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 {الثامنةة محضر اجتماع مجمس الكمية } الجمس

 ـ9/4/6107والممتدة حتى  ـ6/4/6107الموافؽ  األحدالمنعقدة يـو 
 تـ عقد اجتماع مجمس الكمية برئاسة  صباحاً عشر  الحاديةوفى تماـ الساعة  ـ6/4/6107الموافؽ  األحديوـ  فيانو 

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

 وكيػػػؿ الكميػػػة لشئػػوف خدمػة المجتمػػع وتنميػػة البيئة عبد الناصر عبد الجواد محمد أ.د 0
 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث أ.د/ سناء محمود الربيعي 6
 وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب / فتحي السيد عبد السميعد1أ 3
 رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية يرد/ منى محمد صبرى شق1أ 4
 قائـ بعمؿ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكػـ د./ محمد أبو زيد البروانى 5
 قػائػـ بعمؿ رئيس مجػمس قسـ ىندسػة وعمـو الحاسبػػات / أيمف السيد احمد السيػد1د 6

 ستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةاأل أ.د / كماؿ حس عوض اهلل 7
 الصناعية والتحكـاألستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات  د/ محمد مبروؾ شرؼ1أ 8
 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ السيد محمود الربيعي 9
 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات ىنواؿ أحمد راغب الفيشاو أ.د/  01

 الفيزيقا والرياضيات اليندسية األستاذ المتفرغ بقسـ د/ مصطفى حسف عيسى1أ 00

 }ف } بالتناوبػػػػػػػدـ المدرسيػػػػػػػػػػػػأق طارؽ يحيى عبد العميـ خضرد./  06

 اعتذر عف عدـ الحضور 

 دـ األساتذة المساعديف )بالتناوب(أق / وداد عمى عبد المنعـ الجناينى1د 0

 اليندسية لمجموعة شركات العربي ةمدير اإلدار  / محمد مجدي محمد العربي1ـ 6

 مدير مصنع بنيا الحربي / مجدي محمد عمى محمديف  1ـلواء  3

 رجؿ أعماؿ محمد محمد خيره /الميندس 4

 تولى سكرتارية الجمسة

 المجالس والمجاف . أمانة   السيدة / نيى صالح زكى  0   
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 " االجتماع "             د/ رئيس المجمس.وبدأ السيد أ
 "" بسـ اهلل الرحمف الرحيـ بذكر 

السػػادة الحضػػور متمنيػػا ليػػـ كػػؿ و  لمجمػػسرئػػيس اعميػػد الكميػػة د/ 1بالسػػيد أثػػـ رحػػب سػػيادتو      
 1صالح األعماؿ إلىالتوفيؽ داعيا اهلل سبحانو وتعالى أف يوفؽ الجميع 

المػدرس المسػاعد بقسػـ ىندسػة  -/ أحمػد سػامي عبػد العزيػز1مػف المػاؿ لمسػيد ـوجػائزة قدـ سيادتو شيادة تقدير *
   1العمؿ بالكمية فينظرا لبذلو جيد وفير  -وعمـو الحاسبات

األسػػػتاذ المتفػػػرغ بقسػػػـ ىندسػػػة االلكترونيػػػات  -إبػػػراىيـ محمػػػد الػػػدكانى د/1تقػػػدـ سػػػيادتو بالتينئػػػة لمسػػػيد أ* ثػػػـ 
االلكترونيات"أشػباه الموصػالت واألفػالـ السػميكة والرقيقػة"، 1( مراجػع أكاديميػة3تصاالت الكيربية، إلصػداره عػدد )واال 

   1"الكترونيات الجيؿ الثاني والتزاوجات العممية"، "الكترونيات الجيؿ الثالث"
 -:ثـ استعرض سيادتو انجازات الكمية& 
 1ي الثانىاالنتياء مف أعماؿ امتحانات نصؼ الفص الدراس -

 1تـ إعادة الييكؿ االدارى بالكمية -         1ة البرمجياتتفعيؿ وحد -

األسػتاذ المتفػرغ بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ،  -د/ عبد العظيـ صبيح إبراىيـ1مسيد أالموافقة ل -
 1لالنضماـ لمجمس إدارة برنامج اليندسة الطبية والحيوية

( بخصػوص متطمػب المقػرارات التػي تعتبػر متطمبػات 06( مػف المػادة رقػـ )0رقػـ )عرض موضوع تطبيؽ البنػد  تـ -
حيثثأ صو ثثى المجلثثس بتذجيثثب هثثلا البنثثد الثثى تثثلب البثثرامت لا  السثثااا  المعتمثثدة بالكليثثة لل  ثثب  1لمقػػرارات تاليػػة

 0مع اإلبقاء الى حالة التلب اللين التزموا بهلا الشرت ل الح التلب الدراسي الحالي وللك 

 
 -أواًل المصبدقبت:

 1 ـ5/3/6107( المنعقدة بتاريخبعةالسا) المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة -0
 القــــــــرار

 1ـ 5/3/6107بتاريخ( المنعقدة بعةالساالمصادقة عمى محضر الجمسة السابقة )
 

  -مىضىعبت ببلحفىيض: ثبويب:
عمػػى اشػػتراؾ  وحضػػور السػػيد ات العميػػا والبحػػوث بشػػوف الموافقػػة د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػ1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -0

 ,International Conference on Physicsالػػدكتور/ أحمػػد محمػػد عبػػد الفتػػاح أبػػو عػػرايس المػػؤتمر الػػدولي 

Materials Sciences and Engineering-Luxor, Egypt, March 23-25-2017  الذي سػيعقد فػي الفتػرة مػف
 1صى مجمس القسـ بالموافقة حيث أو  1مارس 63/65

 القــــــــرار
 1أوصى المجمس عمى اعتماد الموافقة بالتفويض وترفع لمجامعة
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/ 1عمػػى اشػتراؾ وحضػور السػػيد دد/ وكيػؿ الكميػػة لمدراسػات العميػا والبحػػوث بشػوف الموافقػة 1المػذكرة المقدمػة مػػف السػيد أ -6
 Extendedلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة المػؤتمر الػدولي المػدرس بقسػـ ىندسػة اال  -عماد الديف محمد حسػف تركػي

Discretization Methods (X-DMS 2017)  حيػػث  1يونيػػو 09/60الػػذي سػػيعقد بدولػػة السػػويد فػػي الفتػػرة مػػف
 أوصى مجمس القسـ بالموافقة. 

 القــــــــرار
    1أوصى المجمس عمى اعتماد الموافقة بالتفويض وترفع لمجامعة

المقاصػػة العمميػػة الخاصػػة ببرنػػامج ىندسػػة  بشػػوف يػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالبد/ وك1المقدمػػة مػػف السػػيد أ المػػذكرة -3
ـ مػف نظػاـ الفصػميف 6106/6107التحكـ الصناعية لمطػالب المحػوليف فػي بدايػة الفصػؿ الدراسػي الثػاني لمعػاـ الجػامعي 

 1الدراسييف إلى برنامج ىندسة التحكـ الصناعية بالكمية

 قــــــــرارال
 1أوصى المجمس عمى اعتماد الموافقة بالتفويض وترفع لمجامعة

المقاصػة العمميػة الخاصػة ببرنػامج اليندسػة  بشػوف يػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالبد/ وك1المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -4
ـ مػػف نظػػاـ الفصػػميف 6106/6107الطبيػػة الحيويػػة لمطػػالب المحػػوليف فػػي بدايػػة الفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني لمعػػاـ الجػػامعي 

 1الدراسييف إلى برنامج اليندسة الطبية الحيوية بالكمية

 القــــــــرار
 1أوصى المجمس عمى اعتماد الموافقة بالتفويض وترفع لمجامعة

 

  -مىضىعبت عبمة:: ثبلثب
 

 

الكتاب الوارد مف السيد أ.د/ نائػب رئػيس الجامعػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػوف التػزاـ الكميػة بتطبيػؽ القػرار الػوزاري رقػـ  -0
مػػدخؿ إلػػى الجػػودة واالعتمػػاد فػػي مؤسسػػات  -بخصػػوص تػػدريس مقػػرري )حقػػوؽ اإلنسػػاف 03/0/6106( بتػػاريخ 064)

ـ عمػى جميػع 6105/6106ي( بكميػات ومعاىػد جامعػة المنوفيػة كمتطمػب جامعػة اعتبػارا مػف العػاـ الجػامعي التعميـ العػال
 1الطالب بالكمية والبرامج الدراسية الجديدة

 القــــــــرار                                                                                
 1البرامج بالتنفيذ اعتبارا مف ىذا العاـ يريمدأوصى المجمس بمخاطبة السادة 

بشػوف اعتمػاد نتيجػة أي مػادة  / المدير التنفيذي لبرنامج اليندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيػا1الكتاب المقدـ مف السيد د -6
دخاليا فى مقاصتو العممية والتحاؽ طمبػة مػف نظػاـ الفصػميف ب مػواد يػتـ يمتحؽ بيا مف طمبة البرنامج في نظاـ الفصميف وا 

 الخ111تدريسيا في البرنامج مع اعتماد نتيجتو في الكمية

 القــــــــرار                                                                             
  1وااللتزاـ بالالئحة أوصى المجمس بعدـ الموافقة

    

 -شئىن أعضبء هيئة الحدريس: :بً رابع
 –ة مف السيد/ مػدير عػاـ الكميػة بشػوف الموافقػة عمػى تعيػيف السػيد المينػدس/ محمػد السػيد أبػو زيػد نصػارالمذكرة المقدم -0

المعيػػد بقسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػية بالكميػػة فػػي وظيفػػة مػػدرس مسػػاعد بػػذات القسػػـ نظػػرا لحصػػولو عمػػى درجػػة 
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(5) 

س القسػـ أنػو كػاف ممتزمػا فػي عممػو ومسػمكو ـ. حيث أوصى مجمػ5/6/6107ماجستير العمـو األساسية اليندسية بتاريخ 
  1منذ تعيينو معيدا بالقسـ ومحسنا آدائو ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ

 القــــــــرار
 1أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة

 

   -شئىن الحعليم والطالة: :خبمسب
وف التعمػيـ والطػالب بشػوف الموافقػة عمػى الترخيػػص لمطػالب المتقػدميف د/ وكيػؿ الكميػة لشػئ1المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -0

 -ـ بدخػوؿ االمتحػػاف لمطالب :6106/6107لالمتحانات مف الخارج لمعاـ الجامعي 
 فرصة التقدـ لالمتحاف عدد المواد           الفرقة اسـ الطالب ـ

 األولى 0 حاسبات-الثالثة كيرلس مينا يس بسادة 0

 حيث أوصت المجنة بالموافقة عمى الترخيص لمطالب بدخوؿ االمتحانات لمعاـ. 1لطالب بسداد الرسـو الخاصة بيـوقد قاـ ا
 القــــــــرار

 0تو ية  اللجنة ويرفع للجامعة الىصو ى المجلس بالموافقة 
 

صويب اسػـ الطالػب/ عبػد الػرحمف د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشوف الموافقة عمى ت1المذكرة المقدمة مف السيد أ-6
ـ  إلػػى عبػػد الػػرحمف جػػالؿ محمػػود عبػػد الوىػػاب 6106/6107الفرقػػة األولػػى العػػاـ الجػػامعي  –جػػالؿ محمػػود عبػػد الوىػػاب 

 حيث أوصت لجنة التعميـ بعدـ الموافقة لعدـ استكماؿ المستندات. 1الميقاتى ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ
 القــــــــرار

 0تو ية  اللجنة ويرفع للجامعة الىعدم الموافقة بناءصو ى المجلس ب
د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػوف الموافقػػة عمػػى مقتػػرح جػػدوؿ امتحػػاف الفصػػؿ 1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -3

 حيث أوصت لجنة التعميـ بالموافقة.1ـ 6106/6107الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 0تو ية  اللجنة ويرفع للجامعة الىجلس بالموافقة صو ى الم
 

د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػوف قبػوؿ العػذر المرضػى األوؿ لمطالػب/ محمػود 1المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -4
الفرقػػػػة األولػػػػى "حالتػػػػو منقػػػػوؿ" عػػػػف دخػػػػوؿ امتحانػػػػات الفصػػػػؿ الدراسػػػػي الثػػػػاني لمعػػػػاـ الجػػػػامعي  -جمػػػػاؿ أحمػػػػد البرعػػػػى

حيث أوصت لجنة شئوف التعمػيـ والطػالب  1ـ  نظرا لظروفو المرضية بناء عمى تقرير اإلدارة الطبية بالجامعة6106/6107
 1ـ عذرا واحدا6106/6107بالموافقة واحتساب عذر الفصؿ الدراسي األوؿ والثاني لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 0لجامعةتو ية  اللجنة ويرفع ل الىصو ى المجلس بالموافقة 
 
 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػوف احتسػػاب درجػػات الطػػالب البػػاقوف ل عػػادة 1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ-5
حيػػث أوصػػت لجنػػة شػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بالموافقػػة 1ـ 6106/6107والفػػرص المقيػػديف بالفرقػػة الرابعػػة لمعػػاـ الجػػامعي 

 1واالعتماد
 القــــــــرار

 0تو ية  اللجنة ويرفع للجامعة الىس بالموافقة صو ى المجل
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ9/4/6107والممتدة حتى ـ 6/4/6107 لثامنةاالجمسة  ـ6106/6107مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى ) 
 

(6) 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػوف كتػػاب السػػيد أ.د/ المػػدير التنفيػػذي لبرنػػامج 1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -6
لثػاني مػف المقيد بالبرنامج بالمسػتوى ا -اليندسة الطبية والحيوية بخصوص إعفاء الطالب / أحمد محسف حمدي الشقنقيرى

التي كاف محمؿ بيا نظرا لتصويب نتيجة الطالػب فػي ىػذا المقػرر وموافقػة لجنػة شػئوف التعمػيـ بالجامعػة  6مادة الكترونيات 
 1حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة 1عمى ذلؾ

 القــــــــرار

 0تو ية  اللجنة ويرفع للجامعة الىصو ى المجلس بالموافقة 
 

د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػوف كتػاب السػيد أ.د/ رئػيس مجمػس قسػـ ىندسػة 1المقدمػة مػف السػيد أالمذكرة  -7
ونمػػػػوذج االمتحػػػػاف  -االلكترونيػػػػات واالتصػػػػاالت الكيربيػػػػة بخصػػػػوص اعتمػػػػاد نمػػػػوذج امتحػػػػاف نصػػػػؼ الفصػػػػؿ الدراسػػػػي

  1ديؿ رأس الصفحة بالمغة االنجميزيةحيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة مع تع 1( QUIZالقصير)
 القــــــــرار

 0تو ية  اللجنة الىصو ى المجلس بالموافقة 
 

الموافقػػػة عمػػػى إيقػػػاؼ قيػػػد  الطالػػػب/         بشػػػوف  يػػػؿ الكميػػػة لشػػػئوف التعمػػػيـ والطػػػالبد/ وك1المػػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيد أ -8
االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة وحالتػو "فرصػة ثالثػة مػف  قسػـ ىندسػة الثالثػةالمقيػد بالفرقػة  -محمد حامد عمى حامػد

ؿ لحيف تحديد موقفػة مػف التجنيػد حيػث أنػو كػاف مؤجػـ  6106/6107لمعاـ الجامعي في الفصؿ الدراسي الثاني  الخارج"
شػروف وأتـ سف الثامنة والعـ  07/3/0989وحيث أف تاريخ ميالد الطالب  ـ69/6101سنو بالقرار رقـ 68تجنيده لسف 

 حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة.  .ـ 07/3/6107في 
 القــــــــرار

 0تو ية  اللجنة ويرفع للجامعة الىصو ى المجلس بالموافقة 
 

كتػػاب السػػيد أ.د/ المػػدير التنفيػػذي لبرنػػامج بشػػوف  يػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالبد/ وك1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -9
سة الطبية الحيوية بخصوص إعفاء الطالب المقيديف بالبرامج الخاصة في الفصؿ الدراسي الحالي مف شػرطي دراسػة اليند

في المتطمب السابؽ ليذا العاـ فقط.. نظرا لبدء تطبيؽ البرنامج ىذا العاـ باإلضػافة   C–المتطمب السابؽ والحصوؿ عمى 
ث أوصػػت لجنػػة شػػئوف التعمػػيـ والطػػالب اعتبػػار الفصػػؿ الدراسػػي حيػػ 1إلػػى عػػدـ معموميػػو الطػػالب مسػػبقا بيػػذيف الشػػرطيف

 الثاني والصيفي كمرحمة انتقالية الستكماؿ متطمبات تطبيؽ الالئحة . 
 القــــــــرار

 0بتذجيب الشرت المشار إليه لل  ب الدراسي الحالى فقتصو ى المجلس 
 
 
 

المقاصات العممية لمطالب المحوليف مف نظػاـ  بشوف ميـ والطالبيؿ الكمية لشئوف التعد/ وك1المذكرة المقدمة مف السيد أ -01
حيػػث أوصػػت لجنػػة شػػئوف التعمػػيـ  1الفصػػمييف الدراسػػييف إلػػى نظػػاـ البػػرامج الخاصػػة بعػػد اعتمادىػػا مػػف األقسػػاـ العمميػػة

   1والطالب بالموافقة
 القــــــــرار

  1تو ية  اللجنة الىصو ى المجلس بالموافقة 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ9/4/6107والممتدة حتى ـ 6/4/6107 لثامنةاالجمسة  ـ6106/6107مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى ) 
 

(7) 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػوف بيػػاف بوسػػماء الطػػالب المقيػػديف بػػالبرامج 1ة مػػف السػػيد أالمػػذكرة المقدمػػ -06
ـ بعػػد مراجعتيػػا 6106/6107الدراسػػية الخاصػػة والمقػػررات التػػي سػػجموا بيػػا فػػي الفصػػؿ الدراسػػي األوؿ لمعػػاـ األكػػاديمي 

   1طبقا  لالئحة الداخمية لمبرامج
 القــــــــرار

 0لئحةلااللتزام باصو ى المجلس ب
 

الموافقػة عمػى فػتح بػاب التظممػات لمبػرامج  د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػوف1المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -03
 1الثانى ؿالخاصة كؿ فصؿ عمى حدة وذلؾ نظرا ألف النتيجة نيائية في كؿ فصؿ ويترتب عمييا تسجيؿ الطالب لمفص

 القــــــــرار

 0م1027/1028لس بالموافقة ااتبارا من العام الدراسي صو ى المج
 

 

  -:العالقبت الثقبفية:بدسبً س
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشوف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد .المذكرة المقدمة مف السيدة أ - -0

الػتحكـ وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة الفكريػة المػدرس بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية و  –/ طارؽ أحمػد محمػود1د
لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء مصػرية 

 1أو عربية أو عالمية. "
 القــــــــرار

 0تو ية  اللجنة  الىصو ى المجلس بالموافقة 
 

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػوف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد .سػيدة أالمذكرة المقدمة مػف ال -6
المػػدرس بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ الممكيػػة الفكريػػة  –/ أحمػػد محمػػد النجػػار1د

يـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء مصػرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف من
 1أو عربية أو عالمية. "

 القــــــــرار

 0تو ية  اللجنة  الىصو ى المجلس بالموافقة 
 
 
 
 
 
 
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشوف الموافقة عمى صرؼ مكافوة لبحوث نشػرت فػي .المذكرة المقدمة مف السيدة أ -3
وذلؾ لنشرة بحث فػي  المدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ –أحمد محمد النجار/ 1دية لمسيد مجالت عالم
 -مجمة عالمية:

Engineering Applications of Artificial Intelligence 61 (2017) 8-20                                         

  -والبحث بعنواف :
"Parallel realization for self-tuning interval type-2 fuzzy controller" 

 

 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ9/4/6107والممتدة حتى ـ 6/4/6107 لثامنةاالجمسة  ـ6106/6107مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى ) 
 

(8) 

 0صو ى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة
 

 -دراسبت عليب :  :سببعب
وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشوف الموافقة عمى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص  د/1المذكرة المقدمة مف السيد أ -0

ـ ) بنظػاـ السػاعات 6104ماجسػتير العمػوـ اليندسػية دورة أكتػوبرلدرجػة  ةػيدقػالم -صػبحي رشػاد فػودهخمود / ةبالميندس
اكتشػاؼ األعطػاؿ فػي أنظمػة الػتحكـ لمتسػجيؿ  فػي موضػوع: )  المعتمدة( بقسـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ 

  -( تحت أشراؼ كؿ مف:اعتمادا عمى التحميؿ الطيفي
  الصناعية والتحكـ االلكترونيات بقسـ ىندسة  أستاذ متفرغ  فكيريفمحمد احمد د/ 1أ 0

 القــــــــرار

 .ةالملكور ةصو ى المجلس بالموافقـة الى التسجيب للمهندس
 

وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػوف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص  د/1المذكرة المقدمة مف السيد أ-6
ـ ) بنظػػاـ السػػاعات 6105ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية دورة أكتػػوبرلدرجػػة  ةػيدقػػالم -انيػػا عػػاطؼ جػػاد الحػػاجة/ ر بالميندسػػ

تشػػخيص األعطػػاؿ فػػي األنظمػػػة لمتسػػجيؿ  فػػي موضػػوع: )  المعتمػػدة( بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ 
  -مف:( تحت أشراؼ كؿ الديناميكية اعتمادا عمى الشبكات العصبية االصطناعية

  الصناعية والتحكـ االلكترونيات بقسـ ىندسة  أستاذ متفرغ  محمد احمد فكيريفد/ 1أ 0

 القــــــــرار

 .ةالملكور ةصو ى المجلس بالموافقـة الى التسجيب للمهندس
 

لبحػث الخػاص وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػوف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع ا د/1المذكرة المقدمة مف السيد أ-3
ـ ) بنظػػاـ 6103ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية دورة أكتػػوبرلدرجػػة  ةػيدقػػالم -ة/ ىػػاجر إبػػراىيـ عبػػد الكػػريـ خميػػؿبالميندسػػ

تحميػؿ أداء نظػـ التعػديؿ لمتسػجيؿ  فػي موضػوع: )  الساعات المعتمدة( بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة 
  -( تحت أشراؼ كؿ مف:البصري

  واالتصاالت الكيربية االلكترونيات بقسـ ىندسة أستاذ  عبد الناصر عبد الجواد محمد د/1أ 0

 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية   أستاذ مساعد د/ أسامة فوزي زىراف 6

 القــــــــرار

 .ةالملكور ةصو ى المجلس بالموافقـة الى التسجيب للمهندس
 
 

وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػوف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص  د/1سيد أالمذكرة المقدمة مف ال-4
ـ ) بنظػػػاـ السػػػاعات 6105ماجسػػػتير العمػػػوـ اليندسػػػية دورة أكتػػػوبرػيد لدرجػػػة قػػػالم -/ أحمػػػد سػػػامي محمػػػودبالمينػػػدس

التصػميـ الكػؼء لممرشػحات الرقميػة ع: ) لمتسجيؿ  في موضػو  المعتمدة( بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية 
  -( تحت أشراؼ كؿ مف:المتعددة النطاقات الترددية

 متفرغ)أستاذ مساعد( بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  ذ أستا عادؿ شاكر الفيشاوي/ 1د 0

 ية  بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيرب أستاذ مساعد / أسامة فوزي زىراف1د 6

 القــــــــرار

 صو ى المجلس بالموافقـة الى التسجيب للمهندس الملكور.
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ9/4/6107والممتدة حتى ـ 6/4/6107 لثامنةاالجمسة  ـ6106/6107مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى ) 
 

(9) 

وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشوف الموافقة عمى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص  د/1المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
ـ ) بنظػاـ 6105ليندسػية دورة أكتػوبردكتػور الفمسػفة فػى العمػوـ اػيد لدرجػة قػالم -/ فرج محمػود عفيفػي يحيػىبالميندس

ابية مػف خػالؿ حتحسػيف أداء الحوسػبة السػلمتسجيؿ  فػي موضػوع: )  الساعات المعتمدة( بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات 
  -( تحت أشراؼ كؿ مف:توفير الموارد

 جامعة المنوفية  –أستاذ بكمية الحاسبات والمعمومات  حاتـ محمد احمدد/ 1أ 0

  ىندسة وعموـ الحاسبات بقسـ  مدرس د الوىاب حسف / نرميف عب1د 6
 القــــــــرار

 صو ى المجلس بالموافقـة الى التسجيب للمهندس الملكور.
 

وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشوف الموافقة عمى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص  د/1المذكرة المقدمة مف السيد أ -6
ـ ) بنظػػاـ 6105الماجسػػتير فػى العمػػوـ اليندسػية دورة أكتػػوبرلدرجػة  ةػيدقػػالم -غػزاوىة/ رييػػاـ عػاطؼ محمػػد البالميندسػ

تقيػػيـ خوارزميػػات عمػػارة صػػور  األشػػعة ) السػػاعات المعتمػػدة( بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات  لمتسػػجيؿ  فػػي موضػػوع:
  -( تحت أشراؼ كؿ مف:المستويات متعددة األقطاب   باستخداـالمقطعية ثالثية اإلبعاد 

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  إسماعيؿنبيؿ عبد الواحد د/ 1أ 0

  ىندسة وعموـ الحاسبات بقسـ  مدرس  إبراىيـ/ محمد معوض 1د 6
 القــــــــرار

 .ةالملكور ةصو ى المجلس بالموافقـة الى التسجيب للمهندس
 

 ميػا والبحػوث بشػوف الموافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات الع1المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -7
ماجسػتير العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ المسػجؿ لدرجػة  -عمرو محمود أميف أبو سالـ

ـ 31/9/6107حتػى 0/01/6106ـ اعتبػارا مػف 6106/6107لمعػاـ الجػامعي  -ثػانى لمػدة عػاـ ـ 6100دورة أكتوبر 
 . ء عمى رأى السادة المشرفيفبنا

 القــــــــرار

 ويرفع للجامعة.ثاني الملكور لمدة اام  صو ى المجلس بالموافقـة الى مد فترة الدراسة للمهندس
 
 

 

 /ةد/ وكيػػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػػا والبحػوث بشػػوف الموافقػة عمػػى مػػد فتػرة الدراسػػة لمميندسػػ1المػذكرة المقدمػػة مػف السػػيد أ-8
ماجستير اليندسػة االلكترونيػة بقسػـ ىندسػة نظػـ  الػتحكـ  والقياسػات دورة لدرجة  ةالمسجم -رضوى حسف إبراىيـ زيداف

ـ بنػػاء 31/9/6107حتػػى 0/01/6106ـ اعتبػػارا مػػف 6106/6107لمعػػاـ الجػػامعي  -رابػػعلمػػدة عػػاـ ـ 6118أكتػػوبر 
 .  عمى رأى السادة المشرفيف

 القــــــــرار

 ويرفع للجامعة.رابع لمدة اام  ةالملكورة وافقـة الى مد فترة الدراسة للمهندسصو ى المجلس بالم
 

لجنػة  فحػص ومناقشػة  عمػى قػرارد/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػوف الموافقػة 1المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -9
بقسػـ   ماجسػتير العمػوـ اليندسػيةلدرجػة  ةالمسػجم -إيمػاف موسػى موسػى شػاىيف/ ةالخاصػة بالميندسػ الماجستيررسالة 

ـ  في موضوع ) التعرؼ التمقػائي  6119االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بنظاـ الساعات المعتمدة دورة أكتوبرىندسة  



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ9/4/6107والممتدة حتى ـ 6/4/6107 لثامنةاالجمسة  ـ6106/6107مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى ) 
 

(01) 

ومرفػؽ صػورة مػف  العمػوـ اليندسػية ماجسػتيردرجػة  ةالمػذكور  ةحيث أوصت المجنة بمنح الميندسػ1 (لمعالـ شبكية العيف
 فحص والمناقشة.تقارير لجنة ال

 القــــــــرار

العلثوم فى  درجة الماجستير ةالملكور ةصو ى المجلس بالموافقـة الى ما جاء بتو ية لجنة ال حص والمناقشة بمنح المهندس
 ويرفع للجامعة . الهندسية

 

لجنػة  فحػص ومناقشػة  ارقػر د/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػوف الموافقػة عمػى 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -01
االلكترونيػات بقسػـ  ىندسػة   المعيػدة -إيماف عبد المجيد عبػد المػنعـ أبػو حجػازي/ ةالخاصة بالميندس الماجستيررسالة 

ـ  فػػي  6106بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة دورة أكتػػوبر ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػيةلدرجػػة  ةالمسػػجمواالتصػػاالت الكيربيػػة و 
 ةحيػػث أوصػػت المجنػػة بمػػنح الميندسػػ 1(فػػى الجيػػؿ الخػػامس ألنظمػػة االتصػػاالت المتحركػػةموضػػوع) بروتكػػوالت مقترحػػة 

 ومرفؽ صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة. العموـ اليندسية ماجستيردرجة  ةالمذكور 
 القــــــــرار

العلثوم فى  رجة الماجستيرد ةالملكور ةصو ى المجلس بالموافقـة الى ما جاء بتو ية لجنة ال حص والمناقشة بمنح المهندس
 ويرفع للجامعة . الهندسية

 

مػى قػرار لجنػة فحػص ومناقشػة د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػوف الموافقػة ع1المذكرة المقدمة مف السػيد أ -00
 بقسػػـ ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػيةالمسػػجؿ لدرجػػة  -محمػػد عػػاطؼ فتحػػي حػػالوةالخاصػػة بالمينػػدس/  رسػػالة الماجسػػتير

تحسػػيف أداء فػػي موضػػوع: ) (  ) بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة 6100الصػػناعية والػػتحكـ دورة أكتػػوبر ىندسػػة اإللكترونيػػات 
العمػػوـ  ماجسػػتير( حيػػث أوصػػت المجنػػة بمػػنح المينػػدس المػػذكور درجػػة الشػػبكات الكيربيػػة باسػػتخداـ الػػذكاء االصػػطناعي 

 .ومرفؽ صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة اليندسية
 القــــــــرار

العلثوم فثى  درجة اللماجسثتيرصو ى المجلس بالموافقـة الى ما جاء بتو ية لجنة ال حص والمناقشة بمنح المهندس الملكور 
 ويرفع للجامعة . الهندسية

 
 
 
 
 
 
 
 

فحػص ومناقشػة  مػى قػرار لجنػةد/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػوف الموافقػة ع1المذكرة المقدمة مف السػيد أ -06
المػػدرس المسػػاعد  بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات  -أميػػر صػػالح حػػافظ الصػػفراويالخاصػػة بالمينػػدس/  رسػػالة الػػدكتوراه

البنايػػات المعماريػػة لشػػبكات موضػػوع: )  اليندسػػة االلكترونيػػة فػػي يواالتصػػاالت الكيربيػػة والمسػػجؿ لػػدكتور الفمسػػفة فػػ
دكتػور الفمسػفة ( حيث أوصت المجنة بمنح الميندس المػذكور درجػة العالية االستشعار الالسمكية ذات المتانة والكفاءة 

 ومرفؽ صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة. فى اليندسة االلكترونية
 القــــــــرار

دكتثور ال لسث ة فثى درجثة صو ى المجلس بالموافقـة الى ما جاء بتو ثية لجنثة ال حثص والمناقشثة بمثنح المهنثدس المثلكور 
 ويرفع للجامعة . دسة االلكترونيةالهن

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشوف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-31
ؿ لدرجة المدرس المساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية والمسج -ناصر عبد الفضيؿ عبد الحميد سعيدلمميندس/ 

 المجنة مف السادة:شكؿ وت  6104العموـ األساسية اليندسة دورة أكتوبر ر الفمسفة في دكتو 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ9/4/6107والممتدة حتى ـ 6/4/6107 لثامنةاالجمسة  ـ6106/6107مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى ) 
 

(00) 

 أستاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )داخمي( د/ سعيد عمى السيد الصرفي1أ 0
 أستاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )عف لجنة االشرؼ( د/ مصطفى حسف عيسى  1أ 6

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية مف خارج القسـ( / السيد محمود الربيعي د1أ 3
 جامعة الزقازيؽ)خارجي( –كمية العمـو  -قسـ الرياضيات –أستاذ الرياضيات  د/ ياسر عبد العزيز عامر1أ 4

 اضيات اليندسية )مف داخؿ القسـ(أستاذ مساعد بقسـ الفيزيقا والري / رمضاف عبد الحميد الشنوانى1د 5
 القــــــــرار

 0ويرفع للجامعة تشكيب لجنة االمتحان الشامب للمهندس الملكورصو ى المجلس بالموافقة الى 
 

/ 1د ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشوف الموافقػة عمى إضافة اسـ  السيد1المذكرة المقدمة مف السيد أ -04
لجنة  األستاذ المساعد بالمعمؿ المركزي لمنظـ الزراعية بمركز البحوث الزراعية إلى – أحمد محمد زينب عبد اهلل

لمسجمة لدرجة ماجستير ا-رانيا عبد المرضى احمد عبد العزيز/ ةاألشػراؼ عمى رسالة الماجستير الخاصة بالميندس
) بنظاـ الساعات المعتمدة (  6103أكتوبر االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة ىندسة  في العمـو اليندسية

 لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية / السيد محمود الربيعيد 1أ 0

 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية / محمد عبد النبي محمد1د 6

 األستاذ المساعد بالمعمؿ المركزي لمنظـ الزراعية بمركز البحوث الزراعية مد محمدزينب عبد اهلل أحد./  3
 القــــــــرار

للثنمم  المركثز بالمعمثب  األسثتال المسثااد –زينب ابثد   صحمثد محمثد/ 0د ةصو ى المجلس بالموافقة الى إضافة اسم السيد

 1للجامعة عرفتو ةالملكور ةبالمهندسرسالة الماجستير الخاصة األشػراؼ عمى  لجنة إلى الزرااية بمركز البحوأ الزرااية
 
 
 
 
 

احمد د/ الموافقػة عمى إضافة اسـ  السيد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشوف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -05
 الدكتوراهراؼ عمى رسالة لجنة األشػ الصناعية والتحكـ إلىبقسـ ىندسة اإللكترونيات المدرس  –محمد محمد النجار
 6103لمسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية دورة أكتوبر ا-عمر احمد محمد شاىيفالخاصة بالميندس/ 

 لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي
 الصناعية والتحكـىندسة اإللكترونيات أستاذ متفرغ بقسـ  / نبيمة محمد الربيعيد 1أ 0

 الصناعية والتحكـىندسة اإللكترونيات أستاذ بقسـ  لبردينىد/ محمد عبد العظيـ ا1أ 6

 الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة اإللكترونيات مدرس ال احمد محمد محمد النجارد./  3

 القــــــــرار

 بقسم هندسة االلكترونيا  ال ثنااية لمدرسا –صحمد محمد محمد النجار/ 0دصو ى المجلس بالموافقة الى إضافة اسم السيد 

 1للجامعة عرفتبالمهندس الملكور ولدكتوراه الخاصة ااألشػراؼ عمى رسالة  إلى لجنة والتحكم
 

محمد / 1دالموافقػة عمى إضافة اسـ السيد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشوف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-06
لجنة األشػراؼ  ىيئة المواد النووية إلى –االستكشاؼ أستاذ مساعد الجيوفيزياء التطبيقية بقطاع  –احمد شكري يوسؼ



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ9/4/6107والممتدة حتى ـ 6/4/6107 لثامنةاالجمسة  ـ6106/6107مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى ) 
 

(06) 

لمسجؿ لدرجة ماجستير اليندسة االلكترونية قسـ ا-محمد فتحيى زكى الديرىالخاصة بالميندس/  الماجستيرعمى رسالة 
 لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي 6117دورة أكتوبر  -نظـ التحكـ والقياسات

 الصناعية والتحكـىندسة اإللكترونيات بقسـ  أستاذ متفرغ / محمد احمد فكيريفد 1أ 0

 ىيئة المواد النووية  –أستاذ مساعد الجيوفيزياء التطبيقية بقطاع االستكشاؼ  / محمد أحمد شكري يوسؼ1د 6

 القــــــــرار

بهيئثة  بقتثاع االستكشثاف األسثتال المسثااد –محمد صحمد شكرى يوسثف/ 0دصو ى المجلس بالموافقة الى إضافة اسم السيد 

 1للجامعة عرفتبالمهندس الملكور واألشػراؼ عمى رسالة الماجستير الخاصة  إلى لجنةالمواد النووية 
 

تعديال  (تعديؿ عنواف الرسالة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشوف الموافقة عمى1المذكرة المقدمة مف السيد أ -07
قسـ ىندسة  -ةيندسة اإللكترونيال لمسجؿ لدرجة ماجستيرا -زكى الديرىمحمد فتحيى الخاصة بالميندس/  )غير جوىريا

التعرؼ عمى األشياء ليصبح عنواف الرسالة: )1ـ6117تخصص ىندسة التحكـ اآللي دورة أكتوبر  –ونظـ التحكـ والقياسات
 المخفية في الصناعة(

Identification of Hidden Object in industry 
 اء المخفية في الطب والصناعة ( : نمذجة األشيبدال مف  

Identification of Hidden Object in Medicine and industry  

 ذلؾ بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة والمكونة مف السادة:
 الصناعية والتحكـىندسة اإللكترونيات أستاذ متفرغ بقسـ  /محمد احمد فكيريفد 1أ 0

 القــــــــرار
الثى تلثب لجنثة  ا( الخا ة بالمهندس الملكور بنثاء ل غير جوهرياانوان الرسالة )تعديتعديب الموافقة الى بصو ى المجلس 
 0وترفع للجامعة األشراف

 
 
 
 

 السػػنويةالتقػػارير  اعتمػػاد عمػػى الموافقػػةد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػوف 1المقدمػػة مػػف السػػيد أ المػػذكرة -08
 :    كالتالي االلكترونيات الصناعية والتحكـ بقسـ ىندسة  جة الماجستير لمسجميف لدر ا مطالبل
 رضوى حسف إبراىيـ زيداف -6 ـ/ عمرو أميف أبو سالـ               -0      

 القــــــــرار
 1وترفع لمجامعة أوصى المجمس بالموافقة

 

طمب المقدـ مف الميندسة / رغػدة محمػدي الالبحوث بشوف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا و 1المقدمة مف السيد أ المذكرة -09
ـ بخصوص حػذؼ 6106المقيدة بتمييدي ماجستير بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر  -بركات

ضػػافة مػادة ) الػػتحكـ باسػػتخدا ـ مػادة ) الحاكمػػات القابمػة لمبرمجػػة المتقدمػػة ومواجيتيػا( التػػي قامػػت باختيارىػا سػػابقا وا 
 1قػد أوصػى مجمػس القسػـ بالموافقػة1ـ6107/ 6106المنطؽ اليالمي( خالؿ الفصؿ الدراسػي الثػاني لمعػاـ الجػامعي 

حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بعدـ الموافقة عمػى مػا جػاء بتوصػية مجمػس القسػـ لمتعػارض مػع محتويػات 
رى فػى مجمػوعتيف بحثيتػيف مختمفتػيف مػع اعتػراض السػيد الالئحة فى ىذا الشوف ألنو اليوجد بالالئحػة تبػديؿ مػادة بػوخ

 1/ محمد أبوزيد البراونى عمى عدـ الموافقة1د
 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ9/4/6107والممتدة حتى ـ 6/4/6107 لثامنةاالجمسة  ـ6106/6107مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى ) 
 

(03) 

 1أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية مجمس القسـ
 

اء فاضػؿ طمب المقدـ مف الميندسة / شػيمالد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشوف 1المقدمة مف السيد أ المذكرة -61
ـ 6106المقيػػػدة بتمييػػػدي ماجسػػػتير بقسػػػـ ىندسػػػة االلكترونيػػػات الصػػػناعية والػػػتحكـ دورة أكتػػػوبر  -محمػػػد صػػػادؽ

ضػػافة مػػادة )  بخصػػوص حػػذؼ مػػادة ) الحاكمػػات القابمػػة لمبرمجػػة المتقدمػػة ومواجيتيػػا( التػػي قامػػت باختيارىػػا سػػابقا وا 
قػد أوصػى مجمػس 1ـ6107/ 6106لثػاني لمعػاـ الجػامعي التحكـ باستخداـ المنطػؽ اليالمػي( خػالؿ الفصػؿ الدراسػي ا

حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا والبحػػوث بعػػدـ الموافقػػة عمػػى مػػا جػػاء بتوصػػية مجمػػس القسػػـ  1القسػػـ بالموافقػػة
لمتعػػارض مػػع محتويػػات الالئحػػة فػػى ىػػذا الشػػوف ألنػػو اليوجػػد بالالئحػػة تبػػديؿ مػػادة بػػوخرى فػػى مجمػػوعتيف بحثيتػػيف 

 1/ محمد أبوزيد البراونى عمى عدـ الموافقة1راض السيد دمختمفتيف مع اعت
 القــــــــرار

 1أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية مجمس القسـ
 

/ تسػجيؿ الميندسػة  إلغػاء د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػوف الموافقػة عمػى1لمذكرة المقدمة مػف السػيد أا -60
بقسػـ تخصص ىندسة وعموـ الحاسػبات ة ياليندسالعموـ فى  الماجستيرلدرجة  ةمسجمال -عمياء عادؿ أميف إبراىيـ عامر

بنػاءا عمػى توصػية السػادة المشػرفيف لعػدـ  ) بنظػاـ السػاعات المعتمػدة (  ـ6106وعمػـو الحاسػبات دورة أكتػوبر ىندسة 
 .1تواصؿ الطالبة لمدة طويمة وطبقا لموائح والقواعد المعموؿ بيا

 القــــــــرار

   0ويرفع للجامعةالمجلس بالموافقة  صو ى
 
 
 
 

 -اللجبن: ثبمىبً 
                 ( لمعػػػػػاـ الجػػػػػامعيالسػػػػػابعة) الجمسػػػػػة  االلكترونيػػػػػات الصػػػػػناعية والػػػػػتحكـمحضػػػػػر اجتمػػػػػػاع مجمػػػػػس قسػػػػػـ ىندسػػػػػة  -0

 .ـ06/3/6107المنعقد بتاريخ ـ 6107/ 6106
 القــــــــرار

 1أحيط المجمس عمما
 

  1 ـ09/3/6107بتاريخ  ةالمنعقدـ 6107/ 6106  ( لمعاـ الجامعيالسابعة) الجمسة  المكتبة لجنةمحضر اجتمػاع  -6
 القــــــــرار

 1أحيط المجمس عمما
 

بتػػاريخ  ةالمنعقػػدـ 6107/ 6106  ( لمعػػاـ الجػػامعيالسػػابعة) الجمسػػة  لجنػػة شػػئوف التعمػػيـ ولطػػالبمحضػػر اجتمػػػاع  -3
 .  ـ09/3/6107

 القــــــــرار
 1جمس عمماأحيط الم

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ9/4/6107والممتدة حتى ـ 6/4/6107 لثامنةاالجمسة  ـ6106/6107مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى ) 
 

(04) 

بتػػاريخ  ةالمنعقػػدـ 6107/ 6106  ( لمعػػاـ الجػػامعيالسػػابعة) الجمسػػة  لجنػػة الدراسػػات العميػػا والبحػػوثمحضػػر اجتمػػػاع -4
 .  ـ60/3/6107

 القــــــــرار
 1أحيط المجمس عمما

 

                 عي( لمعػػػػػاـ الجػػػػػامالسػػػػػابعة) الجمسػػػػػة  االلكترونيػػػػػات واالتصػػػػػاالت الكيربيػػػػػةمحضػػػػػر اجتمػػػػػػاع مجمػػػػػس قسػػػػػـ ىندسػػػػػة  -5
 .ـ06/3/6107المنعقد بتاريخ ـ 6107/ 6106

 القــــــــرار
 1أحيط المجمس عمما

 

                         ( لمعػػػػػػػػاـ الجػػػػػػػػامعيالسػػػػػػػػابعة) الجمسػػػػػػػػة  الفيزيقػػػػػػػػا والرياضػػػػػػػػيات اليندسػػػػػػػػيةمحضػػػػػػػػر اجتمػػػػػػػػػاع مجمػػػػػػػػس قسػػػػػػػػـ  -6
 .ـ06/3/6107المنعقد بتاريخ ـ 6107/ 6106

 القــــــــرار
 1أحيط المجمس عمما

 

                             ( لمعػػػػػػػػػاـ الجػػػػػػػػػامعيالسػػػػػػػػػابعة) الجمسػػػػػػػػػة  ىندسػػػػػػػػػة وعمػػػػػػػػػوـ الحاسػػػػػػػػػباتمحضػػػػػػػػػر اجتمػػػػػػػػػػاع مجمػػػػػػػػػس قسػػػػػػػػػـ  -7
 .ـ06/3/6107المنعقد بتاريخ ـ 6107/ 6106

 القــــــــرار
 1أحيط المجمس عمما

 
 
 
 

 

  -مب يسحجد مه أعمــــبل: :جبسعبً 
 

تفعيػؿ بنػود البرنػامج التنفيػذي  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػوف الموافقػة عمػى1ف السيد ألمذكرة المقدمة ما -0
حيػث أوصػت لجنػة العالقػات الثقافيػة  0المتعاوف في التعميـ العالي بيف حكومتي جميورية مصر العربية وجميورية روماني

 1والبحوث العممية بالموافقة
 القــــــــرار

   0ويرفع للجامعة الما صحيت المجلس
تفعيػؿ االسػتفادة مػف البنػود  د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػوف الموافقػة عمػى1لمػذكرة المقدمػة مػف السػيد أا -6

حيػػث  0ـ6106/6107البرنػػامج التنفيػػذي المعقػػود بػػيف حكػػومتي جميوريػػة مصػػر العربيػػة وجميوريػػة بوليفيػػا ل عػػواـ 
 1افية والبحوث العممية بالموافقةأوصت لجنة العالقات الثق

 القــــــــرار

   0صحيت المجلس الما ويرفع للجامعة



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ9/4/6107والممتدة حتى ـ 6/4/6107 لثامنةاالجمسة  ـ6106/6107مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى ) 
 

(05) 

د/ رئػيس مجمػس 1الطمب المقدـ مف السػيدة أد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشوف 1لمذكرة المقدمة مف السيد أا -3
تمػاد الشػعار الخػاص بمجنػة العالقػات الثقافيػة قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيػة بخصػوص الموافقػة عمػى اع

    1بالقسـ
 القــــــــرار

 0صو ى المجلس بااللتزام بالقوااد المعموب بها تبقا للجنة الجودة
/ 1د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشوف الموافقة عمى مد اإلجػازة الدراسية لمسػيد ـ1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -3

المػدرس المسػػاعد بقسػـ الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػية وعضػو اإلجػازة الدراسػػية  -حميػد طمعػت عبػد الحميػدطمعػت عبػد ال
CENTRAL CHINA NORMAL   بالصػػػيف لمحصػػػوؿ عمػػػى درجػػػة الػػػدكتوراه لمػػػدة عػػػاـ رابػػػع اعتبػػػارا مػػػف

 لموافقة. باحيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية 1ـ6107ـ .  3/9/6108ـ حتى 4/9/6107

 القــــــــرار                                                                                  
 1أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة

ؿ / محمػد جػال 1ترشيح السيد د د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشوف الموافقة عمى1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -5
المػدرس بقسػػـ ىندسػة االلكترونيػػات واالتصػاالت الكيربيػػة عمػى ميمػة عمميػػة مػا بعػػد الػدكتوراه لمػػدة سػتة أشػػير  -المشػد

حيث أوصػت لجنػة العالقػات الثقافيػة والبحػوث 1ـ16107المقدمة مف اإلدارة المركزية لمبعثاتو بالواليات المتحدة األمريكية 
 1العممية بالموافقة

 القــــــــرار
 1المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعةأوصى 

عػالء محمػد / 1ـالسػيد سػفر  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػوف الموافقػة عمػى1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -6
الػى اليابػاف  E-justوعضػو برنػامج  الصػناعية والػتحكـبقسـ ىندسة االلكترونيات المساعد المدرس  -عبد المعطى خميفة

حيػػث أوصػػت لجنػػة العالقػػات  1ـ السػػتكماؿ متطمبػػات البحػػث لرسػػالة الػػدكتوراه 0/5/6107ة أشػػير اعتبػػارا مػػف لمػػدة سػػت
 1الثقافية والبحوث العممية بالموافقة

 القــــــــرار
 1أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة

د/ 1شػوف الموافقػة عمػى انتػداب السػيد أد/ رئيس مجمػس قسػـ الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػية ب1الكتاب المقدـ مف السيد أ -7
جامعػة فػاروس بواقػع يػـو واحػد  أسػبوعيا   -األسػتاذ المتفػرغ بالقسػـ لمتػدريس بكميػة اليندسػة -سعيد عمى السيد الصػيرفى

 .  ـ6107/ 6106خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 . لموافقة ويرفع للجامعةصو ى المجلس با
بشػػوف الموافقػػة عمػػى انتػػداب  ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـد/ رئػػيس مجمػػس قسػػـ 1تػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أالك -8

جامعػػة فػػاروس بواقػػع يػػـو واحػػد   -األسػػتاذ المسػػاعد بالقسػػـ لمتػػدريس بكميػػة اليندسػػة -محمػػد حمػػدي/ محمػػد 1السػػيد د
 .  ـ6107/ 6106أسبوعيا خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار
 . لموافقة ويرفع للجامعةصو ى المجلس با



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ9/4/6107والممتدة حتى ـ 6/4/6107 لثامنةاالجمسة  ـ6106/6107مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى ) 
 

(06) 

تحويػػؿ الطالػب/ أحمػػد سػػمير  د/ وكيػػؿ الكميػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػالب بشػػوف الموافقػة عمػػى1المػذكرة المقدمػػة مػف السػػيد أ -9
 1ة الطبيػة الحيويػة( برنػامج اليندسػ0المسػتوى ) إلػىمف الفرقة األولػى بنظػاـ الفصػميف الدراسػييف -الياديتوفيؽ عبد 

جراء المقاصة العممية ليـ   1حيث أوصت المجنة بالموافقة وا 
 القــــــــرار

 . ويرفع للجامعةالى تو ية اللجنة  لموافقةصو ى المجلس با
بشػػوف اعتمػػاد األجيػػزة الخاصػػة بقسػػـ ىندسػػة  لجنػػة المختبػػرات واألجيػػزة العمميػػة د/ رئػػيس1الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -01

  1رونيات واالتصاالت الكيربيةااللكت
 القــــــــرار

هندسثة االلكترونيثا   األسثتال المت ثرب بقسثم -محمثود إبثراهيمد/ ابثد العزيثز 0للسيد صوتقديم الشكر  لموافقةصو ى المجلس با
 . ويعمم الى باقي األقسامواالت اال  الكهربية 

 

بشػػوف قبػػوؿ  أعضػػاء البرنػػامجبعػػض بيػػة والحيويػػة والسػػادة / مػػدير برنػػامج اليندسػػة الط1دالكتػػب المقدمػػة مػػف السػػيد  -00
  1استقالة سيادتيـ مف البرنامج

 القــــــــرار
 -ستقالة وإاادة تشكيب البرنامت من السادة:   الى قبو ب اال لموافقةصو ى المجلس با

 رئيساً         / محمد صبوزيد البروانى  0د 
 اضوا بقسم هندسة االلكترونيا  ال نااية والتحكم المت رب األستال   د/ ابد العميم  بيح إبراهيم  0ص 
 تارق يحيى خضر               اضوا0د / 
 اضوا      كرار        إسماايب/ محمد 0د 
 ويرفع للجامعةاضوا      ى          ب/ غادة ابد الستار البن0د . 

 

بشوف اعتماد األجيزة الخاصة بمعامؿ قسـ ىندسة  لعمميةلجنة المختبرات واألجيزة ا د/ رئيس1الكتاب المقدـ مف السيد أ -06
  1االلكترونيات واالتصاالت الكيربية

 القــــــــرار
هندسثة االلكترونيثا   األسثتال المت ثرب بقسثم -د/ ابثد العزيثز إبثراهيم محمثود0وتقديم الشكر للسيد ص لموافقةصو ى المجلس با

 . ويعمم الى باقي األقسامواالت اال  الكهربية 
 
 
 
 
 
 
 

األستاذ المتفػرغ بقسػـ  -الربيعيد/ السيد محمود 1د/ عميد الكمية بشوف تجديد ضـ السيد أ1المذكرة المقدمة مف السيد أ -03
 1ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية لعضوية مجمس الكمية لمدة عاـ

 القــــــــرار
 0ويرفع للجامعة لموافقةصو ى المجلس با

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػوف موافقػػة مجمػػس قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات 1ارد مػػف السػػيدة أالكتػػاب الػػو  -04
األسػػتاذ المتفػػرغ بالقسػػـ عمػػى جػػائزتي " التػػوليؼ  -د/ إبػػراىيـ محمػػد الػػدكانى1واالتصػػاالت الكيربيػػة بشػػوف ترشػػيح السػػيد أ

 1ـ6107الترجمة" لعاـ  -العممي
 القــــــــرار

 0ويرفع للجامعة لموافقةلس باصو ى المج
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ9/4/6107والممتدة حتى ـ 6/4/6107 لثامنةاالجمسة  ـ6106/6107مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى ) 
 

(07) 

بتػػػاريخ  ةالمنعقػػػدـ 6107/ 6106  ( لمعػػػاـ الجػػػامعيالسادسػػػة) الجمسػػػة  لجنػػػة العالقػػػات الثقافيػػػةمحضػػػر اجتمػػػػاع  -05
 .  ـ60/3/6107

 القــــــــرار
 1أحيط المجمس عمما

 ةالمنعقدـ 6107/ 6106  جامعي( لمعاـ الالسابعة) الجمسة  لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئةمحضر اجتمػاع  -06
 . ـ66/3/6107بتاريخ 

 القــــــــرار
 1أحيط المجمس عمما

 

بتػاريخ  ةالمنعقػدـ 6107/ 6106  ( لمعػاـ الجػامعيالسابعة) الجمسة  لجنة المختبرات واألجيزة العمميةمحضر اجتمػاع  -07
 .  ـ09/3/6107

 القــــــــرار
 1أحيط المجمس عمما

بتػاريخ  ةالمنعقػدـ 6107/ 6106  ( لمعاـ الجامعيالسابعة) الجمسة  برنامج االتصاالت والشبكات دارةإمحضر اجتمػاع  -08
 .  ـ68/3/6107

 القــــــــرار
 1أحيط المجمس عمما

 

 مسبءً  الثبلثةاوحهى االجحمبع حيث كبوث السبعة          

 

 الكلية عميد  أميه المجلس                                             

 

 / محمد عبد العظيم البرديىىأ.دد/ السيد محمىد الربيعي                     أ.
 

 

 نيى


