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 ـ2015/2016 الجامعي( لمعاـ الحادية عشر الجمسةجدوؿ أعماؿ مجمس الكمية )

 ـ 3/7/2016 الموافؽ األحدالمقرر انعقادىا يـو 
****** 

 -أواًل المصبدقبت:
 .ـ5/6/2016 ( المنعقدة بتاريخعاشرةلا) المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة

  -موضوعبت عبمة: :اً ثبويب
ضػرورة تشػكيؿ لجػاف بشػنف  الفيزيقا والرياضػيات اليندسػية رئيس مجمس قسـ/.د.الكتاب المقدـ مف السيد أ -1

عممية داخؿ القسـ لمراجعة الكتاب الجامعي مف حيث مطابقتو لمحتوى المقػرر وعػدد الصػفحات و لػؾ كنحػد 
شػػروط عرضػػة لمطػػكب و لػػؾ بنػػام عمػػى تعميمػػات السػػيد األسػػتا  الػػدكتور/ رئػػيس الجامعػػة حيػػث تػػـ عػػرض 

 -تشكيؿ لجنة عممية داخؿ القسـ وىى كالتالي: الموضوع عمى مجمس القسـ وتـ
 مصطفى حسف محمد عيسى أ.د/-2أ.د/ مجدى محمد كامؿ يوسؼ     -1
   الربيعيأ.د/ سنام محمود -4أ.د/ محمود محفوظ رامز          -3
اإلحاطػة بننػو قػد تػـ عمػؿ الكتاب المقدـ مف السػيد أ.د/رئػيس مجمػس قسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات بشػنف  -2

  شكيؿ لجنة لمراجعة الكتاب الجامعي مع وضع التوصيات الكزمة لتحسيف الكتاب مسبقًا. ت
 ؿالكتاب المقدـ مف السػيد أ.د/ رئػيس مجمػس قسػـ ىندسػة اولكترونيػات الصػناعية والػتحكـ بشػنف بروتوكػو -3

الطػكب فػي مرحمػة التعاوف المزمع إبرامو بيف الكميػة وجامعػة ليػؿ بفرنسػا فػي المجػاؿ البقػافي باػرض إيفػاد 
دكتوراة( إلى جامعة ليؿ .حيػث يوصػى مجمػس القسػـ بالموافقػة  –البكالوريوس والدراسات العميا ) ماجستير 
 عمى عمؿ البرتوكوؿ في المجاؿ البقافي.  

 لإلعػادةالم كرة المقدمة مف السيد أ.د/ معوض إبراىيـ معوض بشنف اسػتبنام طػكب الفرقػة الرابعػة البػاقوف  -4
ـ مف تطبيؽ الكئحة الجديدة عمييـ حتى و يػتـ تحمػيميـ 2015/2016 الدراسيئحة السابقة لمعاـ مف الك 

منػػ  خمسػػة سػػنوات عممػػا بػػاف ىػػ ا  بػػدأىا التػػيبمػػواد جديػػدة كبيػػرة واسػػتمرار الطالػػب عمػػى خطػػة الدراسػػة 
 اوستبنام سوؼ يحؿ الكبير مف المشاكؿ مبؿ : 

 يدة عمى مواد الرسوب عدـ تحميؿ الطكب بمواد مستحدبة جد -1
 الجديدة .  ةالكئحالسنوات السابقة لتتوافؽ مع  فيتعديؿ درجات ) مقاصة ( لجميع المواد الدراسية  -2
 عدـ تعديؿ المعدؿ التراكمي . -3
6 

 -م:شئون التعلي: بً خبمس
وف التعميـ والطكب بشنف الموافقػة عمػى تايػر اسػـ الطالبػة/ د/ وكيؿ الكمية لشئ.الم كرة المقدمة مف السيد أ-1

المقيدة بالكمية بالفرقة الرابعة قسـ ىندسة وعموـ الحاسػبات إلػى بيسػاف عمػى عػؿ  -وفام احمد عمى عمى الجمؿ
بطاؿالجمؿ ومرفؽ مع الطمب شيادة ميكد باوسـ الجديد وبياف تصحيح وتببيت  لجنػة شػئوف  أوصتقيد حيث  وا 

 ـ بالموافقة .التعمي
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بشػنف قبػوؿ العػ ر المرضػى المقػدـ مػف / وكيؿ الكمية لشئوف التعمػيـ والطػكب .د.الم كرة المقدمة مف السيد أ -2
ـ "وحالتو مسػتجد 2016/ 2015المقيد بالفرقة اوعدادى لمعاـ الجامعي  -الطالب/ محمد طارؽ محمد حكوة 
الموافقػة والعػرض عمػى بحيث أوصت لجنة شئوف التعمػيـ )حقوؽ اإلنساف("  ةيعت ر فيو عف دخوؿ امتحاف ماد

 .مجمس الكمية
 

 
 
 

د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػكب بشػنف قبػوؿ العػ ر المرضػى المقػدـ مػف .الم كرة المقدمة مف السيد أ-3
ـ "وحالتػػو 2015/2016المقيػػد بالفرقػػة اوعػػدادى لمعػػاـ الجػػامعى -الطالػػب/ محمػػود محمػػد محمػػد عبػػد الجػػواد

 بننػةالطبيػة  اإلدارةحيػث احضػر تقريػر مػف  البػاني الدراسػيمستجد  يمػتمس فيػو عػف دخػوؿ امتحانػات الفصػؿ 
والعػرض عمػى مجمػس  ةبالموافقػ" حيث أوصت لجنػة شػئوف التعمػيـ التركيزوعدـ القدرة عمى  يعانى مف اكتئاب 

 .الكمية

 ؿالمرضػػى األووالطػػكب بشػػنف قبػػوؿ العػػ ر / وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ .د.المػػ كرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -4
نظػػرا ـ 2015/2016المقيػػد بالفرقػػة األولػػى  -المقػػدـ مػػف الطالػػب/ اشػػرؼ محمػػد عصػػاـ محمػػد داعػػوش 

مف اإلدارة الطبية بالجامعة يبيف حالة الطالب المػ كور وقػد أوصػت لجنػة  طبيلحالتو الصحية ومرفؽ تقرير 
 البػاني الدراسػيأدام امتحانػات  الفصػؿ  فالمػ كور عػلمطالػب  شئوف التعميـ والطػكب بقبػوؿ العػ ر المرضػى

  ى ا العاـ. 

عمػى الترخيػػص لمطػكب  الموافقػةد/ وكيؿ الكمية لشئوف التعمػيـ والطػكب بشػنف أ.الم كرة المقدمة مف السيد  -5
 -: لمفرؽ المختمفة وىـاف ػػبدخػوؿ اومتح ـ2015/2016 الجامعيلعاـ ا اتالمتقدميف لكمتحان

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد  الفرقة اسـ الطالب ـ
 المواد 

 فرصة التقدـ لكمتحاف

 األخيرة 6 األولى أحمد عبد الفتاح محمد بصؿ 1
 البانية  4 تحكـ -البالبة  معا  عبد الفتاح السيد بكر  2
 البالبة 1 حاسبات-الرابعة  بيومي محمود أحمد السيد  3

حيػث أوصػت المجنػة بالموافقػة  .الرسػوـ المقػررة واوسػدداومتحػاف  لػدخوؿبطمػب  واتقػدم ىػؤوم الطػكب بنف عمما
  الكمية.والعرض عمى مجمس  عمى الترخيص لمطكب الم كوريف عف دخوؿ اومتحانات مف الخارج

المقػدـ  كتابعمى ال قةفعدـ الموا / وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطكب بشنف.د.الم كرة المقدمة مف السيد أ -6
( مف الكئحة الداخميػة لمكميػة طبقػا لتوصػية 8د محمد عبد الحميد رخيو  لمخالفتو لممادة )مف والدة الطالب/ أحم

 لجنة شئوف التعميـ والطكب .
الموافقػة عمػى اقتػراح رئػيس  ـعد بشنف/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطكب .د.الم كرة المقدمة مف السيد أ -8

 اتحاد الطكب عمى التدريب الصيفي  طبقا لتوصية لجنة شئوف التعميـ والطكب حيث أف.
 اني مخالفة لكئحة والب اوقتراح األوؿ 

  اوقتػػراح البالػػث مخػػالؼ لمقػػرار الػػوزاري بشػػنف تعػػديؿ الكئحػػة والػػ ي يػػنص عمػػى أنػػو يػػتـ امتحانػػات
 . حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطكب بعدـ الموافقة ةتدريبيالتخمفات فيما تـ 
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وسػػتمارات الخاصػػة بمجػػاف ا / وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػكب بشػػنف.دأ.المػػ كرة المقدمػػة مػػف السػػيد  -9
شئوف التعميـ والطكب بإعداد مبدئي لجدوؿ الممتحنػيف لجنة حيث أوصت  الممتحنيف وتكميؼ وضع األسئمة

  .   العممية باعتماد ى ه الجداوؿ بعد دراستيا ومراجعتيا  األقساـتقوـ  أفوتكميؼ وضع األسئمة عمى 
الحالػة التػي تػرد لمكميػة  تبيانا بشنفية لشئوف التعميـ والطكب / وكيؿ الكم.د.الم كرة المقدمة مف السيد أ -10 

النتػػائب بالكميػػات نظػػرا لقػػرارات الكئحػػة التنفي يػػة لقػػانوف تنظػػيـ  إعػػكفلمطػػكب المحػػوليف لمتحػػويكت بعػػد 
 ات الجامعػة  فػيأخػرى  إلى))يجوز تحويؿ الطالب مف كمية  -تنص عمى : والتي( 86/2الجامعات )المادة 

ف(( وعميػة فانػة و يجػوز قبػوؿ اى تحويػؿ اى طالػب بموافقػة مجمػس الكميتػيف المختصػي أخرىامعة ج في أو
لحنػة شػئوف التعمػيـ والطػكب ويقبػؿ بيػاف حالػة  أوصتموافقة صريحة عمى التحويؿ حيث  األبعدالكمية  إلى

بيػاف الحالػة مبػؿ )  فػيبعد موافقػة صػريحة مػف الكميػة عمػى التحويػؿ مػ كورة  إوالكمية  إلىلمطالب المحوؿ 
 الكمية ليس لدييا مانع مف التحويؿ....الخ(,

  -:: موضوعبت أعضبء هيئة التدريس سبدسب1
 .-:عالقبت ثقبفية: بسببعًً 
الطمػػب المقػػدـ مػػف الميندسػػة/ المػ كرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػا والبحػػوث بشػػنف  -1

المسػػاعد بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات وعضػػو بعبػػة اإلشػػراؼ  المػػدرس –عبيػػر عبػػد العزيػػز محمػػد عشػػرة 
 Dr/ John H.Reifالمشػػترؾ بنمريكػػا والػػ ي تمػػتمس فيػػو الموافقػػة عمػػى تايػػر األسػػتا   المشػػرؼ ا جنبػػى

 .األجنبيبنفس الجامعة. قد يوصى مجمس القسـ عمى تاير المشرؼ   Dr/Mary popeإلى

يػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػنف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ أبحػػاث المػػ كرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ.د/ وكيػػؿ الكم -2
و لػؾ األستا  بقسـ ىندسة اولكترونيات واوتصاوت الكيربيػة  -صابر حممي زيف الديفد/  بالسيد أ .خاصة 

لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحبيف مف أعضام ىيئة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ 
 شراكة مع الجامعات األخرى سوام مصرية أو عربية أو عالمية. وتوفير

المػػ كرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػنف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ أبحػػاث  -3
المدرس بقسـ ىندسة اولكترونيات واوتصاوت الكيربية و لؾ لمحفاظ  –خاصة بالسيد د/ محمد جكؿ المشد 

الممكية الفكرية لمسادة الباحبيف مف أعضام ىيئة التدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير عمى حؽ 
 . شراكة مع الجامعات األخرى سوام مصرية أو عربية أو عالمية

المػػ كرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػنف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ أبحػػاث  -4
المدرس بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات و لػؾ لمحفػاظ عمػى  -/ أسامة عبد العظيـ الشقنقيرىخاصة بالسيد د.

حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحبيف مف أعضام ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شػراكة 
 مع الجامعات األخرى سوام مصرية أو عربية أو عالمية.

وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػنف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ أبحػػاث  المػػ كرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ.د/ -5
المػدرس بقسػـ ىندسػة اولكترونيػات واوتصػاوت الكيربيػة و لػؾ  –خاصة بالسيدة د/ ىند عبد العظػيـ مميػط 

 لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحبيف مف أعضام ىيئة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ
 وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سوام مصرية أو عربية أو عالمية. 

إضػافة مجػكت  د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػنف الموافقػة عمػى.الم كرة المقدمة مػف السػيد أ -12
ؽ جػػوائز النشػػر العممػػى المتميػػز وىػػى عالميػػة لقسػػـ ىندسػػة اولكترونيػػات ووتصػػاوت الكيربيػػة التػػى تسػػتح

  -كاوتى:

1-Signal, lmage, and Video processing, S priger.(lf=1.43) 
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2-Journal of Nondestructive Evaluation, Springer.(lf =1.462) 

3-LEE Transactions on plasma Science (impact factor1.1) 

4-Advanced Electromagnetics. 

لقام السيد/ سفير جميورية   د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشنف.رة المقدمة مف السيد أالم ك 13-
مصر العربية في اإلكوادور مع كك مف رئيس الجامعة المركزية فىكيتو ورئيس جامعة ساف فرانسيسكو 

 .واألكاديميةلتعميمية الجوانب ا في بنائيفتح قنوات تعاوف  أىميةالجانباف عمى  أكداولكوادورية حيث 
 وبعرض الموضوع عمى لجنة العكقات البقافية أوصت بالموافقة بنامًا عمى ماجام مف مجمس القسـ .

 
 

لقام السيد/ سفير جميورية   د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشنف.الم كرة المقدمة مف السيد أ -14
وقد  ببسمار ان) الجامعة المحمدية( اوندونيسية UNIMUSمصر العربية في جاكرتا بالسيد / رئيس جامعة 

 المقام عف . أسفر
عف رغبتو في التعاوف مع إحدى الجامعات المصرية في كافة المجاوت وخاصة في  ةأعرب رئيس الجامع -1

 مجاؿ التمريض.
البقافة  –الصحة العامة  -أوضح سيادتو أف الجامعة تتكوف مف الكميات التالية ) التمريض والعمـو الصحية -2

طب األسناف (  -اليندسة الا ائية -اوقتصاد والعمـو الطبيعية والرياضيات -اليندسة -والماات األجنبية
 . ًا عمى ماجام مف مجمس القسـوبعرض الموضوع عمى لجنة العكقات البقافية أوصت بالموافقة بنام

 
إمكانية التعاوف مع جامعة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشنف.الم كرة المقدمة مف السيد أ -15

Limerick  حدى الجامعات المصرية مف خكؿ ابراـ اتفاؽ توامة بينيا وبيف احدى الجامعات اويرلندية وا 
وبعرض الموضوع عمى لجنة  الدراسية التى تقدميا الجامعة اويرلندية.المصرية و لؾ لكستفادة مف المنح 

 العكقات البقافية أوصت بالموافقة بنامًا عمى ماجام مف مجمس القسـ .
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشنف موافقة قسـ ىندسة وعموـ .الم كرة المقدمة مف السيد أ -16

رنامب التنفي ي بيف جميورية مصر العربية وسمطنة عماف لألعواـ الحاسبات عمى مقترح مشروع الب
2016/2018. 

د/ وكيػػػؿ الكميػػػة لمدراسػػػات العميػػػا والبحػػػوث بشػػػنف موافقػػػة مجمػػػس ىندسػػػة .المػػػ كرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيد أ -17
فػػي  اولكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ عمػػى بروتوكػػوؿ التعػػاوف المزمػػع ابرامػػة بػػيف الكميػػة وجامعػػة ليػػؿ بفرنسػػا

دكتػػوراه( إلػػى  -المجػػاؿ البقػػافي باػػرض إيفػػاد الطػػكب فػػي مرحمػػة البكػػالوريوس والدراسػػات العميػػا ) ماجسػػتير
 .جامعة ليؿ حيث أوصت لجنة العكقات بالموافقة عمى ماجام مف مجمس القسـ المختص 

 المقػػدـ مػػف العممػػي/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػنف التقريػػر .د.المػػ كرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -19
عػف حضػور  الصػناعية والػتحكـالمدرس بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات  -محمد إسماعيؿ كرار/   السيد الدكتور 

خػػكؿ الفتػػرة مػػف  ةلرابػػع اليابػػاني المصػػري فػػي اولكترونيػػات واوتصػػاوت والحاسػػبات بالقػػاىر المػػؤتمر الػػدولي ا
.وبعرض الموضوع عمى مجمس القسـ أوصى بالموافقة عمػى التقريػر العممػي  2/6/2016إلى  31/5/2016

   .المقدـ مف سيادتو

 
 

 -:ب:الدراسبت العليبثبمى
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د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشنف الموافقة عمى تسجيؿ موضوع مقدمة مف السيد أ.الم كرة ال -3
بقسػـ لدرجة ماحستير العمـو اليندسية ػيد قالم -وليد فوزى زكى عمى امبابىالبحث الخاص بالميندس/ 

فى موضوع: )  ة(ـ )بنظاـ الساعات المعتمد2013واوتصاوت الكيربية دورة أكتوبر ىندسة اإللكترونيات 
  -( تحت أشراؼ كؿ مف:التوجيات الحديبة فى عمميات الحاسوب الضوئية

عبػػػد الناصػػػر عبػػػد الجػػػواد د/ أ.د 1
 محمد      

 واوتصاوت الكيربيةبقسػـ ىندسة اإللكترونيات أستا  

 واوتصاوت الكيربيةبقسػـ ىندسة اإللكترونيات أستا  مساعد  د. / أحمد نبيو زكى راشد 2
د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشنف الموافقة عمى تسجيؿ موضوع .الم كرة المقدمة مف السيد أ -4

بقسػـ لدرجة ماحستير العمـو اليندسية ػيد قالم -عمى فوزى عمى شحاتو العرقىالبحث الخاص بالميندس/ 
فى موضوع: )  ساعات المعتمدة(ـ )بنظاـ ال2012واوتصاوت الكيربية دورة أكتوبر ىندسة اإللكترونيات 

  -( تحت أشراؼ كؿ مف:التوجيات الحديبة فى عمميات الحاسوب الضوئية
إبػػػػػػػراىيـ محمػػػػػػػد الػػػػػػػدكانى د/ أ. 1

 محمد      

 واوتصاوت الكيربيةبقسػـ ىندسة اإللكترونيات أستا  

 لكيربيةواوتصاوت ابقسػـ ىندسة اإللكترونيات أستا  مساعد  د./ منى محمد صبرى شقير 2
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشنف الموافقػة عمى إضافة اسـ  السيد .الم كرة المقدمة مف السيد أ -5
الى لجنة  ىندسة اولكترونيات واوتصاوت الكيربية مسعد بقسـأستا   - يمافمسعيد محمد عبد العاطى س/ د.

اولكترونيات المسجؿ بقسـ ىندسة  -باسـ محمد عمى الدويؾ /طالباألشػراؼ عمى رسالة الماجستير الخاصة بال
    لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالى: واوتصاوت الكيربية

 واوتصاوت الكيربيةبقسػـ ىندسة اإللكترونيات أستا  متفرغ  السيد محمود الربيعى      د/ .دأ 1

 واوتصاوت الكيربية بقسػـ ىندسة اإللكترونياتأستا   أ.د/ فتحى السيد عبد السميع 2
 واوتصاوت الكيربيةبقسػـ ىندسة اإللكترونيات أستا  مساعد  د./ سعيد محمد عبد العاطى ساليماف 3

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشنف الموافقػة عمى إضافة اسـ  0الم كرة المقدمة مف السيد أ -6
الى  ىندسة اولكترونيات واوتصاوت الكيربية مسعد بقسـتا  أس - سعيد محمد عبد العاطى سميماف/ د.السيد 

لدرجة  ةالمسجم -أمنية وحيد عبد المؤمف الطويؿ/ ميندسةلجنة األشػراؼ عمى رسالة الماجستير الخاصة بال
ـ )بنظاـ الساعات 2013ماجستير العمـو اليندسية فى ىندسة اولكترونيات واوتصاوت الكيربية دورة أكتوبر 

    لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالى: تمدة(المع
 واوتصاوت الكيربيةبقسػـ ىندسة اإللكترونيات أستا  متفرغ  السيد محمود الربيعى      د/ 0أ 1

 واوتصاوت الكيربيةبقسػـ ىندسة اإللكترونيات أستا  مساعد  د./ سعيد محمد عبد العاطى ساليماف 2
  كك مفيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشنف الموافقػة عمى إضافة د/ وك.الم كرة المقدمة مف السيد أ -7

الى لجنة األشػراؼ عمى رسالة الماجستير والسيد د./ محمد ريحاف إماـ  – نواؿ أحمد الفيشاوى/ أ.دالسيد 
لدرجة ماجستير العمـو اليندسية فى ىندسة  ةالمسجم -ىالة حمدى محمد عبد العاطى/ ميندسةالخاصة بال

لتصبح لجنة اإلشراؼ  ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة(2012اولكترونيات واوتصاوت الكيربية دورة أكتوبر 
    كالتالى:
 واوتصاوت الكيربيةبقسػـ ىندسة اإللكترونيات أستا  متفرغ  أ.د/ ناجى وديع مسيحو 1

 توعموـ الحاسبا بقسػـ ىندسةأستا  متفرغ  نواؿ أحمد الفيشاوى      د/ 0أ 
 واوتصاوت الكيربيةبقسػـ ىندسة اإللكترونيات مدرس  د./ محمد ريحاف إماـ المميجى 
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تسػػجيؿ  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػنف الموافقػػة عمػػى إيقػػاؼ.المػػ كرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -8
ندسػػػػة لدرجػػػة ماجسػػػتير العمػػػوـ اليندسػػػية بقسػػػـ ى ةالمسػػػجم -ضػػػحى حسػػػيف كامػػػؿ جػػػوىر/ ةالميندسػػػ

عػػف العػػاـ الجػػامعى  ـ )بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة(2012دورة أكتػػوبر  واوتصػػاوت الكيربيػػة اولكترونيػػات
 .رعاية طفميانظرا لظروؼ  ـ2015/2016

تسػػجيؿ  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػنف الموافقػػة عمػػى إيقػػاؼالمػػ كرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ. -9
لدرجػػػة ماجسػػػتير العمػػػوـ اليندسػػػية تخصػػػص ىندسػػػة المسػػػجؿ  -كامػػػؿكامػػػؿ سػػػمير جػػػرجس المينػػػدس/ 

ـ )بنظػاـ 2012دورة أكتوبر  بقسـ ىندسة اولكترونيات الصناعية والتحكـ -اولكترونيات الصناعية والتحكـ
 لرعاية والدتو.نظرا  ـ2015/2016عف العاـ الجامعى  الساعات المعتمدة(

تسجيؿ   إلاام الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشنف الموافقة عمىد/ وكيؿ  .لم كرة المقدمة مف السيد أ -10
بقسـ ىندسة  الماجستير فى العموـ اليندسيةالمسجؿ لدرجة  -فريد شوقى عبد الخالؽ محمدالميندس/ 

لعدـ انتظاـ الطالب فى نظرا ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة( 2011دورة أكتوبر اإللكترونيات واوتصاوت الكيربية 
           لدراسة من  تسجيمو.ا

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػنف الموافقػػة عمػػى قبػػوؿ العػػ ر .المػػ كرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -11
العمػوـ اليندسػية ماجسػتير لدرجػة المقيد  -عبد الرحمف شياـ عمى عبد الكه/ ميندسالمرضى المقدـ مف ال

مادة ) نظػـ اوتصػاوت المتحركػة ( عف دخوؿ امتحاف  ـ 2015بر دورة أكتو  -فى ىندسة وعمـو الحاسبات
 تجنيده فى الجيش وعدـ قدرتو عمى حضور امتحاف المادة.لظروؼ نظرا 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػنف الموافقػػة عمػػى قبػػوؿ العػػ ر .المػػ كرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -12
بدبموـ الفرقػة اوولػى قسػـ ىندسػة المقيد  -حيـ إبراىيـ المخرطسامح عبد الر / ميندسالمرضى المقدـ مف ال

(  نقػؿ المعمومػات بػيف الحاسػباتمػادة ) نظػـ عػف دخػوؿ امتحػاف  ـ 2015دورة أكتوبر  -وعمـو الحاسبات
 ـ.2015/2016مرض والدتو لمعاـ الجامعى لظروؼ نظرا الفصؿ الدراسى البانى 

الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػنف الموافقػػة عمػػى قبػػوؿ العػػ ر د/ وكيػػؿ .المػػ كرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -13
بػػدبموـ الفرقػػة اوولػػى قسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ المقيػػد  -أحمػػد محمػػد زكػػى مطػػر/ مينػػدسالمرضػػى المقػػدـ مػػف ال

مػادة ) نظػـ نقػؿ المعمومػات بػيف الحاسػبات ( الفصػؿ عف دخوؿ امتحػاف  ـ 2015دورة أكتوبر  -الحاسبات
 ـ.2015/2016األمنية لمبرد لمعاـ الجامعى مظروؼ را لالدراسى البانى نظ

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػنف الموافقػػة عمػػى قبػػوؿ العػػ ر .المػػ كرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -14
وعمػػوـ قسػػـ ىندسػػة الفرقػػة اوولػػى المقيػػد بتمييػػدى  -محمػػد فػػؤاد الشػػورة/ مينػػدسالمرضػػى المقػػدـ مػػف ال

مػػادة ) نظػػـ نقػػؿ المعمومػػات بػػيف الحاسػػبات( الفصػػؿ  عػػف دخػػوؿ امتحػػاف ـ2015وبر دورة أكتػػ -الحاسػػبات
 ـ.2015/2016والدتو لمعاـ الجامعى لظروؼ مرض  نظرا الرداسى البانى

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػنف الموافقػػة عمػػى قبػػوؿ العػػ ر .المػػ كرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -15
قسػػـ ىندسػػة ماجسػػتير المقيػػد بتمييػػدى  -محمػػود السػػيد عمػػواف الشػػونى/ مينػػدسالمرضػػى المقػػدـ مػػف ال

ات الفصػؿ الدراسػى البػانى نظػرا عف دخوؿ امتحانػ ـ2015دورة أكتوبر  -اولكترونيات واوتصاوت الكيربية
 ـ.  2015/2016لمتجنيد فى الجيش وعـ القدرة عمى الحضور لمعاـ الجامعى 

وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػنف الموافقػػة عمػػى قبػػوؿ العػػ ر  د/.المػػ كرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -16
ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية فػػى ىندسػػة  لدرجػػة ةالمقيػػد -سػػارة سػػمير سػػعد/ ميندسػػةالمرضػػى المقػػدـ مػػف ال

 ـ نظرا لظروؼ مرض والدىا.2015وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر 
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ة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػنف الموافقػػة عمػػى إيقػػاؼ قيػػد د/ وكيػػؿ الكميػػ.المػػ كرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -17
لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية فػػى ىندسػػة المقيػػد  -/محمػػد عبػػد التػػواب عبػػد الحميػػد دويػػدارالميندس

نظػػرا لمػػدة عػػاـ أوؿ ـ ) بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة( 2012اوت الكيربيػػة دورة أكتػػوبر صػػاولكترونيػػات واوت
 .والدتو لظروؼ مرض

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػنف الموافقػػة عمػػى إيقػػاؼ قيػػد .المػػ كرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -18
لدرجة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية فػى ىندسػة اولكترونيػات  ةالمقيد -ة/آية شوقى عبد الرازؽ عكـالميندس

 رعايػػةنظػػرا لظػػروؼ لمػػدة عػػاـ أوؿ ـ ) بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة( 2014واوتصػػاوت الكيربيػػة دورة أكتػػوبر
 طفميا.

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػنف الموافقػػة عمػػى إيقػػاؼ قيػػد .المػػ كرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -19
لدرجػػػة ماجسػػػتير العمػػػوـ اليندسػػػية فػػػى ىندسػػػة  ةالمقيػػػد -ة/رنا مميجػػػى متػػػولى مميجػػػى نصػػػارالميندسػػػ

نظػػرا ـ ) بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة( لمػػدة عػػاـ أوؿ 2012أكتػػوبر اولكترونيػػات واوتصػػاوت الكيربيػػة دورة
 مرض والدتيا.لظروؼ 

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػنف الموافقػة عمػى اعتمػاد التقريػر .الم كرة المقدمػة مػف السػيد أ 20
كتػور الفمسػفة المسػجمة لدرجػة د -مػة جػكؿ مصػطفى حشػادطفا/ طالبػةالمقدـ مف لجنة اومتحاف الشامؿ لم

وكانػػت لجنػػة  ـ2013دورة أكتػػوبر واوتصػػاوت الكيربيػػة فػػى العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػػات 
 اومتحاف الشامؿ مكونة مف السادة:  

)مف داخػؿ واوتصػاوت الكيربيػةبقسػـ ىندسة اإللكترونيػات أستا  متفػرغ        إبراىيـ محمد الدكانىد/ أ. 1
 القسـ(

)مف خػارج واوتصػاوت الكيربيػةبقسػـ ىندسة اإللكترونيػات  متفرغأستا   جدى عبد الستار قطبأ,د/ م 2
 القسـ(

ف لجنػة ) عواوتصاوت الكيربيةبقسػـ ىندسة اإللكترونيات أستا  متفرغ  أ.د/ السيد محمود الربيعى 3
 اإلشراؼ(

 ة الزقازيؽ )خارجى(جامع –أستا  بكمية اليندسة  أ.د/ عبد الحميد عبد المنعـ شعكف 4
واوتصػػػاوت ىندسػػػة اإللكترونيػػػات أسػػػتا  متفػػػرغ "أسػػػتا  مسػػػاعد بقسػػػـ  د./ صكح الديف محمود دياب 5

 الكيربية) مف داخؿ القسـ(
 
 

 -لجـــــــــــــبن:: بتبسع

/ 19/6ـ المنعقػػد بتػػاريخ 2015/2016( لمعػػاـ الجػػامعي التاسػػعةمحضػػر اجتمػػػاع لجنػػة المكتبػػة ) الجمسػػة  -1
   .ـ2016

( لمعػػػػاـ الجػػػػامعي لعاشػػػػرةامحضػػػػر اجتمػػػػػاع مجمػػػػس قسػػػػـ الفيزيقػػػػا والرياضػػػػيات اليندسػػػػية  ) الجمسػػػػة  -2
   .ـ2016/ 12/6ـ المنعقد بتاريخ 2015/2016

( لمعػػاـ الجػػامعي عاشػػرةالمحضػػر اجتمػػػاع مجمػػس قسػػـ ىندسػػة اولكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ  ) الجمسػػة  -3
   .ـ2016/ 12/6ـ المنعقد بتاريخ2015/2016

ـ 2015/2016( لمعػػاـ الجػػامعي لعاشػػرة) الجمسػػة اتمحضػػر اجتمػػػاع مجمػػس قسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبا -4
   .ـ2016/ 12/6المنعقد بتاريخ



 (8) 

 -= 
ـ المنعقػد 2015/2016محضر اجتمػاع لجنة العكقػات البقافيػة والبحػوث) الجمسػة العاشػرة( لمعػاـ الجػامعي  -6

 ـ.  2016/ 19/6بتاريخ 
ـ المنعقػػد 2015/2016محضػػر اجتمػػػاع لجنػػة شػػئوف التعمػػيـ والطػػكب) الجمسػػة العاشػػرة( لمعػػاـ الجػػامعي -7

 ـ.  2016/ 26/6بتاريخ 
ـ 2015/2016محضر اجتمػاع لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة ) الجمسة العاشرة( لمعػاـ الجػامعي -8

 ـ.  2016/ 26/6المنعقد بتاريخ 
قسػػـ ىندسػػة اولكترونيػػات واوتصػػاوت الكيربيػػة) الجمسػػة العاشػػرة( لمعػػاـ الجػػامعي  محضػػر اجتمػػػاع مجمػػس -9

 ـ.2016/ 12/6ـ المنعقد بتاريخ2015/2016
 

 -مب يستجد مه أعمــــبل: :اعبشر
 

 

 

 

 


