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 {لعاشرةاجمسة محضر اجتماع مجمس الكمية } ال

 ـ5/6/0256الموافؽ  األحدالمنعقدة يـو 
 تـ عقد اجتماع مجمس الكمية برئاسة  صباحا  عشر  الحاديةوفى تماـ الساعة  ـ5/6/0256الموافؽ  األحديوـ  فيانو 

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

 وكيػػػؿ الكميػػػة لشئوف التعميـ والطالب زيف الديف حمميصابر  أ.د/ 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

 اتػقػائػـ بعمؿ رئيس مجػمس قسـ ىندسػة وعمـو الحاسبػ د السيػد/ أيمف السيد احم2د 4

 رئيس مجػمس قسػـ الفيزيقػا والرياضيػػات اليندسيػػػػة   د/ مجػدي محمد كامػؿ2أ 5

 قائـ بعمؿ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ / محمد أبو زيد البروانى 2د 6

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ كمػاؿ حسف عػػوض اهلل 7

 متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكػـالاألستػاذ  د/ محمد مبػروؾ زكريػا شرؼ2أ 8

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د/السيػػد محمػود الربيعػػي2أ 9

 متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسيػػػػػػةالاألستػاذ  ػػػػد طػػػاىر داودد/ محم2أ 52

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات إسماعيؿد/ نبيؿ عبد الواحد 2أ 55

 أقدـ األساتذة } بالتناوب {} بالتناوب {} بالتناوب { الربيعيد/ سناء محمود 2أ 50

 ف } بالتناوب {ػػػػػػػػدـ األساتذة المساعديػػػػػػأق ظ/ حسف محمد عبد الحاف2د 53

 }ف } بالتناوبػػػػػػػدـ المدرسيػػػػػػػػػػػػأق / صالح الديف شعباف عيسى2السيدد 54

 اعتذر عف الحضور 

 رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية السيد عبد السميع فتحيد/ 2أ 5

 المدير التنفيذي لوحدة توكيد الجودة بالكمية ) مدعو لحضور ىذه الجمسة( رالحكيـ شر شد./ عبد المجيد عبد  0

 تولى سكرتارية الجمسة

 أمانة المجالس والمجاف .   السيدة / نيى صالح زكى  5  
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 " االجتماع "             د/ رئيس المجمس2وبدأ السيد أ
 "" بسـ اهلل الرحمف الرحيـ بذكر 

 إلػػىسػػيادتو بالسػػادة الحضػػور متمنيػػا ليػػـ كػػؿ التوفيػػؽ داعيػػا اهلل سػػبحانو وتعػػالى أف يوفػػؽ الجميػػع ثػػـ رحػػب      
   2 صالح األعماؿ

 مػػػى األمػػػة اإلسػػػالمية بػػػالخير والػػػيمف بحمػػػوؿ شػػػير رمضػػػاف المعظػػػـ أعػػػاده اهلل ع ثػػػـ تقػػػدـ سػػػيادتو بالتينئػػػة
 2والبركات

  جدوؿ األعماؿ: فيوشرع سيادتو النظر 
 

 -:تأوالً المصبدقب
 

 0 ـ8/5/0256المنعقدة بتاريخ  التاسعة() المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة

 القــــــــرار                                                       
 2 ـ8/5/6025( المنعقدة بتاريخ التاسعة) المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة

  -:مىضىعبت ببلحفىيض ثبويبً :
/  ةترشػيح الميندسػ/ د/ رئػيس مجمػس قسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بشػ ف2السػيد أ المقدـ مػفالكتاب  -5

لمحصػػوؿ عمػػى بعثػػة  ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػةالمػػدرس المسػػاعد بقسػػـ  -سػػموس سػػعيد حامػػد مصػػطفى
ة والبعثات اإلدارة المركزية لمبعثات وذلؾ طبقػا لخطػة خارجية دراسية لمحصوؿ عمى الدكتوراه  يقدميا قطاع الشئوف الثقافي

ـ وذلػػػؾ لمدراسػػػات العميػػػا لمعػػػاـ الدراسػػػي 0250/0257ـ مػػػف الخطػػػة الخمسػػػية السػػػابعة  0255/0256العػػػاـ الرابػػػع 
 2ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةـ في مجاؿ  0257/0256

 القــــــــرار

 2لتفويض ويرفع للجامعةأوصى المجلس على اعتماد الموافقة با
د/ محمػد ريحػاف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى ترشيح السػيد أ -0

 أشػيرالمدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيػة عمػى ميمػة عمميػة مػا بعػد الػدكتورة لمػدة سػتة  -المميجى
 ـ. 0250/02257ـ مف الخطة الخمسية السابعة  0255/0256طة البعثات لمعاـ الرابع وذلؾ في إطار خ

 القــــــــرار

 2أوصى المجلس على اعتماد الموافقة بالتفويض ويرفع للجامعة
     -:لإلحبطةمىضىعبت  ثب:ثبل
ـ ىندسػػة االلكترونيػػات ـ بشػػ ف إعػػادة تشػػكيؿ مجمػػس قسػػ50/5/0256( بتػػاريخ 54قػػرار السػػيد أ.د/عميػػد الكميػػة رقػػـ ) -5

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

 0أحيط المجلس علما
 

  -مىضىعبت عبمة: :رابعبً 
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د/ عميػػد الكميػػة بشػػ ف االحاطػػة بمحضػػر اجتمػػاع المػػكتمر العممػػي لمكميػػة المنعقػػد بتػػػاريخ 2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -5
 2ـ57/5/0256

 القــــــــرار

 .أحيـط المجـلس علمـا
 

الصناعية والتحكـ بشػاف االحاطػة بمحضػر المػكتمر  تااللكترونيا د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة2الكتاب المقدـ مف السيد أ -0
   2ـ0255/0256العممي الثاني لمقسـ لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 .أحيـط المجـلس علمـا
 

د/وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بش ف محضر اجتماع  المجنة المشػكمة بخصػوص تػ جير 2السيد أ الكتاب المقدـ مف -3
   2المالعب الخاصة بالكمية

 القــــــــرار

 .أحيـط المجـلس علمـا
 

واالتصػػاالت الكيربيػػة بشػػاف االحاطػػة بمحضػػر  تااللكترونيػػا د/ رئػػيس مجمػػس قسػػـ ىندسػػة2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ  -4
 2ـ0255/0256المكتمر العممي الثاني لمقسـ لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 .أحيـط المجـلس علمـا
 

 2( أعضاء مف الخارج لعضوية مجمس الكمية لمدة عاـ.3د/ عميد الكمية بش ف ضـ عدد)2المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
 القــــــــرار

/ محمد مجدى 0مدير مصنع بنها الحربى، م -/ مجدى محمد على محمدين0* لواء م -أوصى المجلس بالموافقة على ضم كال من السادة:
 0ويرفع للجامعة0رجل أعمال –/ محمد محمد خيرة 0مدير االدارة الهندسية بمجموعة شركات العربى، م -محمد ابراهيم العربى

 
 

والػتحكـ بشػ ف اتخػاذ الػالـز نحػو تحديػد  د/ رئيس مجمس قسـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية2الكتاب المقدـ مف السيد أ -7
 2الشعبة أو البرنامج المطموب التكميؼ بو بالنسبة لألقساـ التي بيا شعبة أو برنامج مع مراعاة االلتزاـ بالخطػة الخمسػية

أي تعػديالت عمييػا ألف القسػـ لػيس بػو شػعب أو بػرامج  دفقد أوصى المجمس ب ف القسػـ ممتػـز بالخطػة الخمسػية وال يوجػ
   2الوقت الحالى حتى

 القــــــــرار

 0أوصى المجلس بااللتزام بالخطة الخمسية لكل قسم
 

 2رئيس اتحاد الطالب بش ف اقتراح خطة التدريب الصيفي لطالب الفرقة الثالثة كما ىو موضح بالمذكرة -شنيشف الكتاب المقدـ مف الطالب/ إسالـ خالد -8

 القــــــــرار

 0ع إلى لجنة شئون التعليم والطالبأوصى المجلس بإحالة الموضو

 -لوحدة توكيد الجودة بش ف اعتماد الموضوعات التالية: التنفيذيد/ المدير 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -9
 2 0250الئحة  -مرحمة البكالوريوس -توصيؼ برنامج ومقررات قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  

  2 0250الئحة  -مرحمة البكالوريوس -ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـتوصيؼ برنامج ومقررات قسـ  
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 2 0250الئحة  -مرحمة البكالوريوس -توصيؼ برنامج ومقررات قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  

 القــــــــرار

 0مجلس الكلية بالموافقةوصى 

 -شئىن الحعليم:بً: خبمس
بش ف الخطابات الواردة مف الجامعػة بخصػوص موافقػة مجمػس والطالب  التعميـكمية لشئوف د/ وكيؿ ال2المقدمة مف السيد أ المذكرة  -5

ـ عمى توحيد قواعد التعامؿ مع طالب الفرص مف الخارج والطالب المتخمفيف بمادة أو أكثر ألنو اليتـ 07/4/0256الجامعة بتاريخ 
جة التحريري مضاؼ إلييا درجة الشفوي والعممػي ويػتـ عمػؿ احتساب درجة أعماؿ السنة ليكالء الطالب وتحسب درجة المادة مف در 

  2الخ حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة واالحاطة بقرار مجمس الجامعة222فاكتور )معامؿ( لدرجة أعماؿ السنة
 القــــــــرار

 0أوصى المجلس بالموافقة على توصية اللجنة

عمػى األعػذار ايتيػة لمطػالب بػالفرؽ  والطػالب بشػ ف الموافقػة التعمػيـيؿ الكميػة لشػئوف د/ وك2المقدمة مف السيد أ المذكرة -0
 -ـ وذلؾ عمى النحو التالي:0255/0256المختمفة عف الفصؿ الدراسي الثاني 

سبؽ أف تقدـ بعذر ويحتسب  الفرقة عذر مرضى أوؿ
 العذريف عذرا واحدا

 الفرقة 

 االعدادس ممي أحمد شاديراندا ح االعدادس محمود شعباف عبد اهلل
 االعدادس عمر سمير فوزي االعدادس عبد الرحمف جماؿ أحمد
 األولى محمد محمود عبد المعطى االعدادس أنس طارؽ عبد الحميد
 األولى محمد فتحي كماؿ االعدادس محمود عمى بينساوس
 األولى أحمد عبد الفتاح السيد األولى إبراىيـ جالؿ محمد

 الثانية مينا ناجى لبيب األولى الصادؽ أحمد السيد عبد

 
 الفرقة  عذر قيرس الفرقة عذر مرضى ثانى

 األولى أحمد عبد الحميد ميزار )تجنيد( الثانية مصطفى محمد عاطؼ
 الثالثة حذيفة ناجى موسى )مسجوف(  

 2حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة
 القــــــــرار                                          

 0أوصى المجلس بالموافقة على توصية اللجنة

د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بش ف الموافقة عمى إيقاؼ قيد  الطالب/ خالد أبػو المعػاطى عبػد 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
اؽ" لحيف تحديد موقفة مف التجنيد حيث أنو كاف مكجػؿ ـ وحالتو "ب0255/0256العاـ الجامعي  فالمقيد بالفرقة الثالثة ع -السالـ

ـ. حيػػث أوصػػت لجنػػة شػػئوف التعمػػيـ 53/5/5988ـ وحيػػث أف تػػاريخ مػػيالد الطالػػب  53/5/0256سػػنو فػػي  08تجنيػػده لسػػف 
 2إيقاؼ قيد الطالب المذكور عف الدراسة لحيف تحديد موقفة مف التجنيد  ىبالموافقة عم

 القــــــــرار

 0الموافقة على توصية اللجنةأوصى المجلس ب
 
 
 
 

خطػة التػدريب الصػيفي الػداخمي  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشػ ف الموافقػة عمػى2المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
وعػدد أيػاـ  طبقػا ألعػداد الطػالب ـ0255/0256لمعاـ الجامعي  ثالثة( -ثانية -أولى -لمفرؽ الدراسية )اعدادس والميداني
   2حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ بالموافقة 2ت التدريبوساعا
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 القــــــــرار

 0أوصى المجلس بالموافقة على توصية اللجنة وترفع للجامعة

حيػػث أوصػػت  2معاممػة الطػػالب المحبوسػيف د/ وكيػػؿ الكميػة لشػػئوف التعمػيـ والطػػالب بشػػ ف2المػذكرة المقدمػػة مػف السػػيد أ -5
 -لمادة العممية تحتاج لمعامؿ وورش ولكف امتحاف المادة العممية يشمؿ المراحؿ ايتية:لجنة شئوف التعميـ والطالب أف ا

   2* إجراء بعض التجارب وأخذ القياسات
  2لمتجربة وتدويف ذلؾ بورقة االجابة العممية* شرح الخطوات 

  2* وصؼ لألجيزة المستخدمة نظريا وتدويف ذلؾ بورقة االجابة
مػػؼ بوضػػع االمتحػػاف التكيػػؼ فػػي وضػػع أسػػئمة االمتحػػاف ضػػمف ىػػذه األجػػزاء وذلػػؾ فػػي الحػػاالت ويسػػتطيع أسػػتاذ المػػادة المك

 2االستثنائية مثؿ الطالب المسجونيف حفاظا عمى مستقبميـ
 القــــــــرار

 0أوصى المجلس بالموافقة على توصية اللجنة وترفع للجامعة

       يـ والطػػػالب بشػػػ ف الموافقػػػة عمػػػى تصػػػويب اسػػػـ الطالػػػب /د/ وكيػػػؿ الكميػػػة لشػػػئوف التعمػػػ2المػػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيد أ -6
ـ إلػى إسػالـ عػاطؼ عبػد اليػادي 0255/0256المقيد بالفرقة األولػى لمعػاـ الجػامعي  -إسالـ عاطؼ عبد اليادي اليمصى

 2حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة 2اليمص ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ
 القــــــــرار

 0صى المجلس بالموافقة على توصية اللجنة وترفع للجامعةأو

       د/ وكيػػػؿ الكميػػػة لشػػػئوف التعمػػػيـ والطػػػالب بشػػػ ف الموافقػػػة عمػػػى تصػػػويب اسػػػـ الطالػػػب /2المػػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيد أ -7
د المػولى ـ إلػى أشػرؼ حمػدي عبػ0255/0256المقيد بالفرقة األولى لمعاـ الجامعي  -أشرؼ حمدي عبد المولى أحمد عمى

 2حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة 2أحمد حمادة ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ
 القــــــــرار

 0أوصى المجلس بالموافقة على توصية اللجنة وترفع للجامعة

العػػذر  المرضػػى األوؿ د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػ ف الموافقػػة عمػػى قبػػػوؿ 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -8
وحالتػو "فرصػة أخيػرة" والػذي  0255/0256المقيػد بالفرقػة األولػى لمعػاـ الجػامعي  -لمطالب/ إسالـ سمير عمػى السػييتى

 -تنظػػػيـ الحاسػػػبات -إدارة مشػػػروعات تكنولوجيػػػا الكترونيػػػات دقيقػػػة -يعتػػػذر عػػػف أداء امتحانػػػات المػػػواد ) قػػػوس كيربيػػػة
نظػرا لحالتػو الصػحية ومرفػؽ  0255/0256ف الفصػؿ الدراسػي الثػاني لمعػاـ الجػامعي قياسات كيربية( ع -0الكترونيات 

  2تقرير طبي مف اإلدارة الطبية بالجامعة يبيف حالة الطالب المذكور
 القــــــــرار

 0أوصى المجلس بالموافقة على توصية اللجنة 
 
 
 
 
 

والطػػالب بشػػ ف الموافقػػة عمػػى قبػػػوؿ العػػذر  المرضػػى األوؿ د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -9
قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والػتحكـ  -المقيد بالفرقة الثالثة -لمطالبة/ فاطمة سمير عبد الحفيظ محمد العشماوس 

الجػػامعي  وحالتػػو منقولػػة والػػذي يعتػػذر عػػف أداء امتحانػػات الفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني لمعػػاـ 0255/0256لمعػػاـ الجػػامعي 
  2نظرا لحالتو الصحية ومرفؽ تقرير طبي مف اإلدارة الطبية بالجامعة يبيف حالة الطالب المذكور 0255/0256
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 القــــــــرار

 0أوصى المجلس بالموافقة على توصية اللجنة 

العػذر  المرضػى األوؿ د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػ ف الموافقػة عمػى قبػػوؿ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -52
وحالتو مسػتجد والػذي يعتػذر  0255/0256المقيد بالفرقة اإلعدادي لمعاـ الجامعي  -لمطالب/ حسف شندس شندس حسف 

نظػػرا لحالتػػو الصػػحية ومرفػػؽ تقريػػر طبػػي مػػف  0255/0256عػػف أداء امتحانػػات الفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني لمعػػاـ الجػػامعي 
 2لطالب المذكور اإلدارة الطبية بالجامعة يبيف حالة ا

 القــــــــرار

 0أوصى المجلس بالموافقة على توصية اللجنة 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػ ف إرجػػاء قيػػد الطالػػب/ محمػػد مبػػارؾ كامػػؿ 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -55
وقد أوصػت لجنػة شػئوف  2سيؽـ نظرا لت خر ترشيح الطالب مف مكتب التن0256/0257بالكمية لمعاـ الجامعي  -المنسي

 2التعميـ والطالب بالموافقة عمى أف يقبؿ مستجد
 القــــــــرار

 0أوصى المجلس بالموافقة على توصية اللجنة وترفع للجامعة

د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعمػيـ والطػالب بشػ ف الموافقػة عمػى االلتمػاس مػف الطالػب/ محمػد 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -50
كػاف راسػبا  "فرصة أخيرة" قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية، نظرا ألنػو حالتو الفرقة الثالثة -ى حامدحامد عم

يجب أف  التيـ وعندما تـ تطبيؽ الالئحة الجديدة عميو أصبحت المقررات 0255/0256 الجامعيفى ثالثة مقررات لمعاـ 
رسػب  ب نػو اذامعرض لمفصؿ النيػائي ىو " مقررات مستحدثة و 7يمة + "" مقررات قد3)" ت" مقررا52يتقدـ لالمتحاف بيا "

حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب أف يتقدـ جميع الطػالب لالمتحػاف  2مف الكمية ؿفي المقررات المستحدثة ال يفص
 2لخا222فرصة -باؽ لإلعادة -في المقررات المستحدثة في الالئحة طبقا لعدد الفرص في كؿ مادة "مستجد

 القــــــــرار

 0أوصى المجلس بالموافقة على توصية اللجنة وترفع للجامعة

د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بش ف الموافقة عمى موعػد مناقشػة المشػروع لطػالب 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -53
حيػػث أوصػػت لجنػػة  2ـ02/7/0256افػػؽ ـ بػػدال مػف يػػوـ األربعػػاء المو 58/7/0256الفرقػة الرابعػػة يػػوـ االثنػػيف الموافػػؽ 

 2شئوف التعميـ والطالب بالموافقة
 القــــــــرار

 0أوصى المجلس بالموافقة على توصية اللجنة ويرفع للجامعة

 
 
 
 
 

عمػى الترخيػػص لمطػالب المتقػدميف  الموافقػةد/ وكيؿ الكمية لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػ ف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -54
 -: لمفرؽ المختمفة وىـاف ػػبدخػوؿ االمتح ـ0255/0256 الجامعيلعاـ ا اتلالمتحان

 فرصة التقدـ لالمتحاف عدد المواد  الفرقة اسـ الطالب ـ
 األخيرة 5 حاسبات -الثالثة محمود ابراىيـ محمد ابراىيـ 5
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 الثانية 5 تحكـ -الثالثة عبد اهلل عبد الكريـ عبد اهلل 0
 2ـ0255/0256فقة عمى الترخيص ليكالء الطالب بدخوؿ االمتحانات لمعاـ الجامعي حيث أوصت المجنة بالموا

 القــــــــرار

 0أوصى المجلس بالموافقة على توصية اللجنة 
 

طػالب الفرقػة األولػى الػذيف يمتمسػوف ت جيػؿ د/ وكيؿ الكمية لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػ ف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -55
( طالػب المحػوليف مػػف كميػات اليندسػػة 50ـ وعػػددىـ )0255/0256ض مػواد التحميػؿ لمعػػاـ الجػامعي دخػوؿ امتحػاف بعػػ

حيػث أوصػت  2أخرىـ الطالب/ سامح حسػنى إبػراىيـ حبشػى -المختمفة إلى الكمية أوليـ الطالب/ أحمد نحى السيد إبراىيـ
واد التحميػؿ لطػالب الفرقػة األولػى لمعػاـ قبػوؿ ت جيػؿ دخػوؿ امتحػاف بعػض مػ ىبالموافقػة عمػ لجنة شئوف التعمػيـ والطػالب

 2ـ0255/0256الجامعي 
 القــــــــرار

 0أوصى المجلس بالموافقة على توصية اللجنة ويرفع للجامعة

 
 .-:عالقبت ثقبفية: سبدسبً 

افػ ة وصػرؼ مكالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػ ف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث  -5
األسػػتاذ  بقسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػية وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ  -د/ مجػػدي محمػػد كامػػؿ يوسػػؼ2خاصػػة بالسػػيد أ

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

 ـــــرارالقـــ
 0أوصى مجلس الكلية بالموافقة

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػ ف الموافقػة عمػى التحػاؽ المينػدس إبػراىيـ أبػو 2المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -0
-Eببرنػامجعمػى التحػاؽ سػيادتو  المػدرس المسػاعد بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـ  -الحمد محمػد حمػداف

JUST الجامعة المصرية اليابانية لمعمـو والتكنولوجيا لمحصوؿ عمػى درجػة الػدكتوراه فػي) قسػـ ىندسػة مصػادر الطاقػة ( ب
حيث أوصػت لجنػة العالقػات الثقافيػة بتطبيػؽ قػرار مجمػس الكميػة السػابؽ بعػدـ اعتمػاد ترشػيح المينػدس المػذكور لمجامعػة 

 2المصرية اليابانية لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه

 القــــــــرار                                                                        
 0ويرفع للجامعة المجلس بارجاء الموضوع لحين توقيع بروتوكول بين الكلية والجامعة المصرية اليابانية ينظم اآلليةأوصى 

 
 
 
 

ا والبحػػوث بشػػ ف موافقػػة مجمػػس قسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػ2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ-5
اليندسػػية بخصػػوص مشػػروع البرنػػامج التنفيػػذي لمتعػػاوف فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ العػػالي والبحػػث العممػػي والمقتػػرح مػػف الجانػػب 

   2وأوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة 22ـ0256/0259االردنى لألعواـ 
 القــــــــرار

 0بالموافقة على توصية اللجنة ويرفع للجامعة أوصى مجلس الكلية 
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د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػ ف موافقػة مجػالس األقسػاـ عمػى مقتػرح مشػروع 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -6
 ـ 0256/0258البرنػػامج التنفيػػذي لمتعػػاوف بػػيف جميوريػػة مصػػر العربيػػة والجميوريػػة اإلسػػالمية الموريتانيػػة لألعػػواـ 

   2وأوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة
 القــــــــرار
  0أوصى مجلس الكلية  بالموافقة على توصية اللجنة ويرفع للجامعة

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف موافقػة مجمسػي قسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -7
 2ليندسية عمى مقترح فتح مجاؿ التعاوف بيف الجامعات المصرية وجامعة ) برجف( بمدينة أسػمووقسـ الفيزيقا والرياضيات ا

 2ةحيث أوصت لجنة العالقات بالموافق
 القــــــــرار
  0أوصى مجلس الكلية  بالموافقة على توصية اللجنة ويرفع للجامعة

البحػػوث بشػػ ف موافقػػة مجمػػس قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا و 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -8
د/ مصػطفى بيجػت عبػد 2لجػائزة السػيد أالمػدرس بالقسػـ  -/ محمػد إسػماعيؿ كػرار2ترشيح السػيد د ىالصناعية والتحكـ عم

 2لجنة العالقات بالموافقة عمى الترشيح  توقد أ وص 2ـ0256المتعاؿ لممتميزف لعاـ 
 القــــــــرار

  0ية  بالموافقة على توصية اللجنة ويرفع للجامعةأوصى مجلس الكل
د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػ ف اإلرجػػاء عمػػى توقيػػع بروتوكػػوؿ بػػيف الكميػػة 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -9

تعػاوف بينيػا وبػيف  والجامعة المصرية اليابانية باإلسكندرية لحيف أف تتقدـ الجامعة المصرية اليابانية بطمػب لعقػد بروتوكػوؿ
  2أىدافو ودراسة مروده عمى الطرفيف وذلؾ بناء عمى رأس المجنة المشكمة مف مجمس الكمية السابؽ الكمية ودراستو وتقييـ

 القــــــــرار
 0ويرفع للجامعةالموضوع  إرجاءعلى أوصى مجلس الكلية  بالموافقة 

 -::الدراسبت العليبسببعبً 
د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػ ف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2د أالمذكرة المقدمة مف السي -5

المػدرس المسػاعد بقسػـ ىندسػة وعمػـو الحاسػبات والمقيػد لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػى  -أحمد حمدي أحمػد عرفػو/ طالببال
( يب عف البيانات الجينية لدعـ التشػخيص الطبػىالتنقوع: ) ػػػفي موضالعمـو اليندسية ) نظـ قواعد البيانات والمعمومات ( 

  -) بنظاـ الساعات المعتمدة( تحت أشراؼ:ـ 0254دورة أكتوبر 
  متفرغ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسباتأستاذ  نواؿ أحمد الفيشاوسد/ 2أ 5
 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات د./ محمد بدوس محمد بدوس 0
 ندسة وعمـو الحاسباتمدرس بقسـ ى د./ مروة عباس رداد 3

 القــــــــرار

 0على التسجيل للمهندس المذكورأوصى المجلس بالموافقة 

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػ ف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -0
ة فى العموـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات ) والمقيد لدرجة دكتور الفمسف -أحمد محمد السيد الشامى/ طالببال

تحسػػيف إدارة المػػوارد بمراكػػز بيانػػات الحوسػػبة السػػحابية باسػػتخداـ الشػػبكات وع: ) ػػػػػفػػي موضالػػنظـ الموزعػػة والشػػبكات ( 
  -) بنظاـ الساعات المعتمدة( تحت أشراؼ:ـ 0253دورة أكتوبر ( المعرفة بالبرمجيات

  متفرغ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسباتأستاذ  اوسنواؿ أحمد الفيشد/ 2أ 5



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/6/0256 العاشرةالجمسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 
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 مساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسباتأستاذ  د./ جماؿ محروس عطية 0
 متفرغ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسباتأستاذ  د./ مختار أحمد عمى 3

 القــــــــرار

 0على التسجيل للمهندس المذكورأوصى المجلس بالموافقة 

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2سيد أالمذكرة المقدمة مف ال -3 
المقيػػدة لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػى العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة  -زينػػب. محمػػد السػػيد السػػيد أحمػػد الشػػربينى/ طالبػػةبال

شػػبكات خادمػػات البيانػػات العمالقػػة المػػوفرة : ) وعػػػػػفػػي موضااللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة ) ىندسػػة االتصػػاالت ( 
  -) بنظاـ الساعات المعتمدة( تحت أشراؼ:ـ 0254دورة أكتوبر ( لمطاقة
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةمتفرغ بقسـ ىندسة أستاذ  ناجى وديع مسيحود/ 2أ 5
  متفرغ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسباتأستاذ  نواؿ أحمد الفيشاوسد/ 2أ 0
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةمدرس بقسـ ىندسة  د./ محمد ريحاف إماـ المميجى 3

 القــــــــرار

  0على التسجيل للمهندس المذكورأوصى المجلس بالموافقة 
 
ف لجنة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى اعتماد التقرير المقدـ م2لمذكرة المقدمة مف السيد أا -4

بقسـ ىندسة  الفمسفة في العموـ اليندسية دكتورالمسجمة لدرجة  -رانيا أحمد سالمة غازي/ طالبةاالمتحاف الشامؿ لم
 وكانت لجنة االمتحاف الشامؿ مكونة مف السادة:   االلكترونيات واالتصاالت الكيربية

 االتصاالت الكيربية )عف لجنة اإلشراؼ(متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات و أستاذ  السيد محمود الربيعيد/ 2أ 5

 أستاذ بكمية اليندسة/ جامعة عيف شمس )خارجى( أ.د/ عبد الحميـ عبد النبي زكرس 0

 )خارجى(بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ  أ.د/ محمد فييـ الكردي 3

 قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)مف داخؿ القسـ(متفرغ "أستاذ مساعد"بأستاذ  د./ عبد المجيد عبد الحكيـ شرشر 4

 )مف خارج القسـ(بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةمساعد أستاذ  د./أيمف السيد احمد عميره 5

 القــــــــرار

 2عةللجام عويرف اعتماد التقرير المقدم من لجنة االمتحان الشاملأوصى المجلس بالموافقة على 
 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػ ف الموافقػػة عمػػى قػػرار لجنػػة فحػػص ومناقشػػة 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -5
تخصػص  –ماجسػتير العمػوـ اليندسػية لدرجة  المسجؿ -حساـ حسف عمى عمار رسالة الماجستير الخاصة بالميندس/ 

ىندسػة االلكترونيػات بقسػـ  ـ ) بنظػاـ السػاعات المعتمػدة(0255تػوبر ىندسػة االلكترونيػػات الصػناعية والػتحكـ دورة أك
( حيػث أوصػت لجنػة الفحػص والمناقشػة بمػنح نظػاـ متميػز لتمقائيػة متكاممػة لمصػناعةفػي موضػوع: ) الصناعية والػتحكـ
ة مػف ومرفػؽ صػور  الصػناعية والػتحكـماجستير العمـو اليندسية تخصص ىندسػة االلكترونيػات درجة  الميندس المذكور

 2تقارير لجنة الفحص والمناقشة
 القــــــــرار

العلدوم فدي  لماجسدتيرأوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الفحص والمناقشة بمنح المهنددس المدذكور درجدة ا

 2للجامعة عويرف الهندسية
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 ( ـ5/6/0256 العاشرةالجمسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 
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موافقػػة عمػػى قػػرار لجنػػة فحػػص ومناقشػػة د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػ ف ال2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -6
بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات المعيػػد  –/عبػػد الحميػػد محمػػد سػػيد أحمػػد عبػػد الحميػػد رسػػالة الماجسػػتير الخاصػػة بالميندس

ـ )بنظػاـ السػاعات المعتمػدة( 0255دورة أكتػوبر العمػـو اليندسػية فػى ماجستير لدرجة ال المسجؿو واالتصاالت الكيربية 
( حيث أوصػت لجنػة الفحػص والمناقشػة بمػنح المينػدس يص الموائـ لمطيؼ فى الشبكات الالسمكيةالتخصفي موضوع: )

ومرفػؽ صػورة مػػف  واالتصػاالت الكيربيػػةالعمػوـ اليندسػية تخصػػص ىندسػة االلكترونيػات فػػى ماجسػتير درجػة ال المػذكور
 2تقارير لجنة الفحص والمناقشة

 القــــــــرار

العلدوم فدي  لماجسدتيراء بتوصية لجنة الفحص والمناقشة بمنح المهنددس المدذكور درجدة اأوصى المجلس بالموافقة على ما ج

 2للجامعة عويرف الهندسية
 
 
 
 
 
د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػ ف الموافقػػة عمػػى قػػرار لجنػػة فحػػص ومناقشػػة 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -7

 -اليندسػػة االلكترونيػػة ماجسػػتيرة لدرجػػة المسػػجم -ؿ أبػػو الفػػتح شػػتا أمػػؿ عػػاد/ ةرسػػالة الماجسػػتير الخاصػػة بالميندسػػ
ترشػػيد الطاقػػة فػػي موضػػوع: ) نظػػـ الػػتحكـ والقياسػػاتبقسػػـ ىندسػػة  ـ 0228تخصػػص ىندسػػة الػػتحكـ ايلػػي دورة أكتػػوبر 

ة المػذكور  ة( حيث أوصت لجنة الفحص والمناقشة بمػنح الميندسػوالطاقة المتجددة فى شبكات الحساسات الذكية الالسمكية
ومرفػؽ صػورة مػف تقػارير لجنػة الفحػص  نظػـ الػتحكـ والقياسػاتتخصػص ىندسػة  -االلكترونيػة ماجسػتير اليندسػة درجة 

 2والمناقشة
 القــــــــرار

فددي  لماجسددتيردرجددة ا ةالمددذكور ةأوصددى المجلددس بالموافقددة علددى مددا جدداء بتوصددية لجنددة الفحددص والمناقشددة بمددنح المهندسدد

 2للجامعة عويرف  الهندسة االلكترونية
د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػ ف الموافقػػة عمػػى قػػرار لجنػػة فحػػص ومناقشػػة 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -8

العموـ اليندسػية فى ماجستير ة لدرجة الالمسجم -بيداء مرتضى زكى أبو الحسف / ةرسالة الماجستير الخاصة بالميندس
تطبيؽ في موضوع: )ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( 0255دورة أكتوبر االتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة االلكترونيات و 

ة المػذكور  ة( حيػث أوصػت لجنػة الفحػص والمناقشػة بمػنح الميندسػتقنيات المسح الطيفى الحديث فػى األوسػاط المختمفػة
ومرفؽ صورة مػف تقػارير لجنػة  بيةواالتصاالت الكير العمـو اليندسية تخصص ىندسة االلكترونيات  فى ماجستيردرجة ال

 2الفحص والمناقشة
 القــــــــرار

العلدوم فدي  لماجستيردرجة ا ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الفحص والمناقشة بمنح المهندس

 2للجامعة عويرف الهندسية
والبحػػوث بشػػ ف الموافقػػة عمػػى قػػرار لجنػػة فحػػص ومناقشػػة د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -9

ماجسػػتير العمػػػوـ ة لدرجػػػة المسػػجم -نػػرميف عبػػػد السػػتار صػػػابر عبػػد البػػػاري / ةرسػػالة الماجسػػػتير الخاصػػة بالميندسػػػ
الحمػػوؿ العدديػػة لمعادلػػة فريػػدىولـ فػػي موضػػوع: ) ـ0255الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػية دورة أكتػػوبر بقسػػـ  األساسػػية
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 ( ـ5/6/0256 العاشرةالجمسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 
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ة درجػة المػذكور  ة( حيث أوصت لجنة الفحػص والمناقشػة بمػنح الميندسػمف خالؿ المصفوفات الثانيمية مف النوع التكام
 2ومرفؽ صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة األساسية اليندسيةالعموـ فى ماجستير ال

 القــــــــرار

العلدوم فدي  لماجستيردرجة ا ةالمذكور ةنح المهندسأوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الفحص والمناقشة بم

 2للجامعة عويرف األساسية الهندسية
د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػ ف الموافقػة عمػى قػرار لجنػة فحػص ومناقشػة 2المذكرة المقدمة مف السػيد أ -52

 العمػوـ اليندسػيةلدرجة دكتور الفمسفة فػى  ةالمسجم -والء محمد صبحي عبد العزيز/ طالبةرسالة الدكتوراه الخاصة بال
تحميػؿ وتصػميـ ىوائيػات العدسػات فى موضوع: ) ـ 0252دورة أكتوبر بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 

العمػوـ اليندسػية تخصػص درجة دكتػور الفمسػفة فػى  ةالمذكور  ةبمنح الميندس حيث أوصت المجنة(  ذات الكسب العالي
 .ومرفؽ صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة رونيات واالتصاالت الكيربيةىندسة االلكت

 القــــــــرار

فدي ة درجدة دكتدور الفلسدفة المدذكور ةأوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الفحدص والمناقشدة بمدنح المهندسد

 2للجامعة عويرف العلوم الهندسية
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة االمتحػاف الشػامؿ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -55

لدرجػة دكتػور  المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات والمسػجؿ -رمضاف محمد عبد العظيـ جاد الحؽ/ طالبلم
 السادة:وتتكوف المجنة مف العموـ اليندسية الفمسفة في 

 (عف لجنة األشراؼ) بقسـ ىندسة وعمـو الحاسباتأستاذ متفرغ  نواؿ أحمد الفيشاوسد/ 2أ 5

 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )مف خارج القسـ( أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 0
 بات )مف داخؿ القسـ(أستاذ متفرغ "أستاذ مساعد" بقسـ ىندسة وعمـو الحاس د./ حمدي محمد قالش 3
 جامعة المنصورة )خارجى(-أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االتصاؿ والحاسبات كمية اليندسة د./ محمد عبد العظيـ محمد 4
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات )مف داخؿ القسـ( د./ جماؿ محروس عطية 5

 القــــــــرار

الخاصددة  الددكتورا رسددالة  االمتحددان الشدامل علدىتددرم مدن مجلددس القسدم للجندة أوصدى المجلدس بالموافقددة علدى التشدكيل المق

 2للجامعة عويرف المذكور بالمهندس
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة االمتحػاف الشػامؿ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -50

العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات درجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػي ل المسػػجمة -إيمػػاف جػػابر زىػػراف الشػػيخ/ طالبػػةلم
 وتتكوف المجنة مف السادة: واالتصاالت الكيربية

 (مف داخؿ القسـ) بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ  حساـ الديف حسيف احمدد/ 2أ 5

 (عف لجنة األشراؼ)االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة  أ.د/ معوض إبراىيـ معوض 0
 اإلسكندرية )خارجى( -أستاذ باألكاديمية العربية لمعمـو والتكنولوجيا والنقؿ البحري أ.د/ميا أحمد محمود شركس 3
 (مف داخؿ القسـ)أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ منى صبرس شقير 4
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات)مف خارج القسـ( جماؿ محروس عطيةد./  5

 القــــــــرار

الخاصددة  الددكتورا رسددالة  االمتحددان الشدامل علدىأوصدى المجلدس بالموافقددة علدى التشدكيل المقتددرم مدن مجلددس القسدم للجندة 

 2للجامعة عويرف ةالمذكورة لمهندسبا
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/6/0256 العاشرةالجمسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(53) 

ومناقشػة   ف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة  فحػصد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش2المذكرة المقدمة مف السيد أ -53
االلكترونيػػات ىندسػػة المػػدرس المسػػاعد بقسػػـ  -/ عمػػاد عبػػد السػػتار حميػػدة الشػػيخالخاصػػة بالمينػػدس الػػدكتوراهرسػػالة 

تتبػع األىػداؼ باسػتخداـ )  -وع:فػي موضػالصناعية والػتحكـ والمسػجؿ لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػى اليندسػة االلكترونيػة 
  -( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:شبكة مف الكاميرات

 (القاىرة )خارجي -متفرغ بمعيد بحوث االلكترونيات بالدقيأستاذ  أيمف الدسوقي إبراىيـ الدسوقيد/ 2أ 5
 (عف لجنة األشراؼ)ة االلكترونيات الصناعية والتحكـأستاذ متفرغ بقسـ ىندس أ.د/ محمد أحمد فكيريف 0
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات )داخمى( د./ جماؿ محروس عطية 3

 القــــــــرار

 لمهنددسالخاصدة با الددكتورا أوصى المجلس بالموافقة على التشكيل المقترم من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسدالة 
 0جامعةلل عويرف المذكور

 
 
 

ومناقشػة   ف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة  فحػصد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش2المذكرة المقدمة مف السيد أ -54
االلكترونيػػات واالتصػػاالت بقسػػـ ىندسػػة المعيػػدة  -ة/ وفػػاء احمػػد محمػػود سػػميمافالخاصػػة بالميندسػػ الماجسػػتيررسػػالة 

فػػػي ـ )بنظػػػاـ السػػػاعات المعتمػػػدة( 0250فػػػى العمػػػوـ اليندسػػػية دورة أكتػػػوبر  لدرجػػػة الماجسػػػتير ةالمسػػػجمالكيربيػػػة و 
( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشػة لمرسػالة مػف االستشعار الضاغط فى نظـ االتصاالت)  -موضوع:
  -السادة:

 (خارجيباألكاديمية العربية لمنقؿ البحري باإلسكندرية )أستاذ  ميا أحمد محمود شركسد/ 2أ 5
 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)داخمى(أستاذ متفرغ  أ.د/ طو السيد طو 0
 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)مشرؼ(أستاذ متفرغ  أ./ معوض إبراىيـ معوض 3
 ية)مشرؼ(بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيرب مساعدأستاذ  د./ منى محمد صبري شقير 4

 القــــــــرار                                                             

ة لمهندسدالخاصة با الماجستيرأوصى المجلس بالموافقة على التشكيل المقترم من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة 
 0للجامعة عويرف المذكورة

ومناقشػة رسػالة   ف الموافقة عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػصمدراسات العميا والبحوث بشد/ وكيؿ الكمية ل2المقدمة مف السيد أ -55
وعمػوـ الحاسػبات بقسػـ ىندسػة المعيػد  -/ جماؿ الديف إبراىيـ الدسوقي جماؿ الديف سػميـالخاصة بالميندس الماجستير

رفػع )  -فػي موضػوع:مػدة( ـ )بنظػاـ السػاعات المعت0255لدرجة الماجستير فى العمـو اليندسية دورة أكتوبر المسجؿ و 
  -( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:أداء قرارات الدمج لمبيئات السحابية

  بقسـ ىندسة وعمـو الحاسباتأستاذ متفرغ  نواؿ أحمد الفيشاويد/ 2أ 5

 جامعة المنصورة-اسبات والتحكـأستاذ ووكيؿ كمية اليندسة ورئيس قسـ الح أ.د/ ىشاـ عرفات عمى خميفة 0
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات )ممتحف داخمى( د./ جماؿ محروس عطية 3

 القــــــــرار

الخاصدة بالمهنددس  الماجستيرأوصى المجلس بالموافقة على التشكيل المقترم من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة 
 0للجامعة عويرف المذكور

ومناقشػة رسػالة   ف الموافقة عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػصد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش2قدمة مف السيد أالم -56
تخصػػص  -لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية  ةالمسػػجم -ة/ والء محمػػد فػػتح اهلل شػػعيببالميندسػػ ةالخاصػػ الماجسػػتير



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/6/0256 العاشرةالجمسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(54) 

االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ بقسػـ ىندسػة والمعيػدة ـ 0252دورة أكتػوبر  -ىندسة االلكترونيات الصػناعية والػتحكـ
( واقتػرح مجمػس القسػـ تشػكيؿ نظػاـ تحويػؿ طاقػة الريػاح اليجػيف المسػتقؿ)  -فػي موضػوع:)بنظاـ الساعات المعتمػدة( 

  -لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:
  ارجى(بييئة الطاقة الذرية ) ممتحف خأستاذ  امبابى إسماعيؿ محمودد/ 2أ 5

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ)ممتحف داخمى( أ.د/ مجدي عبد الستار قطب 0
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ)عف لجنة األشراؼ( أ.د/ عبد العظيـ صبيح إبراىيـ 3

 القــــــــرار

ة لمهندسدالخاصة با الماجستيرقترم من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة أوصى المجلس بالموافقة على التشكيل الم
 0للجامعة عويرف المذكور

 
 
 
 
 
 
 

أسػماء  /ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمػى إيقػاؼ قيػد الميندسػ2المذكرة المقدمة مف السيد أ -57
بقسػـ فػى العمػوـ اليندسػية تخصػص ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات جسػتير مالدرجػة ال ةالمقيػد -يحيى محمػد عمػى الشػمتاوس
 0255/0256لمعاـ الجػامعي  أوؿلمدة عاـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة( ـ 0254دورة أكتوبر ىندسة وعمـو الحاسبات 

عػف  ةر المػذكو  ةحيث أوصت المجنة بالموافقة عمى قبوؿ إيقاؼ قيػد الميندسػوالدتيا  نظرا لظروؼ مرضا بناء عمى طمبي
   2ـ0255/0256العاـ الجامعي 

 القــــــــرار 

 0م  ويرفع للجامعة1025/1026عام أول الموافقة على إيقاف قيد المهندسة المذكورة لمدة أوصى المجلس ب
 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػ ف الموافقػػة عمػػى قبػػوؿ العػػذر المقػػدـ مػػف 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -58
 -االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةبقسػـ ىندسػة  بتمييػدي ماجسػتيرالمقيػد  -محمػد سػعود محمػد الروينػى/ ينػدسالم

لمظػروؼ األمنيػة نظػرا  0255/0256لمعػاـ الجػامعي  الثػانىالدراسػي  ات الفصػؿعف دخوؿ امتحانػـ  0256يناير دورة 
 لمبالد.

 القــــــــرار

 للظدروف األمنيدةنظدرا  الثاني المقدم من الطالب المذكور عن دخول امتحان الفصل الدراسي  ر أوصى المجلس بالموافقة على قبول العذ
 .ويرفع للجامعة

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػ ف الموافقػػة عمػػى قبػػوؿ العػػذر المقػػدـ مػػف 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -59
 -االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةبقسػـ ىندسػة  اجسػتيربتمييػدي مالمقيػد  -أسػامة حسػيف محمػد حسػيف/ الميندس

لمعػػػػاـ الجػػػػامعي الثػػػػانى الدراسػػػػي  ات الفصػػػػؿعػػػػف دخػػػػوؿ امتحانػػػػـ شػػػػعبة )اتصػػػػاالت عامػػػػة(  0255أكتػػػػوبر دورة 
 لظروؼ مرض والده.نظرا  0255/0256

 القــــــــرار

لظدروف مدرض نظدرا  الثدانىدخدول امتحدان الفصدل الدراسدي المقدم من الطالب المذكور عدن  أوصى المجلس بالموافقة على قبول العذر 
 .والد  ويرفع للجامعة



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/6/0256 العاشرةالجمسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(55) 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػ ف الموافقػػة عمػػى قبػػوؿ العػػذر المقػػدـ مػػف 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -02
 -ات واالتصػػاالت الكيربيػػةااللكترونيػػبقسػػـ ىندسػػة  بتمييػػدي ماجسػػتير ةالمقيػػد -فوقيػػة محمػػد عبػػد المنجػػى/ الميندسػػة

لظػروؼ رعايػة نظػرا  0255/0256لمعػاـ الجػامعي  الثػانيالدراسػي  ات الفصػؿعػف دخػوؿ امتحانػـ  0255أكتوبر دورة 
 طفميا.

 القــــــــرار

 رعايدة لظدروفنظدرا  الثدانيعن دخول امتحان الفصدل الدراسدي  ةالمذكور الطالبةالمقدم من  أوصى المجلس بالموافقة على قبول العذر 
 .ويرفع للجامعةها طفل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"تعػديال عنػواف الرسػالة  تعػديؿ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػ ف الموافقػة عمػى2المذكرة المقدمة مف السيد أ -05
بقسػـ ىندسػة  المسػجؿ لدرجػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية -ياسػر أحمػد شػوقي الشػريؼالخاص بالميندس/ غير جوىريا" 

".الػتحكـ فػػي ليصػبح عنػواف الرسػالة:  ـ )بنظػاـ السػاعات المعتمػدة( 0252الصػناعية والػتحكـ دورة أكتػوبر كترونيػات اإلل
"الػػتحكـ فػػى مرشػػحات القػػدرة ىالميػػة المنطػػؽ بػػدال مػػف  مرشػػحات القػػدرة ىالميػػة المنطػػؽ المتكيفػػة لألنظمػػة ال يػػر خطيػػة"

 ب لجنة األشراؼ عمى الرسالة والمكونة مف السادة:وذلؾ بناء عمى طم  المتكيفة ألنظمة الطاقة الشمسية"
 بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ متفرغ أستاذ  بالؿ أحمد أبو ظالـ/ د2أ 5
 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ ./ جالؿ عبد المجيد أحمد عتمـ 0

 القــــــــرار

( الخاصة بالمهندس المذكور بنداءا علدى طلدب لجندة  ال غير جوهرياان الرسالة )تعديعنوتعديل الموافقة على أوصى المجلس ب
 0للجامعة ويرفع األشراف

"تعػديال  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػ ف الموافقػة عمػى تعػديؿ عنػواف الرسػالة2المذكرة المقدمة مف السيد أ -00
بقسػـ ىندسػة فػي اليندسػة االلكترونيػة المسػجؿ لدرجػة الماجسػتير  -مصطفى أحمػد السػيدالخاصة بالميندس/  جوىريا"

" تطبيػػؽ االستشػػعار ليصػػبح عنػػواف الرسػػالة:  ـ 0227االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة )الئحػػة سػػابقة( دورة أكتػػوبر 
لسػعة التردديػة " الدخوؿ المتعدد عف طريؽ تقسيـ المكاف مػع مفيػوـ ابدال مف  التضاغطى فى أنظمة التعديؿ العشوائية"

 وذلؾ بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة المكونة مف السادة: االفتراضية"
  متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ  د/ كماؿ حسف عوض اهلل2أ 5
 ةمتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيأستاذ  أ.د/ سعيد محمد أميف الحمفاوس 0
 متفرغ )أستاذ مساعد(بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ  د./ عبد المجيد عبد الحكيـ شرشر 3

 القــــــــرار

( الخاصدة بالمهنددس المدذكور بنداءا علدى طلدب لجندة  ال جوهريداعندوان الرسدالة )تعدديتعدديل الموافقدة علدى أوصى المجلدس ب
 0رفع للجامعةوي األشراف

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 2مذكرة المقدمة مف السيد أال -03
دكتور الفمسفة فى اليندسة االلكترونية بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية المسجؿ لدرجة  -إيياب حسف عمى بركات



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/6/0256 العاشرةالجمسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(56) 

ـ بناء عمى رأس السادة 0/5/0257مالى 3/5/0256أوؿ لمدة عاـ  بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة والتحكـ
 2المشرفيف

 القــــــــرار

 0ويرفع للجامعة أول أوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام
خالد أحمد عبد / طالبسجيؿ الإل اء ت د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى2المقدمة مف السيد أ -04

وعموـ بقسـ ىندسة  الماجستير فى العمـو اليندسية تخصص ىندسة وعمـو الحاسباتالمسجؿ لدرجة  -الحميـ عبد الحي
فى الرسالة بناءا عمى طمب لجنة  عمميلعدـ إحراز تقدـ نظرا  ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة(0250الحاسبات دورة أكتوبر 

  اإلشراؼ.
 ــرارالقــــــ

   0ويرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
 
سػارة إل ػاء  قيػد الميندسػة/  د/ وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػ ف الموافقػة عمػى2لمذكرة المقدمة مف السيد أا -05

ـ 0255االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة دورة أكتػوبر ماجسػتير بقسػـ ىندسػة  بتمييػديالمقيدة  -ىشاـ أحمد محمد
 لعدـ رغبتيا فى استكماؿ الدراسة.نظرا 

 القــــــــرار

   0ويرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
سػعيد إل ػاء  قيػد المينػدس/  د/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػ ف الموافقػة عمػى2لمذكرة المقدمة مف السيد أا -06

االلكترونيػػػات واالتصػػاالت الكيربيػػػة دورة أكتػػػوبر ندسػػػة بقسػػـ ى بتمييػػػدس ماجسػػػتيرالمقيػػد  -محمػػد سػػػعيد الششػػػنجى
 لعدـ رغبتو فى استكماؿ الدراسة.نظرا   ـ0255

 القــــــــرار

   0ويرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
نيـ تسػة/ طالبػإل ػاء  قيػد ال د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػ ف الموافقػة عمػى2لمذكرة المقدمػة مػف السػيد أا -07

االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ بقسػـ ىندسػة  بتمييدس ماجستير فى العموـ اليندسػية المقيدة  -محمد جابر الحامولى
 لظروؼ خاصة وعدـ رغبتيا فى استكماؿ الدراسة.نظرا 

 القــــــــرار

   0ويرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
       د./لمدراسػػات العميػػػا والبحػػوث بشػػػ ف الموافقػػة عمػػػى رفػػع اسػػػـ السػػػيد  د/ وكيػػؿ الكميػػػة 2المػػذكرة المقدمػػػة مػػف السػػػيد أ -08

قسـ ىندسة النظـ والحاسػبات كميػة اليندسػة  -أستاذ مساعد ىندسة البرمجيات -عبد الفتاح عبد العظيـ محمود الشرقاوس
لدرجػػة  ؿالمسػػج -ياسػػيف منيػػر ياسػػيف مػػف لجنػػة األشػػراؼ عمػػى رسػػالة الماجسػػتير الخاصػػة بالمينػػدس/  جامعػػة األزىػػر

ـ 0255دورة أكتػوبر  -بقسـ ىندسة وعمػوـ الحاسػبات -الماجستير فى العمـو اليندسية تخصص ىندسة وعموـ الحاسبات
ضػػافة اسػػـ السػػيد د./ وائػػؿ احمػػد مرتضػػى عطػػوه  )بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة( أسػػتاذ مسػػاعد ورئػػيس برنػػامج تطػػوير  -وا 

    لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي: وـ الفضاء.برمجيات الفضاء ىيئة االستشعار عف بعد وعم
 مساعد بييئة االستشعار عف بعد وعمـو الفضاءأستاذ  / وائؿ أحمد مرتضى عطوة2د 5
 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات / أحمد مصطفى المحالوس2د 0
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 القــــــــرار

األسدتاذ المسداعد بكليدة  -محمدود الشدرقاوى / عبدد الفتدام عبدد العظديم0د المجلس بالموافقة علدى رفدع اسدم السديد وصىأ
أسدتاذ مسداعد  -وإضافة اسم السيد د./ وائل احمد مرتضدى عطدو على الرسالة  من لجنة األشرافالهندسة جامعة األزهر 

   0وترفع للجامعةورئيس برنامج تطوير برمجيات الفضاء هيئة االستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صػالح  د./د/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػ ف الموافقػة عمػى رفػع اسػـ السػيد  2مة مف السيد أالمذكرة المقد -09
مػػػف لجنػػػة األشػػػراؼ عمػػػى رسػػػالة الماجسػػػتير الخاصػػػة  المػػػدرس بقسػػػـ ىندسػػػة وعمػػػـ الحاسػػػبات -الػػػديف شػػػعباف عيسػػػى

 -دسػية تخصػص ىندسػة وعمػوـ الحاسػباتلدرجػة ماجسػتير العمػوـ الين ؿالمسػج -فايز محمػود عمػار إبػراىيـ بالميندس/ 
    لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي: .  ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة(0250دورة أكتوبر  -بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات د/ نواؿ أحمد الفيشاوس2أ 5

 القــــــــرار

 المدرس بقسدم هندسدة وعلدوم الحاسدبات -/ صالم الدين شعبان عيسى0د المجلس بالموافقة على رفع اسم السيد وصىأ

   0على الرسالة وترفع للجامعة من لجنة األشراف

نػواؿ  أ.د/د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػ ف الموافقػة عمػى رفػع اسػـ السػيد  2المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -32
مػػف لجنػػة األشػػراؼ عمػػى رسػػالة الماجسػػتير الخاصػػة  سػػة وعمػػـ الحاسػػباتاألسػػتاذ المتفػػرغ بقسػػـ ىند -أحمػػد الفيشػػاوس

لدرجػػػة ماجسػػػتير العمػػػوـ اليندسػػػية تخصػػػص ىندسػػػة وعمػػػوـ  ؿالمسػػػج -محمػػػد حسػػػف عبػػػد الحكػػػيـ الحنفػػػى بالمينػػػدس/ 
بقػاء بػاقى أعضػاء المجنػ ـ )بنظاـ السػاعات المعتمػدة(0250دورة أكتوبر  -بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات -الحاسبات ة وا 
    لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي:كما ىو. 

 مساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسباتأستاذ  / جماؿ محروس عمى طمبة2د 5
 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات / ميا سعد الديف طمبة2د 0

 القــــــــرار

وعلددوم فددرب بقسددم هندسددة األسددتاذ المت -نددوال أحمددد الفيشدداو / د0أة المجلددس بالموافقددة علددى رفددع اسددم السدديد وصددىأ

   0على الرسالة وترفع للجامعة من لجنة األشراف الحاسبات

        أ.د/د/ وكيػػػؿ الكميػػػة لمدراسػػػات العميػػػا والبحػػػوث بشػػػ ف الموافقػػػة عمػػػى رفػػػع اسػػػـ السػػػيد  2المقدمػػػة مػػػف السػػػيد أالمػػػذكرة -35
األشػراؼ عمػى رسػالة الماجسػتير الخاصػة  مػف لجنػة األسػتاذ المتفػرغ بقسػـ ىندسػة وعمػـ الحاسػبات -نواؿ أحمد الفيشاوس

 -لدرجة ماجستير العمػـو اليندسػية تخصػص ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات مةالمسج -منى صالح حافظ قشقوش / ةبالميندس
    لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي:.  ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة(0255دورة أكتوبر  -بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات

 مساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسباتأستاذ  ى عطية/ جماؿ محروس عم2د 5
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 ( ـ5/6/0256 العاشرةالجمسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(58) 

 القــــــــرار

وعلددوم األسددتاذ المتفددرب بقسددم هندسددة  -نددوال أحمددد الفيشدداو / د0أة المجلددس بالموافقددة علددى رفددع اسددم السدديد وصددىأ

   0على الرسالة وترفع للجامعة من لجنة األشراف الحاسبات

عمػى فػتح بػاب القيػد لػدورة أكتػوبر  ية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػ ف الموافقػةد/ وكيؿ الكم2المذكرة المقدمة مف السيد أ -30
   2ـ0256/0257دكتوراه( لمعاـ الجامعي  -ماجستير -ـ )دبمـو0257ـ ودورة يناير 0256

 القــــــــرار

 0ويرفع للجامعة على فتح باب القيد لدرجة الماجستير والدكتورا  المجلس بالموافقة وصىأ
د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػ ف الموافقػػة عمػػى الالئحػػة الماليػػة لبرنػػامجي 2رة المقدمػػة مػػف السػػيد أالمػػذك -33

 2ىندسة االتصاالت والشبكات واليندسة الطبية
 القــــرار

 0وترفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقة على بنود الالئحة

 -لجـــــــــــــبن:: ثبمىبً 

 ـ.  0256/ 00/5 ـ المنعقد بتاريخ0255/0256جامعي المكتبة ) الجمسة الثامنة( لمعاـ ال محضر اجتمػاع لجنة -5
 القــــرار

 0أحيط المجلس علما
 

ـ المنعقػد 0255/0256محضر اجتمػاع مجمس قسػـ الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػية  ) الجمسػة التاسػعة( لمعػاـ الجػامعي  -0
   2ـ0256/ 55/5بتاريخ 

 القــــرار
 0جلس علماأحيط الم

ـ 0255/0256محضر اجتمػاع مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والػتحكـ  ) الجمسػة التاسػعة( لمعػاـ الجػامعي  -3
 ـ.  0256/ 55/5المنعقد بتاريخ

 القــــرار
 0أحيط المجلس علما

 
/ 00/5  بتػػػاريخ ـ المنعقػػػد0255/0256معي محضػػر اجتمػػػػاع لجنػػة العالقػػػات الثقافيػػػة) الجمسػػة الخامسػػػة( لمعػػػاـ الجػػا -4

 ـ.  0256
 القــــرار

 0أحيط المجلس علما

ـ المنعقػػػد 0255/0256) الجمسػػػة التاسػػػعة( لمعػػػاـ الجػػػامعي فمحضػػػر اجتمػػػػاع مجمػػػس قسػػػـ ىندسػػػة وعمػػػوـ الحاسػػػبا -5
   2ـ0256/ 55/5بتاريخ

 القــــرار
 0أحيط المجلس علما
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(59) 

/ 00/5ـ المنعقػد بتػاريخ 0255/0256عة( لمعػاـ الجػامعي محضر اجتمػاع لجنػة الدراسػات العميػا والبحػوث) الجمسػة التاسػ-6
   2ـ0256

 القــــرار
 0أحيط المجلس علما

 ـ . 0256/ 00/5 ـ المنعقد بتاريخ0255/0256عي الجام ـمحضر اجتمػاع لجنة مجمس إدارة المجمة العممية لمعا -7
 القــــرار

 0أحيط المجلس علما

رونيػػػػػات واالتصػػػػػاالت الكيربيػػػػػة  ) الجمسػػػػػة التاسػػػػػعة( لمعػػػػػاـ الجػػػػػامعي محضػػػػػر اجتمػػػػػػاع مجمػػػػػس قسػػػػػـ ىندسػػػػػة االلكت -8
 ـ.0256/ 55/5ـ المنعقد بتاريخ0255/0256

 القــــرار
 0أحيط المجلس علما

 

ـ المنعقد 0255/0256محضر اجتمػاع لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة) الجمسة التاسعة( لمعاـ الجامعي  -9
   2ـ0256/ 09/5بتاريخ 

 ــــرارالق
 0أحيط المجلس علما

ـ المنعقػػد بتػػاريخ 0255/0256محضػػر اجتمػػػاع لجنػػة المختبػػرات واألجيػػزة العمميػػة ).الجمسػػة التاسػػعة( لمعػػاـ الجػػامعي  -52
   2ـ0256/ 00/5

 القــــرار
 0أحيط المجلس علما

/ 09/5ـ المنعقػدة بتػاريخ 0255/0256محضر اجتمػاع لجنة شئوف التعميـ والطالب) الجمسة التاسعة( لمعػاـ الجػامعي  -55
   2ـ0256

 القــــرار
 0أحيط المجلس علما

 -مب يسحجد مه أعمــــبل: :جبسعبً 
 

د/ وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمػع وتنميػة البيئػة بشػ ف مقتػرح تشػكيؿ مجمػس إدارة وحػدة 2الكتاب المقدـ مف  السيد أ -3
 2ـ08/6/0256الورش اإلنتاجية بالكمية اعتبارا مف 

 القــــــــرار

 .أوصى المجلس بالموافقة على المقترم ويرفع للجامعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/6/0256 العاشرةالجمسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(02) 

4 
   2ـ0256/ 09/5ـ المنعقدة بتاريخ 0255/0256محضر اجتمػاع لجنة الحاسبات) الجمسة السابعة( لمعاـ الجامعي -4

 القــــرار
 0أحيط المجلس علما

 
   2ـ0256/ 0/6ـ المنعقدة بتاريخ 0255/0256عي محضر اجتمػاع لجنة وحدة توكيد الجودة لمعاـ الجام-5

 القــــرار
 0أحيط المجلس علما

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػ ف الموافقػػة عمػػى قػػرار لجنػػة فحػػص ومناقشػػة 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -6
بقسػـ  العموـ اليندسػيةالفمسفة فى  المسجؿ لدرجة دكتور -أحمد سيد سالـ الشربينى/ طالبرسالة الدكتوراه الخاصة بال

استخدامات ربط العيف بالكمبيوتر والماكينة فى موضوع: ) ـ 0252دورة أكتوبر  الصناعية والتحكـىندسة اإللكترونيات 
المػذكور درجػة دكتػور  بمػنح المينػدس حيث أوصت المجنة(  لالكتشاؼ المبكر لبعض أمراض العيف ومساعدة المعوقيف

ومرفػؽ صػورة مػف تقػارير لجنػة الفحػص  الصػناعية والػتحكــ اليندسية تخصص ىندسة االلكترونيػات العمو الفمسفة فى 
 .والمناقشة

 القــــــــرار

فدي درجدة دكتدور الفلسدفة  أوصى المجلس بالموافقة على ما جداء بتوصدية لجندة الفحدص والمناقشدة بمدنح المهنددس المدذكور

 2للجامعة عويرف العلوم الهندسية
د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػ ف الموافقػػة عمػػى قػػرار لجنػػة فحػػص ومناقشػػة 2المقدمػػة مػػف السػػيد أالمػػذكرة  -7

 العمػػوـ اليندسػػيةدكتػور الفمسػػفة فػى  ةلدرجػػ المسػػجؿ -أحمػػد صػالح محمػػد أبوىيبػة/ طالػػبرسػالة الػػدكتوراه الخاصػة بال
تكنولوجيػػػا التتػػػابع والتعػػػاوف فػػػى موضػػػوع: ) ـ 0252دورة أكتػػػوبر بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات واالتصػػػاالت الكيربيػػػة 
المذكور درجة دكتػور الفمسػفة  الميندسبمنح  حيث أوصت المجنة(  لشبكات االتصاالت الالسمكية ذات النطاؽ العريض

ومرفػػؽ صػػورة مػػف تقػػارير لجنػػة الفحػػص  العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػةفػػى 
 .والمناقشة

 قــــــــرارال

فدي درجدة دكتدور الفلسدفة  أوصى المجلس بالموافقة على ما جداء بتوصدية لجندة الفحدص والمناقشدة بمدنح المهنددس المدذكور

 2للجامعة عويرف العلوم الهندسية
 د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػ ف الموافقػػة عمػػى قػػرار لجنػػة فحػػص ومناقشػػة2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -8

بقسػػـ  اليندسػػيةماجسػػتير العمػػوـ المسػػجؿ لدرجػػة  -دعػػاء حامػػد محمػػد إبػػراىيـ/ ةرسػػالة الماجسػػتير الخاصػػة بالميندسػػ
تحميػػؿ أداء تقنيػػات اختيػػار المرحػػؿ فػػى فػػي موضػػوع: ) ـ0229ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة دورة أكتػػوبر 

 العمػوـ فػى ماجسػتير ة درجػة الالمذكور  ةاقشة بمنح الميندس( حيث أوصت لجنة الفحص والمنأنظمة االتصاالت التعاونية
 2ومرفؽ صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة اليندسية

 القــــــــرار

 العلدوم فدي  لماجستيردرجة ا ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الفحص والمناقشة بمنح المهندس

 2للجامعة عويرف الهندسية
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/6/0256 العاشرةالجمسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(05) 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػ ف الموافقػػة عمػػى قػػرار لجنػػة فحػػص ومناقشػػة 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -9
بقسػـ  ليندسػيةاماجسػتير العمػوـ المسػجؿ لدرجػة  -عبيػد ندا محمد عبػد الصػادؽ/ ةرسالة الماجستير الخاصة بالميندس

تقميػػػؿ معػػػدؿ الخطػػػ  لشػػػبكات الراديػػػو فػػػي موضػػوع: ) ـ0255كتػػػوبر ىندسػػة االلكترونيػػػات واالتصػػػاالت الكيربيػػػة دورة أ
ومرفػؽ  اليندسػية العمػوـ فػى ماجستير ة درجة الالمذكور  ةحيث أوصت لجنة الفحص والمناقشة بمنح الميندس كيو(ااالدر 

 2صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة
 القــــــــرار

 العلدوم فدي  لماجستيردرجة ا ةالمذكور ةالفحص والمناقشة بمنح المهندس أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة

 2للجامعة عويرف الهندسية
د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػ ف الموافقػة عمػى قػرار لجنػة فحػص ومناقشػة 2المذكرة المقدمة مف السػيد أ -52

ىندسػة بقسـ  اليندسيةماجستير العموـ مسجؿ لدرجة ال -طارؽ رجب أميف خميفةرسالة الماجستير الخاصة بالميندس/ 
المتحكمػػات اإلشػػػرافية الذكيػػة لػػنظـ الػػتحكـ فػػػى فػػي موضػػوع: ) ـ0255دورة أكتػػػوبر  الصػػناعية والػػتحكـااللكترونيػػات 

 العمػػوـ فػػى ماجسػػتير ة درجػػة الالمػػذكور  ة( حيػػث أوصػػت لجنػػة الفحػػص والمناقشػػة بمػػنح الميندسػػالعمميػػات الصػػناعية
 2رفؽ صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشةوم اليندسية

 القــــــــرار

 العلدوم فدي  لماجسدتيردرجدة ا المدذكورأوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الفحص والمناقشة بمنح المهنددس 

 2للجامعة عويرف الهندسية
ث بشػ ف الموافقػة عمػى قػرار لجنػة فحػص ومناقشػة د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػو 2المذكرة المقدمة مف السػيد أ -55

 اليندسػة االلكترونيػةماجسػتير المسجؿ لدرجػة  -رمضاف بدوس حسف الياديعبد رسالة الماجستير الخاصة بالميندس/ 
فػػى  االصػػطناعيالػػتحكـ باسػػتخداـ الػػذكاء فػػي موضػػوع: ) ـ0228ىندسػػة نظػػـ الػػتحكـ والقياسػػات دورة أكتػػوبر بقسػػـ 

درجػػػة  ( حيػػث أوصػػػت لجنػػة الفحػػػص والمناقشػػة بمػػػنح المينػػدس المػػػذكورائيػػػة الصػػناعية الالخطيػػػةالمنظومػػات الكيمي
 2ومرفؽ صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة اليندسة االلكترونيةفى ماجستير ال

 القــــــــرار

الهندسدة  ماجسدتيرة درجد أوصى المجلس بالموافقة علدى مدا جداء بتوصدية لجندة الفحدص والمناقشدة بمدنح المهنددس المدذكور

 2للجامعة عويرف االلكترونية
 

ومناقشػة رسػالة   ف الموافقة عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػصد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش2المقدمة مف السيد أ -53
وبر دورة أكتػ -لدرجػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية  ةالمسػجم -ة/ ىبو النبوس جودة السرسىبالميندس ةالخاص الماجستير

تحسػيف أداء الشػبكات المخصصػة )  -فػي موضػوع:وعمـو الحاسبات )بنظاـ الساعات المعتمػدة( بقسـ ىندسة ـ 0255
  -( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة: VANETs لممركبات

  ارجى() ممتحف خ جامعة طنطا –متفرغ بكمية اليندسة أستاذ  محمد السعيد نصرد/ 2أ 5

 )ممتحف داخمى(وعمـو الحاسبات أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة  نواؿ أحمد الفيشاوسأ.د/  0
 )عف لجنة األشراؼ(وعمـو الحاسباتبقسـ ىندسة مساعد أستاذ  أيمف السيد أحمد عميرة/ 2د 3

 القــــــــرار

ة لمهندسدالخاصة با الماجستيرقشة رسالة أوصى المجلس بالموافقة على التشكيل المقترم من مجلس القسم للجنة فحص ومنا
 0للجامعة عويرف المذكور



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/6/0256 العاشرةالجمسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(00) 

ومناقشػة   ف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة  فحػصد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش2المذكرة المقدمة مف السيد أ -54
لكترونيػات الصػناعية اال ىندسػة المػدرس المسػاعد بقسػـ  -/ عصاـ عبد العميـ جمعػةالخاصة بالميندس الدكتوراهرسالة 

الحاكمػػات الموزعػػة الزالػػة تػػ ثير )  -فػػي موضػػوع:والػػتحكـ والمسػػجؿ لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػى اليندسػػة االلكترونيػػة 
  -( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:االىتزاز فى نظاـ متعدد المحركات

 ()خارجي بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـغ متفر أستاذ  د/ محمد ابراىيـ محمود2أ 5
 (خارجى)جامعة عيف شمس -بكمية اليندسةأستاذ  مصطفى محمود جمعةأ.د/  0
 (عف لجنة االشراؼ) بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـأستاذ  د/ محمد عبد العظيـ البردينى2أ 3

 القــــــــرار

 لمهنددسالخاصدة با الددكتورا ى التشكيل المقترم من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسدالة أوصى المجلس بالموافقة عل
 0للجامعة عويرف المذكور

 
 

 إدارةفيذس لبرنامج االتصاالت والشبكات واليندسة الطبية بش ف موافقة مجمس ند/ المدير الت2الكتاب المقدـ مف السيد أ -56
الطالب المحوليف والتنسيؽ أو يكوف عف طريؽ الطالب المنتسبيف لمكمية بحيث ج البرنامج عمى قبوؿ الطالب فى البرنام

لمكمية مف كميات مناظرة أو مف خالؿ الطالب المتقدميف لاللتحاؽ لمكمية أو الحاصميف عمى شيادة البكالوريوس التى 
 2تعادليا الجامعات المصرية أوالشيادات المعادلة مف المجمس األعمى لمجامعات

 ــــرارالقــــ

 0أحيط المجلس علما ويرفع للجامعة
 
 

 الرابعة عصراً اوحهى االجحمبع حيث كبوث السبعة                       

 

 أميه المجلس                               عميد الكلية              

 
 محمد عبد العظيم البرديىىد/ 0أ                     السيد محمىد الربيعىد/  0أ

 
 

  وهى/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/6/0256 العاشرةالجمسة  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


