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 {لثةالثامحضر اجتماع مجمس الكمية } الجمسة 

 ـ6/00/6106الموافؽ  األحدـ المنعقدة يو 
 تـ عقد اجتماع مجمس الكمية برئاسة  صباحاً عشر  الحاديةوفى تماـ الساعة  ـ6/00/6106الموافؽ  األحديوـ  فيانو 

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

 وكيػػػؿ الكميػػػة لشئػػوف خدمػة المجتمػػع وتنميػػة البيئة حمدعبد الناصر عبد الجواد م أ.د 0
 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث أ.د/ سناء محمود الربيعي 6
 وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب / فتحي السيد عبد السميعد1أ 3
 نيات الصناعية والتحكػـقائـ بعمؿ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترو  د./ محمد أبو زيد البروانى 4
 قػائػـ بعمؿ رئيس مجػمس قسـ ىندسػة وعمـو الحاسبػػات / أيمف السيد احمد السيػد1د 5

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ كماؿ حسف عوض اهلل1أ 6
 ت واالتصاالت الكيربيةاألستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيا أ.د/ السيد محمود الربيعي 7
 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات نواؿ أحمد راغب الفيشاوىأ.د/  8

 متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسيػػػػػػةالاألستػاذ  طػػػاىر داودأحمد أ.د/ محمػػػػد  9

 وب(أقدـ األساتذة المساعديف )بالتنا / وداد عمى عبد المنعـ الجناينى1د 01

 }ف } بالتناوبػػػػػػػدـ المدرسيػػػػػػػػػػػػأق طارؽ يحيى عبد العميـ خضرد./  00

 المدير التنفيذي لوحدة توكيد الجودة بالكمية ) مدعو لحضور ىذه الجمسة( عبد المجيد عبد الحكيـ شرشر/ 1د 06

 اعتذر عف عدـ الحضور 

 قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكػـمتفرغ بالاألستػاذ  / محمد مبػروؾ زكريػا شرؼد1أ 0

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

 رجؿ أعماؿ محمد محمد خيره /الميندس 3

 مدير مصنع بنيا الحربي / مجدي محمد عمى محمديف  1ـلواء  4

 تولى سكرتارية الجمسة

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

 إلػػىثػػـ رحػػب سػػيادتو بالسػػادة الحضػػور متمنيػػا ليػػـ كػػؿ التوفيػػؽ داعيػػا اهلل سػػبحانو وتعػػالى أف يوفػػؽ الجميػػع      
 1صالح األعماؿ

األستاذ المسػاعد بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات -د/ منى محمد صبري شقير1أسيدة لم بالتينئةسيادتو تقدـ  ثـ &
  1بالكمية لحصوليا عمى وظيفة أستاذ بذات القسـواالتصاالت الكيربية 

& تػػـ مناقشػػة مػػا يخػػص البػػرام  الخاصػػة " برنػػام  االتصػػاالت والشػػبكاتف اليندسػػة الطبيػػة" فيمػػا يتعمػػؽ بتوزيػػع 
معػػايير  إعػػدادوتكػػافؤ الفػػرص وأىميػػة ء ىيئػػة التػػدريس والشػػفافية فػػى توزيػػع المػػواد الالئحػػة الدراسػػية عمػػى أعضػػا

 1البرام  لعرضيا عمى مجمس الكمية القادـ
ببرنػػام  االتصػػاالت الفرقػػة الثانيػػة ف منحػػة مجانيػػة  -قبػػوؿ الطالػػب/ عبػػد العزيػػز سػػعد عبػػد العزيػػزاعتمػػاد & تػػـ 

وىػو أعمػى درجػات مػف بػيف المتقػدميف ليػذه  % 83ر9 وتراكمػي% 85ر6نظػرا لحصػولو عمػى مجمػوع والشبكات 
 1المنحة

 -أواًل المصبدقبت:
 ـ9/01/6106 ( المنعقدة بتاريخالثانية) المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة -0

 القــــــــرار                                                                      
 1ـ 9/01/6106( المنعقدة بتاريخ الثانيةقة )المصادقة عمى محضر الجمسة الساب

 -مىضىػبت ببلحفىيض: ثبويب:
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػػػا والبحػوث بشػػػلف الموافقػة عمػى سػفر المينػدس / محمػد سػعيد -0

الصػػػيني لمعػػػاـ الدراسػػػي  المقدمػػػة مػػػف الجانػػػب ةالمعيػػػد بقسػػػـ ىندسػػػة وعمػػػوـ الحاسػػػبات عمػػػى المنحػػػ –محمػػػود عػػػزاـ 
ـ بالموافقػػة لسػػيادتو عمػػى السػػفر 08/01/6106طبقػا لمػػذكرة التفػػاىـ حيػػث أوصػػى مجمػػس القسػـ بتػػاريخ  6106/6107

  لمحصوؿ عمى درجة الماجستير.
 القــــــــرار

 1الموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعةأوصى المجمس عمى اعتماد 
الموافقػة عمػى انتػداب السػيد االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بشػلف س قسـ ىندسة د/ رئيس مجم1الكتاب المقدـ مف السيد أ-6

{  يف أسػػبوعياع } يػومػبواقػ الشرقيػػة –مبػيسبالمعيػد العػالي لميندسػة ببالقسػـ لمتػدريس  ألسػتاذ المتفػرغا -أ.د/ طػو السػيد طػو
 ـ. 6106/6107لعاـ الجامعي اخالؿ 

 القــــــــرار
 1الموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعةاد أوصى المجمس عمى اعتم
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الموافقػة عمػى انتػداب االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بشػلف د/ رئيس مجمػس قسػـ ىندسػة 1الكتاب المقدـ مف السيد أ -3
 الشرقيػػػة –بالمعيػػد العػػالي لميندسػػة بمبػػيس بالقسػػـ لمتػػدريس األسػػتاذ المتفػػرغ  -عبػػد المػػنعـ الضػػميؿ سػػامي/ أ.دالسػػيد 

 ـ. 6106/6107 الجامعيلعاـ ا{ خالؿ  أسبوعيا واحدع} يـو  ػاقبو 
 القــــــــرار

 1الموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعةأوصى المجمس عمى اعتماد 
 

الموافقػة عمػى انتػداب السػيد االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بشػلف د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة 1الكتاب المقدـ مف السيد أ-4
يػـو   ع }ػبواقػبمعيػد الجيػزة العػالي لميندسػة والتكنولوجيػا بالقسػـ لمتػدريس  األستاذ -اصر عبد الجواد محمد إبراىيـعبد الن/ أ.د

 ـ. 6106/6107لعاـ الجامعي ا{ خالؿ  أسبوعيا واحد
 القــــــــرار

 1الموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعةأوصى المجمس عمى اعتماد 
 

د/ سػعيد 1رئيس مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  بشػلف الموافقػة عمػى انتػداب السػيدأد/ 1الكتاب المقدـ مف السيد أ-5
جامعػة فػاروس لمفصػؿ  -األساسػية بكميػة اليندسػة ـاألستاذ المتفرغ بالقسـ لمتدريس بقسـ ىندسة العمػو  -عمى السيد الصرفي

 ـ. 6106/6107الدراسي األوؿ بواقػع } يـو  واحد أسبوعيا { خالؿ العاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 1الموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعةأوصى المجمس عمى اعتماد 
ايمػف / 1دالموافقػة عمػى انتػداب السػيد وعمػوـ الحاسػبات بشػلف د/ رئيس مجمػس قسػـ ىندسػة 1الكتاب المقدـ مف السيد أ -6

{ أسػبوعيا واحدع} يـو  ػبواق الشرقيػة –ندسة بمبيس بالمعيد العالي لميبالقسـ لمتدريس المساعد  األستاذ -السيد أحمد السيد
  ـ. 6106/6107 الجامعيلعاـ اخالؿ 

 القــــــــرار
 1الموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعةاعتماد  أوصى المجمس عمى

مػاؿ ج/ أ.دالموافقػة عمػى انتػداب السػيد وعمػوـ الحاسػبات بشػلف د/ رئيس مجمس قسـ ىندسػة 1الكتاب المقدـ مف السيد أ -7
 أسػبوعيا واحػديػـو   }  ع ػبواقػ الشرقيػػة –بالمعيد العالي لميندسة بمبيس بالقسـ لمتدريس  األستاذ المساعد -محروس عمى

 ـ. 6106/6107 الجامعيلعاـ ا{ خالؿ 
 القــــــــرار

 1الموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعةأوصى المجمس عمى اعتماد 

محمػد / د.الموافقػة عمػى انتػداب السػيد وعمػـو الحاسػبات بشػلف مجمس قسػـ ىندسػة د/ رئيس 1الكتاب المقدـ مف السيد أ -8
{  يػـو واحػد أسػبوعياع } ػبواقػ بمعيد اإلسكندريػػة العالي لميندسػة والتكنولوجيػػػاالمدرس بالقسـ لمتدريس  -دسوقيمعوض 
 ـ. 6106/6107معاـ الجامعي الفصؿ الدراسي األوؿ لخالؿ 

 القــــــــرار
 1الموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعةجمس عمى اعتماد أوصى الم
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الموافقػة عمػى انتػداب االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بشػلف د/ رئيس مجمػس قسػـ ىندسػة 1الكتاب المقدـ مف السيد أ -9
 الشرقيػػػة –بالمعيػد العػالي لميندسػة بمبػيس بالقسػـ لمتػدريس  ألسػتاذ المتفػػرغا -محمػد عبػد الػرحمف زيػف الػديف/ د.السػيد 

 ـ. 6106/6107لعاـ الجامعى ا{ خالؿ  أسبوعيا واحدع} يـو  ػبواق
 القــــــــرار

 1الموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعةأوصى المجمس عمى اعتماد 
الموافقػة عمػى انتػداب االلكترونيات واالتصاالت الكيربيػة بشػلف د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة 1الكتاب المقدـ مف السيد أ -01

ع }يػـو  ػبواقػبمعيد الجيػزة العػالى لميندسػة والتكنولوجيػا بالقسـ لمتدريس  األستاذ المساعد -أحمد نبيو زكى راشد/ د.السيد 
 ـ. 6106/6107لعاـ الجامعي ا{ خالؿ  أسبوعيا واحد

 القــــــــرار
 1الموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعةأوصى المجمس عمى اعتماد 

 

الموافقػة عمػى انتػداب االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ  بشػلف د/ رئيس مجمس قسػـ ىندسػة 1الكتاب المقدـ مف السيد أ -00
ع } ػبواقػشػرقية  -بالمعيػد العػالى لميندسػة ببمبػيسـ لمتػدريس المتفرغ بالقسػ األستاذ -حسنى عبد العزيز شعمة/ أ.دالسيد 
 ـ. 6106/6107لعاـ الجامعي ا{ خالؿ  أسبوعيا يفيوم

 القــــــــرار
 1الموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعةى المجمس عمى اعتماد أوص
الموافقػة عمػى انتػداب االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ  بشػلف د/ رئيس مجمس قسػـ ىندسػة 1الكتاب المقدـ مف السيد أ -06

  يػـو واحػد ع }ػاقػبو شرقية  -بالمعيد العالي لميندسة ببمبيسـ لمتدريس المدرس بالقس -إبراىيـ عبد الحميد محمد/ .دالسيد
 ـ. 6106/6107لعاـ الجامعي ا{ خالؿ أسبوعيا

 القــــــــرار
 1الموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعةأوصى المجمس عمى اعتماد 

الموافقػة عمػى انتػداب االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ  بشػلف د/ رئػيس مجمػس قسػـ ىندسػة 1الكتاب المقدـ مف السػيد أ-03
  يػػـو واحػػد ع }ػبواقػػشػػرقية  -بالمعيػػد العػػالي لميندسػػة ببمبػػيسـ لمتػػدريس المػػدرس بالقسػػ -النجػػاراحمػػد محمػػد / 1د السػػيد

 ـ. 6106/6107لعاـ الجامعي ا{ خالؿ  أسبوعيا
 القــــــــرار

 1الموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعةأوصى المجمس عمى اعتماد 
الموافقػة عمػى انتػداب ترونيػات الصػناعية والػتحكـ  بشػلف االلكد/ رئيس مجمس قسػـ ىندسػة 1الكتاب المقدـ مف السيد أ -04

جامعػة  -الكيربيػة بكميػة اليندسػةاليندسػة بقسـ ـ لمتدريس األستاذ المساعد بالقس -محمد حمدي محمد السيد/ 1د السيد
 ـ. 6106/6107لعاـ الجامعي ا{ خالؿ  أسبوعيا  يـو واحد ع }ػبواقفاروس لمفصؿ الدراسي األوؿ 

 ارالقــــــــر
 1الموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعةأوصى المجمس عمى اعتماد 
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الموافقػة عمػى انتػداب االلكترونيات واالتصاالت الكيربيػة بشػلف د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة 1الكتاب المقدـ مف السيد أ -05
 واحػػديػػـو   ع }ػواقػػببمبػػيس شػػرقية  -بالمعيػػد العػػالى لميندسػػةبالقسػػـ لمتػػدريس  المػػدرس -أحمػػد سػػعد الكػػورانى /1دالسػػيد

 ـ. 6106/6107لعاـ الجامعي ا{ خالؿ  أسبوعيا
 القــــــــرار

 1الموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعةأوصى المجمس عمى اعتماد 
الموافقػة عمػى انتػداب االلكترونيات واالتصاالت الكيربيػة بشػلف د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة 1الكتاب المقدـ مف السيد أ -06

بمبػػيس  -بالمعيػػد العػالي لميندسػػة االلكترونيػةبالقسػـ لمتػدريس  األسػتاذ المتفػػرغ -محمػػد أمػيف الحمفػػاوىسػعيد  د/1أالسػيد
 ـ. 6106/6107لعاـ الجامعي ا شرقية ندبا كميا عف

 القــــــــرار
 1الموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعةأوصى المجمس عمى اعتماد 

د/ فتحػػى 1اشػػتراؾ السػػيد أ لمدراسػػات العميػا والبحػػوث بشػػلف الموافقػػة عمػػىد/ وكيػػؿ الكميػػة 1المػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -07
 -ISRED) العممػػػيالمؤتمر بػػػ األسػػػتاذ بقسػػػػـ ىندسػػػة االلكترونيػػػػات واالتصػػػاالت الكيربيػػػػة  -السػػػيد عبػػػد السػػػػميع

International Conference on Vehicular Mobile and Wearable Technology "ICVMWT" ) )
حيػث أف لسػػيادتو  ـ6106ديسػػمبر 07-06الفتػػرة مػف فػي نػة مكػػة المكرمػة بالمممكػػة العربيػة السػػعوديةمديىالػذي سػػيعقد 

ثالثمائػػة وعشػػروف  فقػػط ألغيػػر (دوالر أمريكػػى 361) وىػػى نفقػػات التسػػجيؿعمػػى أف تتحمػػؿ الجامعػػة مقبػػوال لمنشػػر بحػػث 
 ( أمريكيدوالر 

 القــــــــرار
 1ض ويرفع لمجامعةالموافقة بالتفويأوصى المجمس عمى اعتماد 

 . -ثبلثبً : مىضىػبت لإلحبطة :
د/ رئيس الجامعة بناء عمى كتػاب المجمػس األعمػى لمجامعػات بشػلف عػدـ الموافقػة عمػى إنشػاء 1الكتاب الوارد مف السيد أ -0

ة الحاسػػبات الػػدبموـ المينػػي فػػي جػػودة البرمجيػػات بالالئحػػة الداخميػػة لمكميػػة ) مرحمػػة الدراسػػات العميػػا ( . نظػػرا لوجػػود كميػػ
والمعمومػػات بجامعػػة المنوفيػػة وتخصػػص ىندسػػة البرمجيػػات وىػػو تخصػػص كميػػة الحاسػػبات والمعمومػػات وال يحػػؽ لكميػػة 

 .  اليندسة االلكترونية إنشاء ىذا الدبمـو
 القــــــــرار

 1أحيط المجمس عمما
 1جمس الكمية كما ىو مبيف بالقرارـ بشلف إعادة تشكيؿ م5/01/6106( بتاريخ 05قرار السيد أ.د/عميد الكمية رقـ ) -6

 القــــــــرار
 1أحيط المجمس عمما

  -رابؼبً:مىضىػبت ػبمة:
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الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ.د/ رئػػيس لجنػػة النظػػاـ والمراقبػػة لمفرقػػة الرابعػػة ) الئحػػة حديثػػة( قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات  -0
ـ وقػد بمتػت النسػبة العامػة  6105/6106ور سبتمبر عػاـ الصناعية والتحكـ بشلف إحصائية نسب النجاح لمواد الفرقة د

 %. 96,86لمنجاح 
 القــــــــرار

 1أحيط المجمس عمما
الكتاب المقدـ مف السيد أ.د/ رئيس لجنة النظاـ والمراقبة لمفرقة الرابعة ) الئحة حديثة( قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بشلف إحصائية -6

 %. 83,78ـ وقد بمتت النسبة العامة لمنجاح  6105/6106ر عاـ نسب النجاح لمواد الفرقة دور سبتمب
 القــــــــرار

 1أحيط المجمس عمما
الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ.د/ رئػػيس لجنػػة النظػػاـ والمراقبػػة لمفرقػػة الرابعػػة ) الئحػػة حديثػػة( قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات  -3

ـ وقػػد بمتػػت النسػػبة  6105/6106ة دور سػػبتمبر عػػاـ بشػػلف إحصػػائية نسػػب النجػػاح لمػػواد الفرقػػ واالتصػػاالت الكيربيػػة
 %.  86.54العامة لمنجاح 

 القــــــــرار
 1أحيط المجمس عمما

 

مجمػػس قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ بشػػلف الطمػػب المقػػدـ مػػف  الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ.د/ رئػػيس -4
اعد بالقسػـ بخصػوص الموافقػة عمػى نقمػة إلػى كميػة اليندسػة المػدرس المسػ –الميندس/ إبراىيـ أبو الحمد محمد حمداف 

جامعة جنوب الوادي عمى درجة مالية شاغرة بجامعة جنوب الوادي وذلؾ لظروؼ أسرية حيث أوصى مجمس القسػـ  -بقنا
 بالموافقة عمى نقؿ سيادتو.  

 القــــــــرار
 1ية بالكمية المنقوؿ إلييا ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بالموافقة عمى نقؿ سيادتو بشرط توافر الدرجة المال

المطمػوب تكمػيفيـ  المعيػديفبشلف  ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـمجمس قسـ  الكتاب المقدـ مف السيد أ.د/ رئيس -5
القسـ بتكميؼ الثالثػة األوائػؿ  سحيث أوصى مجم ـ6104/6105/6106دفعتي  بقا لمخطة الخمسية مف أوائؿ خريجىط

 نحو التالي :عمى ال
النسبة  التقدير العاـ االسـ ـ

 المئوية
 دفعة التخرج مادة التخصص وتقديرىا

 نظـ التحكـ الصناعية 96.84 ممتاز مع مرتبة الشرؼ عمى اشرؼ عمى سالـ 0
 ممتاز     

 ـ6105/6106

 نظـ التحكـ الصناعية 90.033 ممتاز مع مرتبة الشرؼ حسف القناوى ىأحمد مصطف 6
 زممتا     

 ـ6104/6105

محمػػػػػػػد إبػػػػػػػراىيـ سػػػػػػػميماف  3
 خميس سميماف

 نظـ التحكـ الصناعية  91.18 ممتاز مع مرتبة الشرؼ
 جيد جدا     

 ـ6104/6105

 القــــــــرار
 1أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة مع تقديـ التينئة
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المطمػوب تكمػيفيـ طبقػا لمخطػة  المعيػديفبشػلف وعمػوـ الحاسػبات ىندسػة مجمس قسـ  الكتاب المقدـ مف السيد أ.د/ رئيس -6
ـ مػع بيػاف مػادة التخصػص وتقػديرىا وذلػؾ وفقػا لمخطػة الخمسػية لمكميػة 6105/6106دفعتػي خريجىالخمسية مف أوائؿ 

القسػـ بتكميػؼ األوؿ وىػو المينػدس/ مصػطفى سػامي عبػد  س( معيد بالقسـ حيػث أوصػى مجمػ0والمتضمنة تكميؼ عدد )
 1مادة التخصص "امتياز"تقدير  -المجيد عتمـ

 القــــــــرار
 1أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة مع تقديـ التينئة

 

االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بشلف تكميؼ معيديف مػف أوائػؿ  ىندسةمجمس قسـ  الكتاب المقدـ مف السيد أ.د/ رئيس -7
يندسػة / رانيػا عنتػر الطيػب أبػو العػال تقػدير مػادة ـ.حيث أوصى مجمػس القسػـ بتكميػؼ الم6106و6105خريجي دفعتي 

 1التخصص "امتياز"
 القــــــــرار

 1أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة مع تقديـ التينئة

بشلف الموافقة عمى قبوؿ مكونات الكترونية مف الشركة إلى الكمية لدعـ مشروع الفرقػة  IT IDAالكتاب الوارد مف شركة  -8
د/ محمػد عبػد العظػيـ البردينػى وتػـ تقػديرىا بمبمػ  ) 1ندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ تحػت إشػراؼ أالرابعة قسـ ى

 جنيو ( فقط مبم  وقدره تسعة آالؼ وسبع مائة وثمانية وتسعوف جنييا .9798

 القــــــــرار 
 1رفع لمجامعة مع تقديـ الشكرعمى قبوؿ اليدية وتأوصى المجمس بالموافقة 

  

المدرس بقسـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ بشػلف مقتػرح  -مذكرة المقدمة مف السيد د./ طارؽ يحيى خضرال  -9
 تعديؿ إجراءات تعييف المعيديف بالكمية .    

 القــــــــرار
 1ـ0976" لعاـ 49طبقا لمقانوف "حاليا أوصى المجمس بااللتزاـ بالموائح المعموؿ بيا 

 

  -يم والطالة::شئىن الحؼلخبمسب 
د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػلف الموافقػػة عمػػى الترخيػػػص لمطػػالب المتقػػدميف 1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ-0

 -ـ بدخػوؿ االمتحػػاف لمفرؽ المختمفة وىـ :6106/6107لالمتحانات العاـ الجامعي 
 فرصة التقدـ لالمتحاف عدد المواد  الفرقة اسـ الطالب ـ

 األخيرة 7 األولى إبراىيـ أحمد السيد الشاعر 0

 اولى 9 الثانية وليد محمد محمد ريحاف 6

 الثانية 03 الثانية أحمد ابراىيـ عبد العزيز عبد السالـ 3
 الثالثة 4 حاسبات -الثالثة أحمد محمد حاسف الحفنى 4
عمػى التػرخيص ليػؤالء الطػالب بػدخوؿ االمتحانػات  حيث أوصت المجنػة بالموافقػة 1قد قاـ الطالب بسداد الرسـو الخاصة بيـو 

   1ـ6106/6107لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 1ويرفع لمجامعة أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية المجنة
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(9) 

 
 
 
 

 

د/ وكيػػػؿ الكميػػػة لشػػػئوف التعمػػػيـ والطػػػالب بشػػػلف تطبيػػػؽ الالئحػػػة الجديػػػدة لمعػػػاـ الجػػػامعى 1المػػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيد أ -6
حيث أوصت لجنػو شػئوف التعمػيـ والطػالب بتطبيػؽ الالئحػة  1ـ عمى الطالب القدامى وطالب الالئحة السابقة6106/6107

عمى الطالب القدامى وطالب الالئحة السابقة ) طالب الفرقة الرابعػة المقيػديف بالكميػة منػذ  6106/6107الجديدة ىذا العاـ 
 عاـ(.  07أكثر مف 

 القــــــــرار
مػف الالئحػػة الداخميػة لمكميػػة  "08الجديػدة عمػػى ىػؤالء الطػػالب اسػتنادا لممػػادة" الالئحػػةبالموافقػة عمػػى تطبيػؽ  أوصػى المجمػػس

 1لمبدأ المساواة والعدؿ بيف جميع الطالب الراسبيف بالكميةـ وتطبيقا 6106"
دـ مػػف الطالػػب / أحمػػد جمػػاؿ المقػػ سااللتمػػا د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػلف1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -3

 سالسػتنفاذ عػدد مػرات الرسػوب حيػث يمػػتم ـ6105/6106الصػباحي محمػد السػيد والمفصػوؿ نيائيػا فػي نتيجػة دور مػايو 
عػادة قيػده مػرة أخػرى وذلػؾ لظروفػو  االجتماعيػة  ـ6105/6106الطالب الموافقة عمى احتساب العاـ الجامعي  إيقاؼ قيد وا 

( مػف الالئحػة 69حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ بعػدـ الموافقػة لمخالفتػو لممػادة ) 1دتو ووالدهالتي تتمثؿ في وفاة جده وج
التنفيذيػة لقػانوف تنظػيـ الجامعػات الفقػػرة الثالثػة حيػث يشػترط إليقػػاؼ القيػد أف يكػوف عػذره يمنعػػو مػف االنتظػاـ فػي الدراسػػة 

 ودخولو االمتحانات. 
 القــــــــرار

 1عمى توصية المجنة ويرفع لمجامعة بناءً ة أوصى المجمس بعدـ الموافق

 

              د/ وكيػػػؿ الكميػػػة لشػػػئوف التعمػػػيـ والطػػػالب بشػػػلف الموافقػػػة عمػػػى إيقػػػاؼ قيػػػد  الطالػػػب/        1المػػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيد أ -4
 6106/6107جػامعي ( " لمعػاـ ال6( ومسػتجد)ؼ0المقيد بالفرقة الثانية وحالتو "باؽ لإلعادة )ؼ -عمر حساف احمد نعينع

ـ وحيػث أف تػاريخ 3765/6117سػنو بػالقرار رقػـ  68ـ لحيف تحديد موقفة مف التجنيد حيث أنو كػاف مؤجػؿ تجنيػده لسػف 
ـ . حيث أوصت لجنة شئوف التعمػيـ بالموافقػة 65/9/6106ـ وأتـ سف الثامنة والعشروف في  65/9/0988ميالد الطالب 

ـ لحػيف تحديػد موقفػة  6106/6107ـ عػف العػاـ الجػامعي  6106/6107الجػامعي إيقاؼ قيد الطالب المذكور لمعاـ  ىعم
 1مف التجنيد

 القــــــــرار
 1أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية المجنة 

               إيقػػػػػاؼ قيػػػػػد  الطالػػػػػب/  اسػػػػػتمرارد/ وكيػػػػػؿ الكميػػػػػة لشػػػػػئوف التعمػػػػػيـ والطػػػػػالب بشػػػػػلف 1المػػػػػذكرة المقدمػػػػػة مػػػػػف السػػػػػيد أ -5
لمعػاـ  وحالتػو "بػاؽ لإلعػادة" ىندسة االلكترونيات الصػناعية والػتحكـالمقيد بالفرقة الثالثة قسـ  -دي أبو زيد خميؿأسامة مج
سػػػنو بػػػالقرار رقػػػـ  68لحػػػيف تحديػػػد موقفػػػة مػػػف التجنيػػػد حيػػػث أنػػػو كػػػاف مؤجػػػؿ تجنيػػػده لسػػػف ـ  6106/6107الجػػػامعي 
حيػػػث  . ـ0/8/6106سػػف الثامنػػػة والعشػػػروف فػػػي وأتػػػـ ـ  0/8/0988وحيػػث أف تػػػاريخ مػػػيالد الطالػػػب  ـ4844/6117

 1إيقاؼ قيد الطالب المذكور عف الدراسة لحيف تحديد موقفة مف التجنيد ىأوصت لجنة شئوف التعميـ بالموافقة عم
 القــــــــرار

 1أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية المجنة 
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مقتػرح جػدوؿ امتحػاف نصػؼ الفصػؿ الدراسػي  ـ والطػالب بشػلفد/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػي1المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -6
حيػث أوصػت لجنػة شػئوف 1ـ 09/00/6106حتى  06/00/6106ـ. والذي يبدأ مف  6106/6107األوؿ لمعاـ الجامعة 

   1التعميـ بالموافقة
 القــــــــرار

 1ويرفع لمجامعة أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية المجنة

التحػويالت الػواردة لمكميػة )الفرقػة د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطػالب بشػلف الموافقػة عمػى 1السيد أالمذكرة المقدمة مف  -7
 -ـ مف كميات اليندسة وىـ كالتالي:6105/6106األولى( لمعاـ الجامعي 

سػرى ولػيـ حنػا أوليػـ الطالػب/ صػموئيؿ ي 00بياف بلسػماء الطػالب المحولػوف مػف كميػة اليندسػة بشػبيف الكػـو وعػددىـ  -أواًل:
 وأخرىـ الطالب/ أحمد سعيد عبد الحكـ خميفة.

أوليػػـ الطالػػب/ أميػػر كمػػاؿ كامػػؿ واصػػؼ  4بيػػاف بلسػػماء الطػػالب المحولػػوف مػػف كميػػة اليندسػػة جامعػػة المنيػػا وعػػددىـ  -ثانيػػًا:
 وأخرىـ الطالب/ مصعب حساـ الديف عبد الرحمف . 

 ندسة شبرا جامعة بنيا  وىى الطالبة/ دينا رجب عبد المقصود بياف بلسماء الطالب المحولوف مف كمية ى  -ثالثًا:
 بياف بلسماء الطالب المحولوف مف كمية ىندسة أسيوط وىو الطالب / مصطفى سعيد مصطفى البنا -رابعا:

 بياف بلسماء الطالب المحولوف مف كمية ىندسة بورسعيد وىو الطالب / مختار صبري أحمد -خامسًا:
 ء الطالب المحولوف مف كمية ىندسة اإلسكندرية وىو الطالب/ محمد عادؿ مصطفى حسف .بياف بلسما -سادسًا:
 حيث أوصت المجنة بالموافقة .         

 القــــــــرار
 1توصية المجنةأوصى المجمس بالموافقة عمى 

ف التعمػػيـ والطػػالب عمػػى موافقػػة لجنػػة شػػئو د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػلف1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -8
فى التحويالت والمقاصات العممية بعد اعتمادىا مف لجنة المقاصات  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب1السيد أ تفويض

 1العممية لمطالب المحوليف
 القــــــــرار

 1أوصى المجمس بالموافقة عمى التفويض فى الفصؿ الدراسي األوؿ
 

تعػػديؿ جػػدوؿ مقتػػرح رئػػيس اتحػػاد الطػػالب بد/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػلف 1لسػػيد أالمػػذكرة المقدمػػة مػػف ا -9
ـ الػى السػبت 05/00/6106األوؿ لمفرقة الرابعػة "اتصػاالت بصػرية" مػف الثالثػاء الموافػؽ  الدراسيامتحانات نصؼ الفصؿ 

 1افقةحيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بعدـ المو  1ـ09/00/6106الموافؽ 
 القــــــــرار

 1أوصى المجمس بعدـ الموافقة بناء عمى توصية المجنة
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(00) 

المقاصات العممية لمطالب المحوليف مف كميػات  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشلف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -01
   -ـ وىـ كالتالي:6105/6106اليندسة المختمفة إلى الكمية لمعاـ الجامعي 

( أوليػـ الطالػب/ صػموئيؿ يسػرى ولػيـ حنػا 00بياف بلسماء الطالب المحولوف مف كمية اليندسة بشػبيف الكػـو وعػددىـ ) -أواًل:
 الطالب/ أحمد سعيد عبد الحكـ خميفة. ـوأخرى

كامػؿ واصػؼ  (أوليػـ الطالػب/ أميػر كمػاؿ 4بياف بلسماء الطالب المحولػوف مػف كميػة اليندسػة جامعػة المنيػا وعػددىـ ) -ثانيًا:
 وأخرىـ الطالب/ مصعب حساـ الديف عبد الرحمف . 

 ( وىى الطالبة/ دينا رجب عبد المقصود 0بياف بلسماء الطالب المحولوف مف كمية ىندسة شبرا جامعة بنيا :وعددىـ ) -ثالثًا:
 سعيد مصطفى ألبنا( وىو الطالب / مصطفى 0بياف بلسماء الطالب المحولوف مف كمية ىندسة أسيوط وعددىـ ) -رابعا:

 ( وىو الطالب / مختار صبري أحمد0بياف بلسماء الطالب المحولوف مف كمية ىندسة بورسعيد وعددىـ ) -خامسًا:
مصػطفى حسػف  ( وىػو الطالػب/ محمػد عػادؿ0بياف بلسماء الطالب المحولوف مف كمية ىندسة اإلسػكندرية وعػددىـ ) -سادسًا:

 .حيث أوصت المجنة بالموافقة.  
 ــــــرارالقــ

 1ويرفع لمجامعة أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية المجنة
الطالب مف نظاـ الفصميف الدراسػييف إلػى  ؿتحوي د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشلف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -00

حيػث أوصػت 1 كمػا ىػو موضػح بالمػذكرةاليندسة الطبية والحيويػة"  -نظاـ الساعات المعتمدة "ببرنام  االتصاالت والشبكات
 المجنة بالموافقة.

 القــــــــرار
 1ويرفع لمجامعة أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية المجنة

االلتماسػات المقدمػة مػف الطػالب الراسػبوف فػى  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطػالب بشػلف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -06
يتضرروف فييا مف رسوبيـ فى ىذه المػادة وتطبيػؽ الالئحػة الجديػدة عمػييـ خاصػة تخصػص )  دور سبتمبر فى مادة واحدة

اتصاالت ( حيث يوجد بعض الطالب باقوف لإلعادة في مادة واحدة وتـ إلتاؤىا فى الالئحػة الجديػدة وتػـ تحمػيميـ  -حاسبات
د/ رئػيس كنتػروؿ 1لتماسػات عمػى السػيد أحيث أوصت المجنة بعػرض جميػع اال 1الجديدة  ة( مقررات في الالئح5بلكثر مف )

 الفرقة الرابعة .
 القــــــــرار

 1بنتيجة عرض االلتماسات حيط المجمس عمماد/ رئيس كنتروؿ الفرقة الرابعة وأ1أوصى المجمس أنو وردت مذكرة مف السيد أ
رئػيس اتحػاد الطػالب بموعػد امتحانػات مقتػرح  د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػلف1المذكرة المقدمة مف السػيد أ -03

  -: اآلتيوالذي يقترح فيو  6106/6107تخمفات الفصؿ الدراسي األوؿ والثاني لمعاـ الجامعة 
 1* إجراء امتحانات تخمفات الفصؿ الدراسي األوؿ في األسبوع الثاني مف الفصؿ الدراسي الثاني   
 امتحانات نياية العاـ وقبؿ بداية التدريب الصيفي. إجراء امتحانات تخمفات الفصؿ الدراسي الثاني بعد *
 كالعاـ الماضي. 6106/6107حيث أوصت المجنة أف يكوف موعد امتحانات التخمفات ىذا العاـ    

 القــــــــرار  
امتحاف وأف بعقد  الثاني الدراسياألسبوع األوؿ مف الفصؿ  فياألوؿ  الدراسيبلف يعقد امتحاف تخمفات الفصؿ أوصى المجمس 
 1ويرفع لمجامعة الثانى الدراسيالفصؿ  تامتحانااألسبوع األوؿ بعد انتياء  في الثاني الدراسيتخمفات الفصؿ 
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" عمى طالب 6106الالئحة الجديدة " ؽتطبي د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشلف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -04
ـ عمى الطالب المستجدوف والباقوف لإلعادة 6106/6107تـ تطبيقيا لعاـ  ـ التي6106/6107الفرقة الرابعة لمعاـ 

المقررات المتكافئة مف حيث المحتوى العممي  -المقررات الثابتة -والفرص ومدوف في ىذه التقارير) المقررات المستحدثة
 بيا. ءعمى ما جا ةتـ اإلطالع عمى التقارير والموافق وحيث أوصت المجنة بلن1الخ(  1111

 القــــــــرار
 1أحيط المجمس عمما

 

تشػكيؿ كنتػروؿ خػاص بػالبرام  الجديػدة اقتػراح  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشلف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -05 
 بالكمية حتى يتـ اإلعداد المتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ لمبرام  .

 القــــــــرار
 1د/ عميد الكمية1كنتروؿ لمبرام  الجديدة بناء عمى قرار مف السيد أؿ يشكف أأوصى المجمس بالموافقة عمى 

 

  1بدء الدراسة ببرنام  ىندسة التحكـ الصناعية د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشلف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -06
 القــــــــرار  

 1أوصى المجمس بالموافقة عمى بدء الدراسة بالبرنام 
 

  0سبدسبً:شئىن أػضبء هيئة الحدريس

المػدرس  -المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشلف الموافقة عمى تعييف السيد الميندس/ عبد العزيز السيد الفقى-0
المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية في وظيفة مدرس بػذات القسػـ نظػرا لحصػولو عمػى درجػة 

ـ. حيػػث أنػػو كػػاف ممتزمػػا فػػي عممػػو 0/9/6106كتوراه مػػف الجامعػػة المصػػرية اليابانيػػة لمعمػػـو والتكنولوجيػػا بتػػاريخ الػػد
 1بالقسـ ومحسنا آدائو ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ امساعد اومسمكو منذ تعيينو مدرس

 القــــــــرار
 1أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة مع تقديـ التينئة

 -مػذكرة المقدمػة مػف السػيد/ مػدير عػػاـ الكميػة بشػلف الموافقػة عمػى تعيػيف السػػيد المينػدس/ محمػد السػيد محمػد الوكيػػؿال -6
المدرس المساعد بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بالكميػة فػي وظيفػة مػدرس بػذات القسػـ نظػرا لحصػولو 

ـ. حيػث أنػو كػاف ممتزمػا فػي 8/9/6106معمػـو والتكنولوجيػا بتػاريخ عمى درجة الدكتوراه مف الجامعة المصػرية اليابانيػة ل
 1بالقسـ ومحسنا آدائو ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ امساعد اعممو ومسمكو منذ تعيينو مدرس

 القــــــــرار
 1أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة مع تقديـ التينئة

 

 -ية بشلف الموافقة عمى تعييف السيد الميندس/ عماد عبد السػتار حميػدة الشػيخالمذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكم-3
المدرس المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بالكمية في وظيفػة مػدرس بػذات القسػـ نظػرا لحصػولو عمػى 

فػي عممػو ومسػمكو منػذ تعيينػو  ـ. حيث أنو كاف ممتزمػا4/9/6106درجة دكتوراه الفمسفة فى اليندسة االلكترونية بتاريخ 
 1بالقسـ ومحسنا آدائو ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ امساعد امدرس

 القــــــــرار
 1أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة مع تقديـ التينئة
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 -د خميفػػةالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد/ مػػدير عػػاـ الكميػػة بشػػلف الموافقػػة عمػػى تعيػػيف السػػيد المينػػدس/ احمػػد محمػػد السػػي-4
المدرس المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بالكمية في وظيفة مدرس بػذات القسػـ نظػرا لحصػولو عمػى 
درجػػة دكتػػوراه الفمسػػفة فػػى ىندسػػة الميكاترونيػػات والربوتػػات مػػف الجامعػػة المصػػرية اليابانيػػة لمعمػػـو والتكنولوجيػػا بتػػاريخ 

عممو ومسمكو منػذ تعيينػو مػدرس مسػاعد بالقسػـ ومحسػنا آدائػو ومرفػؽ األوراؽ  ـ. حيث أنو كاف ممتزما في0/9/6106
  0الدالة عمى ذلؾ

 القــــــــرار
 1أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة مع تقديـ التينئة

 

 -يـ الدسػوقيالمذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشلف الموافقة عمػى تعيػيف السػيد المينػدس/ جمػاؿ الػديف إبػراى -5
المعيد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بالكمية فػي وظيفػة مػدرس مسػاعد بػذات القسػـ نظػرا لحصػولو عمػى درجػة ماجسػتير 

ـ. حيث أنو كاف ممتزمػا فػي عممػو ومسػمكو منػذ تعيينػو معيػدا بالقسػـ ومحسػنا آدائػو 4/9/6106العمـو اليندسية بتاريخ 
 1ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ

 ـــرارالقـــــ
 1أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة مع تقديـ التينئة

 -المذكرة المقدمػة مػف السػيد/ مػدير عػاـ الكميػة بشػلف الموافقػة عمػى تعيػيف السػيدة الميندسػة/ وفػاء احمػد محمػود شػمبى -6
قسـ نظرا لحصػوليا عمػى المعيدة بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية في وظيفة مدرس مساعد بذات ال

منػذ تعيينيػا معيػدة  ـ. حيػث أنيػا كانػت ممتزمػة فػي عمميػا ومسػمكيا4/9/6106درجة ماجستير العمـو اليندسػية بتػاريخ 
 1آدائيا ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ بالقسـ ومحسنة

 القــــــــرار
 1أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة مع تقديـ التينئة

 

 -المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكميػة بشػلف الموافقػة عمػى تعيػيف السػيدة الميندسػة/ والء محمػد فػتح اهلل شػعيبالمذكرة  -7
المعيدة بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والػتحكـ بالكميػة فػي وظيفػة مػدرس مسػاعد بػذات القسػـ نظػرا لحصػوليا عمػى 

منػػذ تعيينيػػا  حيػػث أنيػػا كانػػت ممتزمػػة فػػي عمميػػا ومسػػمكيا ـ.4/9/6106درجػػة الماجسػػتير فػػى العمػػوـ اليندسػػية بتػػاريخ 
 1آدائيا ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ معيدة بالقسـ ومحسنة

 القــــــــرار
 1أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة مع تقديـ التينئة
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 ـ (6/00/6106 لثةالثاالجمسة  ـ6106/6107مية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى ) مجمس ك
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 -ب:مىضىػبت شئىن خدمة المجحمغ وجىمية البيئة:سببؼ
د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف خدمػة المجتمػػع وتنميػة البيئػة بشػلف المواضػيع التػى تػـ عرضػيا عمػػى 1ف السػيد أالكتػاب المقػدـ مػ-0

 -المجنة:
 ريػػة أمػػف المنوفيػػة بعػػد قياميػػا بػػالمرور عمػػى جميػػع منشػػات الكميػػة يتقريػػر عػػف المتابعػػة الفنيػػة إلدارة الحمايػػة المدنيػػة بمد

اعيػػا لضػػماف سػػالمة وحمايػػة المنشػػات مػػف الحريػػؽ والػػرد عمػػى ىػػذا متضػػمنًا السػػمبيات وااليجابيػػات والشػػروط الواجػػب إتب
 التقرير.

  الخ111نشاء أسرة أو جمعية عممية "المجتمع وتنمية البيئة" بالكميةإ 

 القــــــــرار                                                 
 1أحيط المجمس عمما

  -:الؼالقبت الثقبفية ثبمىبً:
د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػلف الموافقػة عمػى مػد اإلجػػازة الدراسػية لمسػيد 1مػف السػيدة أ المذكرة المقدمػة -0

 المػدرس المسػاعد بقسػـ الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػية وعضػو اإلجػازة الدراسػية بجامعػة  -/طمعت عبد الحميد طمعت1ـ

CENTRAL CHINA NORMAL6/9/6106دة عػاـ ثالػث اعتبػارا مػف بالصيف لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه لم 
  1ـ. حيث أوصت المجنة بالموافقة5/9/6107حتى 

 القــــــــرار                                                                                     
 1أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة

/ 1مدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقة عمى مد اإلجػازة الدراسية لمسػيد ـد/ وكيؿ الكمية ل1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -6
المدرس المساعد بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ وعضػو اإلجػازة الدراسػية  -أمجد سيد عبد المجيد محمود

ـ . حيػػث أوصػػت  06/9/6107حتػػى 07/9/6106بالينػػد لمحصػػوؿ عمػػى درجػػة الػػدكتوراه لمػػدة عػػاـ ثالػػث اعتبػػارا مػػف 
  مف مجمس القسـ. ءالمجنة بالموافقة عمى ما جا

 القــــــــرار                                                                                  
 1أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة

حػوث بشػلف الموافقػة عمػى مػد اإلجػػازة الدراسػية لمسػيدة د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والب1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -3
لمحصػوؿ  E-JUSTالحاسػبات والممتحقػة ببرنػام   ـالمػدرس المسػاعد بقسػـ ىندسػة وعمػو  -/ سحر رجب أحمد القزاز1ـ

حتػػػى 6106عمػػػى درجػػػة الػػػدكتوراه بالجامعػػػة المصػػػرية اليابانيػػػة باإلسػػػكندرية لمػػػدة سػػػتة أشػػػير اعتبػػػارا مػػػف سػػػبتمبر
وذلػػؾ السػػتكماؿ األبحػػاث عمػػى أال تتحمػػؿ اإلدارة المركزيػػة اى تكػػاليؼ فػػي فتػػرة المػػد .حيػػث أوصػػى مجمػػس  ـ6107فبرايػػر

القسـ بالموافقة عمى المد لحيف مخاطبة الجامعة المصرية اليابانية لمعمـو والتكنولوجيا لموافاتنا بتقرير شامؿ عػف الطالبػة 
   مف مجمس القسـ. ءبالموافقة عمى ما جاوقد أوصت المجنة  1مع تحديد ميعاد لمناقشة الطالبة

 القــــــــرار                                                                                  
 1ويرفع لمجامعة فى ىذا الشلف أوصى المجمس بالموافقة عمى المد وفقا لمقواعد المعموؿ بيا
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المينػدس/ السػيد الخػاص ب الدراسػي رػالتقريػ يػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػلفد/ وك1المذكرة المقدمة مف السيدة أ-4
وقػد أوصػت  1وعمـو الحاسبات وعضو البعثة الخارجية بػانجمترابقسـ ىندسة المساعد  المدرس –ىاني فتحي موسى عتمـ 

 . لجنة العالقات بالموافقة عمما بلف الدارس ممتـز بالتخصص الموفد عميو
 ــــرارالقــــ

 1أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية المجنة ويرفع لمجامعة
منػى  /أ.د ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقة عمى حضور اشتراؾ السيد1المذكرة المقدمة مف السيد أ -5

( ICCE  6106) العممػػيفػػي المػػؤتمر األسػػتاذ بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة  –محمػػد صػػبري شػػقير
      حيث أوصت المجنة بالموافقة.1 ـ6106ديسمبر 60-61الفترة مف القاىرة فيىالذي سيعقد 

 القــــــــرار
 1أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية المجنة ويرفع لمجامعة

 

 
 

 -دراسبت ػليب : :جبسؼبً 
وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقة عمى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص  د/1المذكرة المقدمة مف السيد أ -0

بقسػػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات العمػػوـ اليندسػػية ػيد لدرجػػة ماجسػػتير قػػالم -مصػػطفى حسػػف أسػػامة أحمػػد توفيػػؽبالمينػػدس/ 
دراسػة التمثيػؿ الرياضػى لمتسػجيؿ  فػى موضػوع: )  ـ ) بنظاـ السػاعات المعتمػدة(6106واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر

  -( تحت أشراؼ كؿ مف:لخوارزميات التشفير
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةسة أستاذ متفرغ بقسـ ىند  السيد محمود الربيعىد/ 1أ 0

 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ سعيد محمد عبد العاطى 6
 القــــــــرار

 0أوصى المجلس بالموافقـة على التسجٌل للمهندس المذكور
 

بشلف الموافقة عمى تسجيؿ موضوع البحث الخػاص وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث  د/1المذكرة المقدمة مف السيد أ  -6
ىندسػػة اإللكترونيػػات العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص لدرجػػة ماجسػػتير  ةػيدقػػالم -أمػػؿ محمػػود السػػيد عبػػد الحميػػد/ ةبالميندسػػ

 ـ ) بنظػػػاـ السػػػاعات المعتمػػػدة(6104الصػػػناعية والػػػتحكـ دورة أكتػػػوبربقسػػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات الصػػػناعية والػػػتحكـ 
  -( تحت أشراؼ كؿ مف:تطوير حاكـ متسمسؿ التعمـ المركزى لمتحكـ فى نظاـ ديناميكىى موضوع: ) لمتسجيؿ  ف

 االلكترونيات الصناعية والتحكـأستاذ بقسـ ىندسة   محمد عبد العظيـ البردينىد/ 1أ 0

 مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ د./ أسامة الشاذلي حسف حبيب 6
 القــــــــرار

 0ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على التسجٌل للمهندس
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -3

وعمـو الحاسبات دورة ندسة بقسـ ىالماجستير العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة  -الحسيني إبراىيـ الحسيني إبراىيـ
ـ اعتبارا مف 6106/6107أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ ـ 6106

 ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف.31/9/6107حتى 0/01/6106
 القــــــــرار                                                                                       

 وٌرفع للجامعة. أولأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام 
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د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
االلكترونيات بقسـ ىندسة الماجستير فى العمـو اليندسية رجة المسجؿ لد -صفى الديف نصر محمد عبد النبي

أوؿ بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة(6106واالتصاالت الكيربية دورة 
 ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف.31/9/6107حتى 0/01/6106ـ اعتبارا مف 6106/6107لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار                                                                                      

 وٌرفع للجامعة. أولوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام أ
 

ف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشل1المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
بناء ـ 6100وعمـو الحاسبات دورة بقسـ ىندسة الماجستير فى العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة  -ياسيف منير ياسيف

حتى 0/01/6106ـ اعتبارا مف 6106/6107ثاني لمعاـ الجامعي عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 
  ى رأى السادة المشرفيف.ـ بناء عم31/9/6107

 القــــــــرار                                                                                          

 وٌرفع للجامعة. ثانأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام 
 

/ ةية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندسد/ وكيؿ الكم1المذكرة المقدمة مف السيد أ -6
ـ 6106وعمـو الحاسبات دورة بقسـ ىندسة الماجستير فى العمـو اليندسية لدرجة  ةالمسجم -عمياء عادؿ أميف إبراىيـ

حتى 0/01/6106ارا مف ـ اعتب6106/6107أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 
 ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف.31/9/6107

 القــــــــرار                                                                                          

 وٌرفع للجامعة. أوللمدة عام  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس
 

 د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -7
وعمـو الحاسبات دورة بقسـ ىندسة الماجستير فى العمـو اليندسية لدرجة  المسجؿ -وليد عمى حسب النبي عامر

ـ اعتبارا مف 6106/6107رابع لمعاـ الجامعي عاـ  بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدةـ 6119
   ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف.31/9/6107حتى 0/01/6106

 القــــــــرار                                                                                   

 وٌرفع للجامعة. رابعور لمدة عام أوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذك
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -9
ـ 6119وعمـو الحاسبات دورة بقسـ ىندسة الماجستير فى العمـو اليندسية لدرجة  ةالمسجم -مرفت سعيد حامد عرفو

حتى 0/01/6106ـ اعتبارا مف 6106/6107رابع لمعاـ الجامعي مب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ بناء عمى ط
 ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف.31/9/6107

 القــــــــرار                                                                                   

 وٌرفع للجامعة. رابعلمدة عام  ةالمذكور ةمد فترة الدراسة للمهندس أوصى المجلس بالموافقـة على
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (6/00/6106 لثةالثاالجمسة  ـ6106/6107مية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى ) مجمس ك

 

(07) 

 
 

/ ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس1المذكرة المقدمة مف السيد أ -01
ـ 6106وعمـو الحاسبات دورة بقسـ ىندسة الماجستير فى العمـو اليندسية لدرجة  ةالمسجم -شريف أحمد عمى البوذ

حتى 0/01/6106ـ اعتبارا مف 6106/6107أوؿ لمعاـ الجامعى بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 
  ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف.31/9/6107

 ــــــرارالقــ                                                                                   

 وٌرفع للجامعة.أول لمدة عام  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس
 

/ ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس1المذكرة المقدمة مف السيد أ -00
وعمـو الحاسبات دورة بقسـ ىندسة الماجستير فى العمـو اليندسية لدرجة  ةالمسجم -إيماف عبد اهلل يوسؼ محاريؽ

ـ اعتبارا مف 6106/6107أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ ـ 6101
  ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف.31/9/6107حتى 0/01/6106

 القــــــــرار                                                                                   

 وٌرفع للجامعة.أول لمدة عام  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -06
وعمـو الحاسبات والمسجؿ لدرجة الماجستير فى العموـ اليندسية دورة بقسـ ىندسة  عيدالم -د صالح محمد القوصىأحم

ـ اعتبارا مف 6106/6107أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ ـ 6106
  ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف.31/9/6107حتى 0/01/6106

 القــــــــرار                                                                                   

 وٌرفع للجامعة.أول أوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام 
 

موافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف ال1المذكرة المقدمة مف السيد أ -03
وعمـو الحاسبات دورة بقسـ ىندسة الماجستير فى العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة  -محمد حسف عبد الحكيـ الحنفى

ـ اعتبارا مف 6106/6107أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ ـ 6106
  اء عمى رأى السادة المشرفيف.ـ بن31/9/6107حتى 0/01/6106

 القــــــــرار                                                                                   

 وٌرفع للجامعة.أول أوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام 
 
 

لكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ د/ وكيؿ ا1المذكرة المقدمة مف السيد أ -04
وعمـو الحاسبات دورة بقسـ ىندسة الماجستير العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة  -أحمد محمود محمود السيد الباز

اعتبارا مف ـ 6106/6107ثالث لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ ـ 6119
  ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف.31/9/6107حتى 0/01/6106

 القــــــــرار                                                                                   

 وٌرفع للجامعة.ثالث أوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام 
 
 

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (6/00/6106 لثةالثاالجمسة  ـ6106/6107مية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى ) مجمس ك

 

(08) 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -05
ـ 6118وعموـ الحاسبات دورة بقسـ ىندسة الماجستير فى اليندسة االلكترونية المسجؿ لدرجة  -أحمد جابر مبروؾ بريؾ

حتى 0/01/6106ـ اعتبارا مف 6106/6107ثالث لمعاـ الجامعي مدة عاـ بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة ل
  ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف.31/9/6107

 القــــــــرار                                                                                   

 وٌرفع للجامعة.ثالث ذكور لمدة عام أوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس الم
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -06
وعمـو الحاسبات دورة بقسـ ىندسة الماجستير فى العمـو اليندسية لدرجة  ةالمسجم -سممى رأفت محمد السعودي

ـ اعتبارا مف 6106/6107ثاني لمعاـ الجامعي عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  بناءـ 6100
  ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف.31/9/6107حتى 0/01/6106

 القــــــــرار                                                                                   

 وٌرفع للجامعة. ىثانلمدة عام  ةالمذكور ةقـة على مد فترة الدراسة للمهندسأوصى المجلس بالمواف
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -07
ـ 6106وعمـو الحاسبات دورة ىندسة بقسـ الماجستير فى العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة  -فادى أحمد إبراىيـ طاىر

حتى 0/01/6106ـ اعتبارا مف 6106/6107أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 
  ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف.31/9/6107

 القــــــــرار                                                                                   

 وٌرفع للجامعة.أول أوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام 
 

/ ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس1المذكرة المقدمة مف السيد أ -08
ـ 6106وعمـو الحاسبات دورة بقسـ ىندسة ماجستير فى العمـو اليندسية اللدرجة  ةالمسجم -عال حافظ الجواد يونس

حتى 0/01/6106ـ اعتبارا مف 6106/6107أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 
  ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف.31/9/6107

 القــــــــرار                                                                                   

 وٌرفع للجامعة.أول لمدة عام  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس
 
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -09
وعمـو الحاسبات دورة بقسـ ىندسة الماجستير فى اليندسة االلكترونية المسجؿ لدرجة  -محمد إسماعيؿ محمد جمعو

ـ اعتبارا مف 6106/6107ثالث لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ ـ 6118
  ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف.31/9/6107حتى 0/01/6106

 القــــــــرار                                                                                   

 وٌرفع للجامعة.أول أوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام 
 
 

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (6/00/6106 لثةالثاالجمسة  ـ6106/6107مية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى ) مجمس ك

 

(09) 

وافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الم1المذكرة المقدمة مف السيد أ -61
ـ 6100وعمـو الحاسبات دورة بقسـ ىندسة الماجستير فى العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة  -خالد أحمد يوسؼ إبراىيـ

حتى 0/01/6106ـ اعتبارا مف 6106/6107ثاني لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 
  مى رأى السادة المشرفيف.ـ بناء ع31/9/6107

 القــــــــرار                                                                                   

 وٌرفع للجامعة.ثانى أوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام 
 

/ ةة لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندسد/ وكيؿ الكمي1المذكرة المقدمة مف السيد أ -60
وعمـو الحاسبات دورة بقسـ ىندسة الماجستير في العمـو اليندسية لدرجة  ةالمسجم -أماني سمير صابر حسف حمادة

تبارا مف ـ اع6106/6107ثاني لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ ـ 6100
  ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف.31/9/6107حتى 0/01/6106

 القــــــــرار                                                                                   

 وٌرفع للجامعة.ثانى لمدة عام  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس
 

/ ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس1المذكرة المقدمة مف السيد أ -66
وعمـو الحاسبات دورة بقسـ ىندسة الماجستير فى العمـو اليندسية لدرجة  ةالمسجم -االء محمد أحمد فكيريف ىالؿ

ـ اعتبارا مف 6106/6107ثاني لمعاـ الجامعي لمدة عاـ  بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالةـ 6100
  ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف.31/9/6107حتى 0/01/6106

 القــــــــرار                                                                                   

 وٌرفع للجامعة.ثانى لمدة عام  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس
 

/ ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس1المذكرة المقدمة مف السيد أ -63
بناء ـ 6106وعمـو الحاسبات دورة بقسـ ىندسة الماجستير فى العمـو اليندسية لدرجة  ةالمسجم -أمؿ سامي النطاط

حتى 0/01/6106ـ اعتبارا مف 6106/6107أوؿ لمعاـ الجامعي مى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ ع
  ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف.31/9/6107

 القــــــــرار                                                                                   

 وٌرفع للجامعة.أول لمدة عام  ةالمذكور ةعلى مد فترة الدراسة للمهندس أوصى المجلس بالموافقـة
 

 

/ ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس1المذكرة المقدمة مف السيد أ -64
وعموـ الحاسبات دورة بقسـ ىندسة  الماجستير فى اليندسة االلكترونيةلدرجة  ةالمسجم -ىبو عبد المحسف محمد درويش

ـ اعتبارا مف 6106/6107أوؿ لمعاـ الجامعى  بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاــ 6117
  ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف.31/9/6107حتى 0/01/6106

 القــــــــرار                                                                                   

 وٌرفع للجامعة.أول لمدة عام  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس
 
 

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (6/00/6106 لثةالثاالجمسة  ـ6106/6107مية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى ) مجمس ك

 

(61) 

/ ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس1المذكرة المقدمة مف السيد أ -65
وعمـو الحاسبات دورة بقسـ ىندسة الماجستير فى العمـو اليندسية لدرجة  ةلمسجما -منار وجدي عبد العزيز صالح

ـ اعتبارا مف 6106/6107أوؿ لمعاـ الجامعي  بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاــ 6106
  ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف.31/9/6107حتى 0/01/6106

 القــــــــرار                                                                                   

 وٌرفع للجامعة.أول لمدة عام  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس
 

/ ةلمميندس د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقة عمى مد فترة الدراسة1المذكرة المقدمة مف السيد أ -66
ـ 6101االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبربقسـ ىندسة الماجستير لدرجة  ةالمسجم -مروة محمد محمد الزلبانى

حتى 0/01/6106ـ اعتبارا مف 6106/6107ثالث لمعاـ الجامعي  بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ
  يف.ـ بناء عمى رأى السادة المشرف31/9/6107

 القــــــــرار                                                                                   

 وٌرفع للجامعة.ثالث لمدة عام  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس
 

والبحوث بشلف الموافقة عمى مد فترة الدراسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -67
االلكترونيات بقسـ ىندسة الماجستير فى العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة  -/عمى فوزى عمى شحاتة العرقىلمميندس

أوؿ لمعاـ الجامعي  بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاــ 6106واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر
  ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف.31/9/6107حتى 0/01/6106اعتبارا مف ـ 6106/6107

 القــــــــرار                                                                                   

                                                                          وٌرفع للجامعة.أول لمدة عام  أوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة  فحص ومناقشة 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -68
 –ماجستير فى العمـو اليندسية ة لدرجة الالمسجم -مروة محمد محمد الزلبانى/ ةرسالة الماجستير الخاصة بالميندس

ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( بقسـ ىندسة 6101دورة أكتوبر اإللكترونيات الصناعية والتحكـ تخصص ىندسة 
( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ طاقة تيارات المد والجزر لتوليد الكيرباء)  -اإللكترونيات الصناعية والتحكـ فى موضوع:

 -سالة مف السادة:لجنة الفحص والمناقشة لمر 
 ىندسة القاىرة )خارجى( -أستاذ بقسـ ىندسة قوى واالت أ.د/ حساـ كماؿ يوسؼ 0
 )داخمى( االلكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة متفرغ أستاذ  أ.د/ جمعة زكى الفار 6
 معيد بحوث االلكترونيات )مشرؼ(-قسـ الخاليا الضوئية-أستاذ متفرغ د./ فاتف حسنى فيمى 3
 االلكترونيات الصناعية والتحكـ )مشرؼ(بقسـ ىندسة متفرغ أستاذ   جابر إبراىيـ عالـ/ 1د 4

 القــــــــرار                                                                                   
 ةلمهندس الخاصة با لماجستٌرقشة رسالة اأوصى المجلس بالموافقة على التشكٌل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومنا

 1للجامعة عوٌرف ةالمذكور
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د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة  فحص ومناقشة 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -69
بقسـ  لعمـو اليندسية لدرجة الماجستير فى ا المسجؿ -أحمد عاطؼ حسف محمدرسالة الماجستير الخاصة بالميندس/ 

تطبيقات ) -ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( فى موضوع:6106دورة أكتوبر  –واالتصاالت الكيربيةىندسة  اإللكترونيات 
( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص المواد الكيرومتناطيسية ذات الفجوة الحزامية فى نطاؽ الموجات الممميمترية

 -ادة:والمناقشة لمرسالة مف الس
 جامعة المنصورة )خارجى( –أستاذ متفرغ بكمية اليندسة   حمدى أحمد الميقاتىد/ 1أ 0

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ(بقسـ ىندسة متفرغ أستاذ  أ.د/ عادؿ عبد المسيح صميب 6
 ة )داخمى(االلكترونيات واالتصاالت الكيربيبقسـ ىندسة مساعد أستاذ  د./ أحمد إبراىيـ بينسى 3

 القــــــــرار                                                                                   
 لمهن دسالخاص ة با لماجستٌرأوصى المجلس بالموافقة على التشكٌل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة ا

 1للجامعة عوٌرف المذكور
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة  فحص ومناقشة 1مة مف السيد أالمذكرة المقد -31
بقسـ  ىندسة  اإللكترونيات المعيدة  -ايماف عبد المجيد عبد المنعـ ابو حجازى/ ةرسالة الماجستير الخاصة بالميندس

ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( 6106دورة أكتوبر  –اليندسيةلدرجة الماجستير فى العمـو  المسجؿو  واالتصاالت الكيربية
( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة بروتوكوالت مقترحة فى الجيؿ الخامس النظمة االتصاالت المتحركة)  -فى موضوع:

 -الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:
 خارجى(جامعة طنطا ) –أستاذ متفرغ بكمية اليندسة   محمد السعيد نصرد/ 1أ 0

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )داخمى(بقسـ ىندسة متفرغ أستاذ  أ.د/ السيد محمود الربيعى 6
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ(بقسـ ىندسة مساعد أستاذ  / منى محمد صبرى شقير1د 3

 القــــــــرار                                                                                   
 ةلمهندس الخاصة با لماجستٌرأوصى المجلس بالموافقة على التشكٌل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة ا

 1للجامعة عوٌرف ةالمذكور
 

لجنة  فحص ومناقشة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقة عمى تشكيؿ1المذكرة المقدمة مف السيد أ -30
ة لدرجة الماجستير فى اليندسة المسجم -ىبة عبد الحميد محمد عبد النبى/ ةرسالة الماجستير الخاصة بالميندس

) -ـ )الئحة سابقة( فى موضوع:6117دورة أكتوبر  –واالتصاالت الكيربيةبقسـ  ىندسة  اإللكترونيات االلكترونية 
( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة صاالت البصريةمعدالت الصوت البصرية فى شبكات االت

 -مف السادة:
 أستاذ متفرغ بمعيد بحوث االلكترونيات بالمركز القومي لمبحوث )خارجي(  معتزة عبد الحميد ىندىد/ 1أ 0

 )مشرؼ(االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةىندسة أستاذ متفرغ بقسـ  أ.د/ محمد فييـ الكردي 6
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)مشرؼ(ىندسة أستاذ بقسـ  أ.د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد 3
 أستاذ متفرغ )أستاذ مساعد( بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)داخمي( د./ أسامة عمى عرابي 4

 القــــــــرار                                                                                   
 ةلمهندس الخاصة با لماجستٌرأوصى المجلس بالموافقة على التشكٌل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة ا

 1للجامعة عوٌرف ةالمذكور
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/ ةتسػجيؿ الميندسػػ عمػى إيقػػاؼ د/ وكيػػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػا والبحػػوث بشػلف الموافقػػة1المػذكرة المقدمػة مػػف السػيد أ -36
وعمـو الحاسبات والمسػجمة لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػى بقسـ ىندسة  المدرس المساعد -سموى سعيد عمى السيد مصطفى

نظػػػرا لظػػػروؼ ـ 6/8/6107حتػػػى  3/8/6106ـ تبػػػدأ مػػػف  6117/6118 خػػػامس"  لمػػػدة عػػػاـاليندسػػػة االلكترونيػػػة "
  خاصة بيا. يةمرض

 القــــــــرار

   0وٌرفع للجامعةلمجلس بالموافقة أوصى ا
 

منى / 1دد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقػة عمى إضافة اسـ  السيد 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -33
الى لجنة األشػراؼ عمى رسالة  االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةقسـ ىندسة بالمساعد  األستاذ –محمد صبرى شقير

االلكترونيات بقسـ ىندسة  لمعيدةا -سمية عبد العظيـ عبد المقصود الفيشاوى/ ةستير الخاصة بالميندسالماج
االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  ) بقسـ ىندسة  واالتصاالت الكيربية والمسجمة لدرجة الماجستير فى العمـو اليندسية 

    :لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالىبنظاـ الساعات المعتمدة ( 
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةىندسة أستاذ متفرغ بقسـ   معوض إبراىيـ معوضد/ 1أ 0

 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةمساعد أستاذ   / منى محمد صبرى شقير1د 6
 الكيربية تأستاذ متفرغ )أستاذ مساعد(بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاال د./ حمدى عبد الخالؽ شرشر 3

 

 القــــــــرار

بقس م هندس ة اكلكترونٌ ا  المساعد األستاذ  – شقٌر صبريمنى محمد / د0أأوصى المجلس بالموافقة على إضافة اسم السٌد 

 1للجامعة عرفتو ة المذكور ةبالمهندساألشػراؼ عمى رسالة الماجستير الخاصة  لجنة إلىواكتصاك  الكهربٌة 
 

د/ 1د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقػة عمى إضافة اسـ  السيد أ1مف السيد أ المذكرة المقدمة -34
الى لجنة األشػراؼ عمى رسالة  االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةقسـ ىندسة ب األستاذ المتفرغ – السيد محمود الربيعى

ىندسة  فى لمسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسيةا -يزةخالد محمد عبد الوىاب أبو عجالماجستير الخاصة بالميندس/ 
 لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالىااللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( 

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةىندسة أستاذ متفرغ بقسـ   صابر حممي زيف الديفد/ 1أ 0

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةىندسة متفرغ بقسـ أستاذ  د/ السيد محمود الربيعى1أ 6

 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ ىند عبد العظيـ مميط 3
 القــــــــرار

بقس م هندس ة اكلكترونٌ ا  األس تاذ المتف ر   – الس ٌد محم ود الربٌع ى/ د0أأوصى المجلس بالموافقة على إض افة اس م الس ٌد 

 1للجامعة عرفتو المذكور بالمهندس األشػراؼ عمى رسالة الماجستير الخاصة  صاك  الكهربٌة الى لجنةواكت
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تعديال تعديؿ عنواف الرسالة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقة عمى1المذكرة المقدمة مف السيد أ -35
بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت  معيدةال -بد المقصود الفيشاوىسمية عبد العظيـ ع/ ةالخاصة بالميندسجوىريا 
والمسجمة لدرجة الماجستير فى العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ) بنظاـ الساعات الكيربية 
ت الماؾ فى شبكات االتصاؿ مف آلو دراسة أداء الطرؽ المقترحة المعتمدة عمى برتوكوالليصبح عنواف الرسالة: )المعتمدة( 

 ( الى آلو

Perormance Study of Proposed Techniques Based on MAC Protocols for M2M Networks  بدال
 أداء نظاـ اتصاالت األقمار الصناعية باستخداـ الجورثـ جريدى (  : دراسة مف 

Study of Satellite s Communication System Performance using Greedy Algorithm  ذلؾ بناء عمى
 طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة والمكونة مف السادة:

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةىندسة أستاذ متفرغ بقسـ   معوض إبراىيـ معوضد/ 1أ 0

 كيربيةال بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت أستاذ متفرغ )أستاذ مساعد( د./ حمدى عبد الخالؽ شرشر 6

 القــــــــرار

عل ى لل ل لجن ة  ابن ا  ةالم ذكور ة( الخاص ة بالمهندس  ال جوهرٌ اعن وان الرس الة عتع دٌتع دٌل الموافقة على أوصى المجلس ب
 0وترفع للجامعة األشراف

 

عمػاد لمينػدس/ تسػجيؿ ا  إلتاء د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقة عمى1لمذكرة المقدمة مف السيد أا-36
وعمػػوـ الحاسػػبات دورة أكتػػوبر فػػى اليندسػػة اإللكترونيػػة بقسػػـ ىندسػػة  الماجسػػتيرالمسػػجؿ لدرجػػة  -أحمػػد إبػػراىيـ غنػػيـ

  بناءا عمى توصية السادة المشرفيف. ـ 6116
 القــــــــرار

   0وٌرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
  تسػجيؿ المينػدس/   إلتػاء لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػلف الموافقػة عمػىد/ وكيػؿ الكميػة 1لمػذكرة المقدمػة مػف السػيد أا -37

بقسػػـ تخصػػص ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات ة ياليندسػػالعمػػوـ فػػى  الماجسػػتيرالمسػػجؿ لدرجػػة  -ياسػػر طمعػػت أحمػػد خميفػػة
  يف.بناءا عمى توصية السادة المشرف ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( ـ6103وعموـ الحاسبات دورة أكتوبر ىندسة 

 القــــــــرار

   0وٌرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
 

فػايز تسػجيؿ المينػدس/   إلتاء د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقة عمى1لمذكرة المقدمة مف السيد أا -38
بقسػـ ىندسػة اسػبات تخصػص ىندسػة وعمػوـ الحة ياليندسػالعمػوـ فػى  الماجسػتيرالمسجؿ لدرجة  -محمود عمار إبراىيـ

  بناءا عمى توصية السادة المشرفيف. ) بنظاـ الساعات المعتمدة (  ـ6106وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر 
 القــــــــرار

   0وٌرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
 

تقريػػر السػػنوي الخػػاص د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػلف الموافقػػة عمػػى ال1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -39
بقسػػػـ ىندسػػػة ة ياليندسػػػالعمػػػوـ فػػػى  الماجسػػػتير المسػػػجؿ لدرجػػػة  -صػػػفى الػػػديف نصػػػر محمػػػد عبػػػد النبػػػيبالمينػػػدس/ 

   ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة( .6105/6106االلكترونيات واالتصاالت الكيربية لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

هندس  ة  بقس  مالماجس  تٌر المس  جل لدرج  ة  للمهن  دس الم  ذكور رٌر الس  نويالتقم  ا ج  ا  ب  أوص  ى المجل  س بالموافقـ  ـة عل  ى 
   0واكتصاك  الكهربٌة وٌرفع للجامعة اإللكترونٌا 
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(64) 

 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػلف الموافقػػة عمػػى التقريػػر السػػنوي الخػػاص 1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -41
بقسػػػـ ىندسػػػة  اليندسػػػة االلكترونيػػػةفػػػى  دكتػػػور الفمسػػػفة جؿ لدرجػػػة المسػػػ -وليػػػد محمػػػد مصػػػطفى سػػػعدهبالمينػػػدس/ 

  االلكترونيات الصناعية والتحكـ .
 القــــــــرار

هندس  ة  بقس مدكت ور الفلس فة المس  جل لدرج ة  للمهن دس الم ذكور التقرٌر الس نويم ا ج  ا  ب أوص ى المجل س بالموافقـ ـة عل ى 
   0الصناعٌة والتحكم وٌرفع للجامعة اإللكترونٌا 

 

 لطػػالب السػػنويةعمػػى التقػػارير  الموافقػػةد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػلف 1المقدمػػة مػػف السػػيد أ المػػذكرة -40
 :    كالتاليالحاسبات  الدكتوراه بقسـ ىندسة وعمـو

 ـ/ ميا محمد رشاد زيداف -6ـ/ تامر طالؿ محمد عبد اليادى                         -0  
 ـ/ أحمد إبراىيـ أبو المكاـر -4ر عبد العزيز محمد عشرة                       ـ/ عبي -3  
 ـ/ رمضاف محمد عبد العظيـ جاد الحؽ -6ـ/ سامية محى عبد اليادى سرر                       -5  
 ـ/ أحمد محمد عبد العظيـ غزية -7  

 القــــــــرار

وعل  وم الحاس  با  وترف  ع هندس  ة  درج  ة ال  دكتوراس بقس  مارٌر الس  نوٌة لل  الل التق  م  ا ج  ا  بالموافقـ  ـة عل  ى أوص  ى المجل  س ب
   0للجامعة

 

 لطالب السنويةعمى التقارير  الموافقةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف 1المقدمة مف السيد أ المذكرة -46
وليـ الطالب/ رامي أشرؼ صالح الديف زيف " أ34وعددىـ "الحاسبات  بقسـ ىندسة وعمـو الماجستير فى العموـ اليندسية

  1أخرىـ الطالب/ منار وجدي عبد العزيز صالح -الديف
 القــــــــرار

وعل وم الحاس با   وترف ع هندس ة  بقس مالماجس تٌر درج ة التق ارٌر الس نوٌة لل الل م ا ج ا  بالموافقــة على أوصى المجلس ب
   0للجامعة

 

 د ػػػيػػػػاء  قػػإلت يؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقة عمىد/ وك1لمذكرة المقدمة مف السيد أا -43
              الطػػػػالب المقيػػػػدوف لدرجػػػػة الماجسػػػػتير فػػػػى العمػػػػوـ اليندسػػػػية بقسػػػػـ ىندسػػػػة االلكترونيػػػػات واالتصػػػػاالت الكيربيػػػػة وىػػػػـ: 

 زىرافمحمد حمدي عبد اهلل  -6محمد أحمد كامؿ الشامي                        -0
 مي ممدوح سعود الدكر -4أميرة محمد بمتاجى غباشى                      -3     
 رحاب رمضاف قطب حسف -6سياـ السيد محمد أبو رحيؿ                     -5     
 احمد محمد احمد ابو اليزيد -8محمد فتحى متولى غزالة                         -7     
 زينب محمد عبد الخالؽ الشحيمى -01شور السيد                      محمد عمى عا -9     
 فردوس عبد الحميد احمد عطية -06محمد ماىر عبد السميع                       -00    
  محمد عادؿ سيد عبد العميـ  -03     
 .  جة الماجستير حتى تاريخوالبحث لدر نقطة  يـميتسجيتـ ولـ  ـسنوات لي أربعنظرا النتياء المدة القانونية  

 القــــــــرار

   0بإعادة الموضوع إلى الدراسا  العلٌا لمخالبتهم بإنذار أخٌر ثم العرض على مجلس الكلٌة القادمأوصى المجلس 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (6/00/6106 لثةالثاالجمسة  ـ6106/6107مية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى ) مجمس ك
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      / 1د/ وكيػػػؿ الكميػػػة لمدراسػػػات العميػػػا والبحػػػوث بشػػػلف الموافقػػػة عمػػػى اعتػػػذار السػػػيد  د1المػػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيد أ -44
األستاذ المتفرغ )مدرس( بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ عف لجنة األشراؼ عمى رسالة  -سمير محمد بدوى

المسػجمة لدرجػة الماجسػتير فػى اليندسػة االلكترونيػة بقسػـ  -الماجستير الخاصة بالميندسة/ رضوى حسف إبراىيـ زيػداف
ـ  وذلػؾ  نظػرا  لظػروؼ خاصػة بسػيادتو  6118اآللى دورة أكتػوبر  ىندسة نظـ التحكـ والقياسات تخصص ىندسة التحكـ

 لتصبح لجنة األشراؼ كالتالي:
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ د/ محمد أحمد فكيريف 1أ 0

 القــــــــرار

   0وٌرفع للجامعةالموافقــة أوصى المجلس ب
 

كيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقة عمى اعتماد اسػتمارات القيػد لمرحمػة د/ و 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -45
وقػد أوصػت المجنػة بالموافقػة عمػى مػا جػاء مػف مجػالس األقسػاـ األربعػة بقبػوؿ قيػد  1والدكتوراه( -الماجستير -) الدبمـو

   سة وعموـ الحاسبات.لمرحمة دبموـ بقسـ ىند المتقدـالطالب ما عدا الطالب/ أحمد ىشاـ راجح ا
 القــــــــرار

   0على توصٌة اللجنة وٌرفع للجامعةالموافقــة أوصى المجلس ب
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقػة عمػى اعتمػاد نتيجػة الدراسػات العميػا 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -46
   1ـ6105/6106بنظاـ "الساعات المعتمدة" لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

   0وترفع للجامعةالموافقــة أوصى المجلس ب

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندسة/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -47
ـو الحاسبات دورة المسجمة لدرجة الماجستير فى العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعم -ىبو النبوى جودة السرسى

ـ اعتبارا مف 6106/6107ـ بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ أوؿ لمعاـ الجامعي 6106
 ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف. 31/9/6107حتى 0/01/6106

 ـــرارالقـــــ                                                                                   

 أوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندسة المذكورة لمدة عام أول وٌرفع للجامعة.
 -ػبشرا: اللجبن:

المنعقػد بتػاريخ ـ 6107/ 6106محضر اجتمػاع مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات )الجمسػة الثانيػة( لمعػاـ الجػامعي  - 0
 ـ. 06/01/6106

 القــــــــرار  
 1جمس عمماأحيط الم

                       محضػػػػػر اجتمػػػػػػاع مجمػػػػػس قسػػػػػـ ىندسػػػػػة االلكترونيػػػػػات واالتصػػػػػاالت الكيربيػػػػػة  )الجمسػػػػػة الثانيػػػػػة( لمعػػػػػاـ الجػػػػػامعي -6
 ـ. 06/01/6106المنعقد بتاريخ ـ  6107/ 6106

 القــــــــرار  
 1أحيط المجمس عمما

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ـ  6107/ 6106  الجػػامعيخػػدمات التعميميػػة بالكميػػة لمعػػاـ األوؿ لمجمػػس إدارة صػػندوؽ تطػػوير ال محضػػر االجتمػػػاع -3
 ـ . 00/01/6106المنعقد يوـ الثالثاء الموافؽ 

 القــــــــرار  
 1أحيط المجمس عمما

والمنعقدة يوـ األحد الموافػؽ  6106/6107لجنة شئوف التعميـ والطالب) الجمسة الثانية( لمعاـ الجامعي محضر اجتمػاع  -4
 ـ.63/01/6106

 القــــــــرار  
 1أحيط المجمس عمما

 ـ6107/ 6106( لمعػاـ الجػامعي لثانيػة)الجمسػة ا مجمس قسـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ محضر اجتمػاع  -5
 ـ. 06/01/6106المنعقد بتاريخ 

 القــــــــرار  
 1أحيط المجمس عمما

والمنعقػػػػدة يػػػػوـ األحػػػػد الموافػػػػؽ ـ  6106/6107لجػػػػامعي لجنػػػػة المكتبػػػػة ) الجمسػػػػة الثانيػػػػة( لمعػػػػاـ امحضػػػػر اجتمػػػػػاع -6
 ـ.63/01/6106

 القــــــــرار  
 1أحيط المجمس عمما

والمنعقػدة يػوـ االثنػيف  ـ6106/6107لجنة المختبرات واألجيػزة العمميػة) الجمسػة األولػى( لمعػاـ الجػامعي محضر اجتمػاع -7
 .ـ64/01/6106الموافؽ 

 القــــــــرار  
 1مماأحيط المجمس ع

والمنعقػدة يػوـ  ـ6106/6107لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة) الجمسة الثانية( لمعاـ الجامعي محضر اجتمػاع  -8
 ـ.63/01/6106األحد الموافؽ 

 القــــــــرار  
 1أحيط المجمس عمما

 
المنعقػػد  ـ6107/ 6106جػػامعي ( لمعػػاـ اللثانيػػة)الجمسػػة ا مجمػػس قسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػيةمحضػػر اجتمػػػاع  -9

 ـ. 06/01/6106بتاريخ 
 القــــــــرار  

 1أحيط المجمس عمما
والمنعقػػدة يػػوـ األحػػد  6106/6107العميػػا والبحػػوث) الجمسػػة الثانيػػة( لمعػػاـ الجػػامعي  تلجنػػة الدراسػػامحضػػر اجتمػػػاع -01

 ـ.63/01/6106الموافؽ 
 القــــــــرار  

 1أحيط المجمس عمما



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (6/00/6106 لثةالثاالجمسة  ـ6106/6107مية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى ) مجمس ك
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والمنعقػدة يػػوـ األحػػد  6106/6107لجنػة العالقػػات الثقافيػػة والعمميػة) الجمسػػة العاشػرة( لمعػػاـ الجػػامعي ػاع محضػر اجتمػػ-00
 ـ.63/01/6106الموافؽ 

 القــــــــرار  
 1أحيط المجمس عمما

 ـ.65/01/6106المنعقد يوـ الثالثاء الموافؽ  6106/6107وحدة توكيد الجودة لمعاـ الجامعي محضر اجتمػاع  -06

 القــــــــرار  
 1أحيط المجمس عمما

 

  -مب يسحجد مه أػمــــبل: :ػبشراً 
 

اقتػػراح د/ رئػػيس مجمػػس قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ بشػػلف الموافقػػة عمػػى 1الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -0
 1لتقييـ مشروع التخرج لطالب مرحمة البكالوريوس

 القــــــــرار
 1لالفادة عمى لجنة شئوف التعميـ والطالببعرض الموضوع أوصى المجمس 

د/ رئيس لجنة الحاسبات بالكمية بشلف االحاطة بما تـ فى اجتماع المجنة المنعقدة فى 1الكتاب المقدـ مف السيد أ -6
  1ـ63/01/6106

 ـــرارالقـــــ                                                                                           
 1أحيط المجمس عمما

 

برنػػػػام  اليندسػػػػة الطبيػػػػة والحيويػػػػة والتكنولوجيػػػػا) الجمسػػػػة الثانيػػػػة( لمعػػػػاـ الجػػػػامعي  إدارةمجمػػػػس محضػػػػر اجتمػػػػػاع  -3
 ـ.08/01/6106والمنعقدة يوـ الثالثاء الموافؽ  6106/6107

 القــــــــرار  
 1أحيط المجمس عمما

ـ )الجمسػػػػة الثالثػػػػة( المنعقػػػػدة يػػػػوـ األحػػػػد الموافػػػػؽ 6106/6107لجنػػػػة الحاسػػػػبات لمعػػػػاـ الجػػػػامعي محضػػػػر اجتمػػػػػاع  -4
 ـ.63/01/6106

 القــــــــرار  
 1أحيط المجمس عمما
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    ة/د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشلف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس1المذكرة المقدمة مف السيد أ-5

االلكترونيات واالتصاالت بقسـ ىندسة الماجستير فى اليندسة االلكترونية لدرجة  ةالمسجم -رانيا عبد الرازؽ عبد ربو بكر
ـ 6106/6107رابع لمعاـ الجامعي  بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاــ 6118الكيربية دورة أكتوبر

 ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف. 31/9/6107حتى 0/01/6106اعتبارا مف 
 القــــــــرار                                                                                   

 وٌرفع للجامعة.رابع لمدة عام  ة المذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس
 
 

 ظهراً  الثبوية والىصفاوحهى االجحمبع حيث كبوث السبػة       

 
 

 أميه المجلس                               ػميد الكلية              

 

 / محمد ػبد الؼظيم البرديىىأ.دد/ السيد محمىد الربيؼي                     أ.
 

 

 نيى


