعى

المسػػجؿ لدرجػػة الماجسػػتير فػػى العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات  -محمػػد جمػػاؿ رجػػب العمػػاوح/ مينػػدسبال
    لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي: االتصاالت الكيربية )بنظاـ الساعات المعتمدة(و 

 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ  أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 5
مصػطفى  يندس/د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إيقاؼ قيد الم2المذكرة المقدمة مف السيد أ -55

دورة ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة  العموـ اليندسػية فػىماجستير لدرجة المقيد  -حسف أسامة أحمد توفيؽ
نظػرا لظػروؼ  بنػاء عمػى طمبػو 0255/0256لمعاـ الجامعي  ثافلمدة عاـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة( ـ 0250أكتوبر 

   0255/0256مى قبوؿ إيقاؼ قيد الميندس المذكور عف العاـ الجامعي حيث أوصت المجنة بالموافقة عوالده  مرض
محمػد  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى إيقػاؼ قيػد المينػدس/2المذكرة المقدمة مف السيد أ -50

بقسػـ    -صناعية والتحكـىندسة االلكترونيات ال فى العموـ اليندسية تخصيماجستير لدرجة الالمقيد  -نوح عطية نوح
لمعػاـ الجػامعي  ثػافلمػدة عػاـ ) بنظاـ السػاعات المعتمػدة( ـ 0255دورة أكتوبر  ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ
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حيػػث أوصػػت المجنػػة بالموافقػػة عمػػى قبػػوؿ إيقػػاؼ قيػػد المينػػدس لرعايػػة والدتػػو نظػػرا  بنػػاء عمػػى طمبػػو 0255/0256
   0255/0256المذكور عف العاـ الجامعي 

ىبػة  /ةد/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى إيقػاؼ قيػد الميندسػ2المذكرة المقدمة مف السػيد أ -53
دورة أكتػوبر  فػى العمػوـ اليندسػية تخصػي ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات ماجسػتير لدرجػة ال ةالمقيد -إبراىيـ محمد الشاىد

رعايػة نظػرا لظػروؼ  بناء عمػى طمبػو 0255/0256لمعاـ الجامعي  ثالثة عاـ لمد) بنظاـ الساعات المعتمدة( ـ 0252
  0255/0256عف العاـ الجامعي  ةالمذكور  ةحيث أوصت المجنة بالموافقة عمى قبوؿ إيقاؼ قيد الميندسطفميا 

/ أحمػد 2داسػـ السػيد  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمػى إضػافة2المذكرة المقدمة مف السيد أ -54
إلػػى لجنػػة األشػػراؼ عمػػى رسػػالة  األسػػتاذ المسػػاعد بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة -نبيػػو زكػػى راشػػد

المسػػجؿ لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية فػػى ىندسػػة  -/ محمػػد خالػػد محمػػد العصػػارالخاصػػة بالمينػػدسالماجسػػتير 
 لتصبح لجنة األشراؼ كالتالي:ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( 0250أكتوبر االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة 

 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ  أ.د/ عبد الناصر عبد الجواد 5
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ أحمد نبيو زكى راشد 0
 س بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةمدر  د./ محمد صالح فتح اهلل 3

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إيقاؼ تسجيؿ الميندسة/ آالء 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -55
لتحكـ دورة المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية وا -ناصر محمد نبوي عيسى

 ـ نظرا لرعاية والدتيا.0255/0256ـ بنظاـ الساعات المعتمدة )لمدة عاـ أوؿ( 0250أكتوبر 
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إيقاؼ تسجيؿ الميندسة/ مي 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-56
وـ اليندسية تخصي ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر المسجمة لدرجة الماجستير فى العم -محمد صالح القزاز

 ـ نظرا لظروؼ مرض والدىا.0255/0256ـ بنظاـ الساعات المعتمدة عف العاـ الجامعى 0250

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إيقاؼ تسجيؿ الميندس/ أحمد 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -57
المسجؿ لدرجة الماجستير فى العمـو اليندسية تخصي ىندسة االلكترونيات الصناعية  -يادي محمودمحمود عبد ال

ـ بنظاـ الساعات المعتمدة )لمدة عاـ أوؿ( 0252بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر  -والتحكـ
 ـ نظرا لرعاية والده0255/0256

الطالب/ محمد عبد إلغاء  قيد  وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمىد/ 2لمذكرة المقدمة مف السيد أا -58
 2االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة  المقيد لدرجة دكتور الفمسفة فى العموـ اليندسية -المطيؼ صادؽ السيد

 2حيث أوصت المجنة بالموافقة نظرا لعدـ رةبتو في استكماؿ الدراسة
عماد / طالبد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لم2المذكرة المقدمة مف السيد أ -59

والمسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  مدرس المساعد بقسـال -عبد الستار حميدة الشيخ
بعد انتياء الخمس سنوات حتى ينتيي ـ  4/7/0257حتى 5/7/0256اعتبارا مف  الثثلمدة عاـ فى اليندسة االلكترونية 

 مف أعداد الرسالة.
د/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى قبػوؿ العػذر المرضػى المقػدـ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -02

اجسػػتير بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت دي مالمقيػػد بتمييػػ -أحمػػد عػػاطؼ إبػػراىيـ محمػػد العبػػد/ مينػػدسمػػف ال
الفصؿ الدراسي الثاني لمعػاـ مادة ) الدائر المتكاممة الرقمية المتقدمة( عف دخوؿ امتحاف  ـ0254دورة أكتوبر  -الكيربية

 .لوجود فترة استدعاء بالقوات المسمحةنظرا 0256ـ /0255الجامعى 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (7/8/0256 رعش الثانيةالجمسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(50) 

الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى التقريػر السػنوي الخػاي بالمينػدس/  د/ وكيػؿ2المذكرة المقدمة مف السيد أ -05
درس المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ والمسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة فى الم -عماد عبد الستار حميدة الشيخ

  اليندسة االلكترونية 
 
 

 -: لجـــــــــــــبن:ثبمىبً 
ـ 0255/0256اجتمػػػاع مجمػػس قسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػية ) الجمسػػة الحاديػػة عاشػػر( لمعػػاـ الجػػامعي  محضػػر -1

 ـ.  0256/ 50/7المنعقد بتاريخ 
 ـ0256/ 57/7ـ المنعقد بتاريخ 0255/0256ة( لمعاـ الجامعي ر محضر اجتمػاع لجنة المكتبة ) الجمسة العاش -0

اللكترونيػػػات واالتصػػػاالت الكيربيػػػة ) الجمسػػػة الحاديػػػة عاشػػػر( لمعػػػاـ الجػػػامعي محضػػػر اجتمػػػػاع مجمػػػس قسػػػـ ىندسػػػة ا -3
 ـ.  0256/ 52/7ـ المنعقد بتاريخ 0255/0256

ـ المنعقػػد بتػػاريخ 0255/0256محضػػر اجتمػػػاع لجنػػة شػػئوف التعمػػيـ والطػػالب ) الجمسػػة الحاديػػة عشػػرة( لمعػػاـ الجػػامعي  -4
 ـ.  0256/ 04/7

ـ المنعقػػد بتػػاريخ 0255/0256سػػات العميػػا والبحػػوث) الجمسػػة الحاديػػة عشػػرة( لمعػػاـ الجػػامعي محضػػر اجتمػػػاع لجنػػة الدرا -5
 ـ.  0256/ 59/7

ـ المنعقػد بتػاريخ 0255/0256محضر اجتمػاع لجنة المختبرات واألجيزة العممية) الجمسة الحاديػة عشػرة( لمعػاـ الجػامعي  -6
 ـ.  0256/ 57/7

كترونيػػػػات الصػػػػناعية والػػػػتحكـ) الجمسػػػػة الحاديػػػػة عشػػػػرة( لمعػػػػاـ الجػػػػامعي محضػػػػر اجتمػػػػػاع مجمػػػػس قسػػػػـ ىندسػػػػة االل -7
 ـ.0256/ 50/7ـ المنعقد بتاريخ0255/0256

ـ المنعقػد 0255/0256محضر اجتمػاع لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة) الجمسة الحادية عشرة( لمعاـ الجامعي  -8
 ـ.  0256/ 04/7بتاريخ 

 قات الثقافية والعممية ) الجمسة السابعة( لمعاـ الجامعي محضر اجتمػاع لجنة العال -9
ـ المنعقػد 0256/  0255)الجمسة الحادية عشرة( لمعػاـ الجػامعي  وعموـ الحاسباتمحضر اجتمػاع مجمس قسـ ىندسة  -52

 ـ.0256/ 50/7بتاريخ
 ـ.  0256/ 59/7د بتاريخ ـ المنعق0255/0256محضر اجتماع لجنة الحاسبات ) الجمسة الثامنة( لمعاـ الجامعة -55
 
 
 

 -مب يستجد مه أعمــــبل: :بتبسعً 
 مساء   الثانيةانتهى االجتماع حيث كانت الساعة                       

 

 أميه المجلس                               عميد الكلية              

 
 لعظيم البرديىى/ محمد عبد اأ.دد/ السيد محمود الربيعي                     أ.
 

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (7/8/0256 رعش الثانيةالجمسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 
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 -نيى


