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 محضر اجتماع مجمس الكمية } الجمسة األولى{
 ـ.17/9/2717األحد الموافؽ  المنعقدة يـو

ً ٗفٚ رَبً اىغبػخ اىحبدٝخ ػشش صجبحبً رٌ ػقذ اخزَبع ٍديظ 01/9/7102أّ فٜ ًٝ٘ األحذ اىَ٘افق 

)قبئٌ ثؼَو ػَٞذ اىنيٞخ ٗٗمٞو اىنيٞخ    اىنيٞخ ثشئبعخ .اىغٞذ األعزبر اىذمز٘س/ ػجذ اىْبصش ػجذ اىد٘اد ٍحَذ

 ىخذٍخ اىَدزَغ ٗرَْٞخ (
 ػػػػال مف السادة:وعضوية ك     

 أ.د/ سناء محمود الربيعي 1
وكيػػػػؿ الكميػػػػة لمدراسػػػػات العميػػػػا والبحوث(وجػػػػامـ بعمػػػػؿ رمػػػػيس مجمػػػػس جسػػػػـ ال يزيقػػػػا 

 والرياضيات اليندسية

 وكيؿ الكمية لشموف التعميـ والطالب أد.د/ فتحي السيد عبد السميع 2

 ات واالتصاالت الكيربيةرميس مجمس جسـ ىندسة االلكتروني د/ منى محمد صبرى شقير7أ 3

 جامـ بعمؿ رميس مجمس جسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكػـ د./ محمد أبو زيد البروانى 4

 جػامػـ بعمؿ رميس مجػمس جسـ ىندسػة وعمـو الحاسبػػات د./ أيمف السيد احمد السيػد 5

 يات واالتصاالت الكيربيةاألستاذ المت رغ بقسـ ىندسة االلكترون أ.د/ كماؿ حسف عوض اهلل 6

 األستػاذ مت رغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكػـ أ.د/ محمد مبػروؾ زكريػا شرؼ 7

 األستاذ المت رغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ السيد محمود الربيعي 8

 لرياضيات اليندسيةمت رغ بقسـ ال يزيقا واالاألستػاذ  أ.د/ مصط ى حسف عيسى 9

 أجدـ االساتذه المساعديف) بالتناوب( / أسامة فوزى زىراف 7د 17

 أجدـ المدرسيف ) بالتناوب( / أحمد مصط ى المحالوى7د 11

 اعتذر عف عدـ الحضور 

 ىندسػة وعمـو الحاسبػػات األستاذ المت رغ بقسـ  أ.د/ نواؿ أحمد ال يشاوى 1

 تولى سكرتارية الجمسة

 أمانة المجالس والمجاف .   لسيدة / آماؿ محمد الصاوي ا 1  
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 " االجتماع "             وبدأ السيد أ.د/ رميس المجمس
 "" بسـ اهلل الرحمف الرحيـ "بذكر 

ثـ رحب سيادتو بالسادة الحضور متمنيا ليـ كػؿ التوفيػؽ داعيػا اهلل سػبحانو وتعػالى أف يوفػؽ الجميػع إلػى صػال  
  7 األعماؿ

 بمناسبة حموؿ العاـ الدراسى الجديد . المجمس قدـ سيادتو بالتينمة لمسادة أعضاءوت 

 االستاذ المت رغ بقسـ ىندسة ال يزيقػا والرياضػيات اليندسػية  بالكميػة "لوفػاة  –د/   مجدى كامؿ 7شاطر سيادتو السيد  أ
 .والدة 

 ترونيات الصناعية والتحكػـ . ىندسة االلك األستاذ المت رغ بقسـ -د/ ابراىيـ شوشة7ونعى السيد أ 

 . موضوع المشاريع الطالبية وكي ية الح اظ عمييا وعمى رفعة الكمية والجامعة 

 كز.ا وحصمت عمى مر  مـ لجميع المشاريع ذات جيمة ومكانو عاليوعمؿ معرض دا 

 وشرع سيادتو 

 -أٗاًل اىَصبدقبد:
 ـ.6/8/2717بتاريخ( المنعقدة الثانية عشرالمصادجة عمى محضر الجمسة السابقة )

 -ثبّٞب: ٍ٘ظ٘ػبد ثبىزف٘ٝط:
مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات االتصاالت الكيربية ال –الطمب المقدـ مف السيد د. /عبد العزيز السيد محمد ال قى  -1

 .ـ4/9/2718محتى 5/9/2717بشأف الموافقة عمى منحة أجازة مرافؽ لمزوجة لدولة الياباف  وذلؾ اعتبارا مف 
 ــــرارالقــــ
 أوصى المجمس عمى اعتماد الموافقة بالت ويض وترفع لمجامعة

  -:ثبىثبً :ٍ٘ظ٘ػبد ػبٍخ
الكتاب المقدـ مف السيد د/ أسامة فوزي زىراف بشأف الموافقة عمى جبوؿ اليدية المقدمة مف سيادتو الى الكميػة وىػى  -1

فقػط مبمػ  وجػدره سػبعمامة و مسػوف جنييػًا   ( جنييػا757عبارة عف وحدة لحاـ بػاليواء السػا ف وتػـ تقػديرىا بمبمػ ) 
 ألغير.

 القــــــــرار

 .  ويرفع لمجامعةلسيادتو أوصى المجمس بالموافقة عمى جبوؿ اليدية وتقديـ الشكر 

 

الكتاب الوارد مف السيد أ.د/ رميس مجمػس جسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بشػأف الطمػب المقػدـ مػف -2 
العـز بشأف السماح لمسادة أعضاء ىيمػة التػدريس المعػاريف أو فػى ميمػة عمميػة بال ػارج  أبوطؼ السيد السيد أ.د/ عا

 حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة. الماجستير والدكتوراه بالقسـ لدرجتيعمى الدارسيف  اإلشراؼ فيلالشتراؾ 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى موافقة مجمس القسـ.
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لكتاب الوارد مف السيد أ.د/ رميس مجمس جسـ ال يزيقا والرياضيات اليندسية بشػأف الطمػب المقػدـ مػف السػيد د/ طػو ا -3
 Advanced Functionعبد المييمف طو ب صوص الموافقػة عمػى إنشػاء معمػؿ أبحػاث المػواد الوظي يػة المتقدمػة )

Materials Lab. صناعة والطاجػة وأبحػاث الميػاه والبيمػة.  وجػد أوصػى ( نظرا لتطبيقاتيا واسعة االنتشار في  دمة ال
 مجمس القسـ بالموافقة عمى إنشاء المعمؿ متضمف فريؽ بحثي.
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى موافقة مجمس القسـ.

 

جمػس الكميػة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ عميد الكمية بشأف ضـ أسػاتذة مت ػرغيف وأعضػاء مػف ال ػارج لعضػوية م -4
 لمدة عاـ . 

 القــــــــرار
مػدير  –( السػيد لػواء ـ/ مجػدى محمػد عمػى محمػديف 3).عمى ضػـ كػال مػف السػادة مػف ال ػارج أوصى المجمس بالموافقة
ـ/  –مػدير اإلدارة اليندسػية بمجموعػػة شػركات العربػػى  -ـ/ محمػد مجػدى محمػػد ابػراىيـ العربػػى –مصػنع بنيػا الحربػػى 
مدير وشريؾ متضامف انتػر ناشػوناؿ بػاؾ النظمػة الت ميػؼ وأعضػاء رجؿ أعماؿ و  -ي ى  مؼ اهلل محمد عبد الحميد ع 

 . األستاذ المت رغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات -د/ نبيؿ عبد الواحد إسماعيؿ 7أ( السيد األستاذ/ 1مف الدا ؿ )
 -ساثؼب :شئُ٘ أػعبء ٕٞئخ اىزذسٝظ:

المعيػد  -الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد الميندس/ محمد عمى عطية حسػيف المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ-1
بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ بالكميػػة فػػي وظي ػػة مػػدرس مسػػاعد بػػذات القسػػـ نظػػرا لحصػػولو عمػػى درجػػة 

وصػػى مجمػػس القسػػـ ـ. حيػػث أ9/7/2717ت صػػص ىندسػػة الػػتحكـ االلػػى بتػػاريخ  -الماجسػػتير فػػى اليندسػػة االلكترونيػػة
بالموافقة عمى تعيف سيادتو حيث أنو كاف ممتزما في عممو ومسمكو منذ تعيينو معيدا بالقسـ ومحسنا أدامو ومرفػؽ األوراؽ 

 الدالة عمى ذلؾ.
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينمة ويرفع لمجامعة.
 

  -عبدعب:شئُ٘ اىزؼيٌٞ ٗاىطالة:
د/ وكيػػػؿ الكميػػػة لشػػػموف التعمػػػيـ والطػػػالب بشػػػأف الموافقػػػة عمػػػى إيقػػػاؼ جيػػػد  الطالػػػب/                      7قدمػػػة مػػػف السػػػيد أالمػػػذكرة الم- 1

المقيد بال رجة الرابعة وحالتو "فرصة أولى ( جسـ ىندسة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ " لمعػاـ  -أحمد كماؿ محمود عرفة 
ـ وحيػػث أف تػػاريخ مػػيالد الطالػػب 173/2778سػػنو بػػالقرار رجػػـ  28نيػػده لسػػف ـ كػػاف مؤجػػؿ تج 2717/2718الجػػامعي 

ـ . حيث أوصت لجنػة شػموف التعمػيـ بالموافقػة عمػى إيقػاؼ 16/3/2716ـ وأتـ سف الثامنة والعشروف في  16/3/1989
 ـ عف الدراسة لحيف تحديد موج ة مف التجنيد . 2717/2718جيد الطالب المذكور لمعاـ الجامعي 

 ــــــرارالقــ
 7مى توصية المجنة ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بالموافقة ع
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وليػد عػاطؼ  اؼ جيػد  الطالػب/ د/ وكيؿ الكمية لشموف التعميـ والطالب بشأف الموافقة عمى إيق7المذكرة المقدمة مف السيد أ -2
لكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة " لمعػػاـ المقيػػد بال رجػػة الرابعػػة وحالتػػو "فرصػػة ثانيػػة  ( جسػػـ ىندسػػة اال  -مينػػى شػػحاتو  

ـ وحيػػػث أف تػػػاريخ مػػػيالد الطالػػػب 5/2779سػػػنو بػػػالقرار رجػػػـ  28ـ كػػػاف مؤجػػػؿ تجنيػػػده لسػػػف  2717/2718الجػػػامعي 
ـ . حيث أوصت لجنػة شػموف التعمػيـ بالموافقػة عمػى إيقػاؼ 19/2/2716ـ وأتـ سف الثامنة والعشروف في  19/2/1989

 ـ عف الدراسة لحيف تحديد موج ة مف التجنيد . 2717/2718الجامعي  جيد الطالب المذكور لمعاـ

 القــــــــرار

 7أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية المجنة ويرفع لمجامعة

 

د/ وكيؿ الكميػة لشػموف التعمػيـ والطػالب بشػأف  طابػات مكتػب التنسػيؽ الػواردة لمكميػة بشػأف 7المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
ـ وحصػموا عمػى زيػادة فػى دراجػات 2716عة االتى أسماميـ بعد أف حصموا عمى الثانوية العامة لمعاـ الماضى الطالب األرب

 381بعض المقرارات بعػد رفػع دعػاوى جضػامية بالمحكمػة حيػث يسػتوفى ىػؤالء الطػالب الحػد االدنػى لمقبػوؿ بالكميػة وىػو )
اسػماء الطػالب المرشػحيف لمكميػة ويػتـ جيػدىـ فػى العػاـ درجو ( وأوصى ال طػاب باضػافة أسػماء ىػؤالء الطػالب الػى جػوامـ 

ـ ) أى بعػد انتيػاء العػاـ الجػامعى (  15/8/2717عمما بػأف مكتػب التنسػيؽ وردت بتػاريخ  77ـ2716/2717الجامعى 
  -والطالب ىـ :

ف جػودة أحمػد حسػ -4أحمد سمماف    األميرمصط ى  -3حاـز عصاـ عمى السيد .  -2محمد أيمف محمود صادؽ   -1    
بال رجػػػػة االعػػػػدادى لمعػػػػاـ الجػػػػامعى  األربعػػػػةحسػػػػف  حيػػػػث أوصػػػػت لجنػػػػة شػػػػموف التعمػػػػيـ بالموافقػػػػة عمػػػػى جيػػػػد الطػػػػالب 

ـ ايقػػاؼ جيػػد أوؿ ح اظػػا 2716/2717ـ وأف تكػػوف حالػػة جيػػدىـ مسػػتجد عمػػى أف يحتسػػب العػػاـ الجػػامعى2717/2718
 العاـ الجامعى.  عمى مستقبؿ الطالب ونظرا لوصوؿ أوراؽ مكتب التنسيؽ بعد انتياء
 القــــــــرار

 7أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية المجنة ويرفع لمجامعة

 

د/ وكيػؿ الكميػة لشػموف التعمػيـ والطػالب بشػأف تحويػؿ الطالػب / عبػد اهلل عبػد ال ضػيؿ عبػد 7المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -4
لبتػروؿ والتعػديف جامعػة السػويس ويمػتمس تحويمػة بال رجػة الصادؽ عبد اهلل وحالتو اجتاز ال رجػة االعػدادى بكميػة ىندسػة ا

ـ عممػا بأنػو لػـ يسػبؽ فػى السػنوات 2717/2718االولى بكمية اليندسة االلكترونية بمنوؼ فى بداية ىػذا العػاـ الجػامعى 
كميػة حيػث الماضية أى تحويالت وأحضر الطالب بياف حالتة معتمد موض  فيو التقديرات ودرجات المقرارات التػي درسػيا بال

جراء المقاصات العممية ال اصة بو.   أوصت لجنة شموف التعميـ بالموافقة عمى التحويؿ وا 
 القــــــــرار

   7أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية المجنة ويرفع لمجامعة

/ محمػػد عبػػد  د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػموف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف الموافقػػة عمػػى تحويػػؿ الطالػػب7المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ-5
المطيؼ السيد عبد المطيؼ مف المعيد التكنولوجى العالى بالعاشر مف رمضاف الى كمية اليندسػة االلكترونيػة بمنػوؼ حيػث 
أف الطالب تـ تحويمو مركزيا عف طريؽ مكتب التنسيؽ الف المعيد غير  اضع لقػانوف تنظػيـ الجامعػات وحيػث أف الطالػب 

حيػث أوصػت لجنػة شػموف  7( التنسيؽ بأف يستكمؿ إجراءات جيد الطالب بالكمية 381ية)مستوفى الحد االدنى لمقبوؿ بالكم
 ـ وحالة جيده مستجد. 2717/2718التعميـ بالموافقة عمى التحويؿ الى ال رجة االعدادى ىذا العاـ 
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 القــــــــرار

 7أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية المجنة ويرفع لمجامعة

د/ وكيؿ الكمية لشموف التعميـ والطالب بشأف رد السيد أ.د/ رميس كنتػروؿ ال رجػة الرابعػة عمػى 7لسيد أالمذكرة المقدمة مف ا-6
عمػرو محمػد عصػراف بال رجػة الرابعػة ) حاسػبات ( بالنسػبة  –االلتماسات المقدمة مف الطالبيف محمػد عػادؿ عبػد الصػبور 

ـ وجػود درجػات أعمػاؿ سػنة وفقػا لمكشػؼ الػوارد مػف تـ بحػث حالتػو وتبػيف عػد -لمطالب محمد عادؿ محمد عبد الصبور :
وبالنسػبة لمطالػب/ عمػرو محمػد  35/177أستاذ المادة وبجمع دراجاتو تبيف أنيا صحيحة ومطابقة لمدرجات المعمنة وىػى 

تـ بحث حالتو وتبيف عدـ وجود درجات أعماؿ سنة وفقػا لمكشػؼ الػوارد مػف أسػتاذ المػادة وتبػيف وجػود  طػأ فػى  -عصراف
(  39/177بػدال مػف  47/177ت السؤاؿ الثانى وعميو سيتـ تصحي  درجة الطالب فى مادة الحاسبات الموزعة الى )درجا

ولـ تت ير حالة الطالب وتبقى حالتو كما ىى عميػو حيػث أوصػت لجنػة شػموف التعمػيـ عمػى مػا انتيػى إليػو رمػيس الكنتػروؿ 
 طبقا لمكشوؼ الواردة لو مف أستاذ المادة .

 رارالقــــــــ

ضافة أعماؿ السنة ليمػ أوصى المجمس بالموافقة عمى تصويب حالة الطالبيف وذلػؾ بعػد فحػص اإلميػؿ الػوارد مػف الػدكتورة/  اوا 
 وترفع لمجامعة.عبد الوىاب البينساوى المسمولة عف رصد أعماؿ السنة لمطالبيف  فنرمي

 

طػالب بشػأف االلتمػاس المقػدـ مػف الطالػب / حذي ػة محمػود د/ وكيؿ الكمية لشموف التعميـ وال7المذكرة المقدمة مف السيد أ -7
ـ والػذى يمػتمس 2716/2717أحمد المقيد بال رجة الثالثة جسـ ىندسة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة لمعػاـ الجػامعى 

تقػدـ لالمتحػاف فيو رفع درجة مقرر الدوامر االلكترونية ) ت م ات ( فى العاـ الماضى وببحث حالة الطالب تبيف أف الطالػب 
". حيث أوصت لجنة شموف التعميـ بعدـ أحقيػة الطالػب فػى تطبيػؽ  درجة"ض جػ 13مى فى ىذا المقرر ىذا العاـ وحصؿ ع

 جواعد الرأفة فى ىذا المقرر.

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية المجنة
ـ والطالب بشأف توصيات لجنو البرامج عمى شروط التحويػؿ مػف د/ وكيؿ الكمية لشموف التعمي7المذكرة المقدمة مف السيد أ -8

 نظاـ ال صمييف الدراسييف الى البرامج ال اصة والعكس ". حيث أوصت لجنة شموف التعميـ بالموافقة.
 القــــــــرار

 7أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية المجنة 
 

لتعميـ والطالب بشأف توصيات جسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية د/ وكيؿ الكمية لشموف ا7المذكرة المقدمة مف السيد أ -9 
والػػتحكـ ال اصػػة بػػدليؿ مشػػروع الت ػػرج حيػػث أوصػػى مجمػػس القسػػـ عمػػى ماجػػاء بػػالتقرير السػػنوى واعتمػػاد دليػػؿ مشػػروع 

جنػو الت رج وطباعتو لمطالب ويوصى المجمس بتعميمو عمى أجساـ الكمية حيػث أوصػت لجنػة شػموف التعمػيـ عمػى تشػكيؿ ل
د/ أحمػػد  -2د/أحمػػد مصػػط ى المحػػالوى           -1 -برماسػػة السػػيد  أ.د/ السػػيد محمػػود الربيعػػي وعضػػوية كػػؿ مػػف :

 محمد النجار لدراسة دليؿ مشروع الت رج. 
 القــــــــرار

 7أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية المجنة 
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التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف  طػػاب رمػػيس كنتػػروؿ ال رجػػة االعػػدادى  د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػموف7المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -17
 بتصويب نتيجة الطالب وذلؾ عمى النحو التالى : 

الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرجـ  اسـ الطالب ـ
 االكاديمى 

نتيجة الطالب جبؿ 
 التصويب

نتيجة الطالب 
 بعد التصويب

 سبب التصويب

درجػػػػػة الطالػػػػػػب فػػػػػى مػػػػػػادة  167717 حسف محمد حسف موسى 1
( ض 61/157) 2ال يزيػػاء 

 وحالة الطالب باؽ لالعادة

درجػػػػة الطالػػػػب فػػػػى 
 2مػػػػػػػادة ال يزيػػػػػػػاء 

( ض لػػػـ 63/157)
ت ييػػر حالػػة الطالػػب 

 )باؽ لإلعادة(

 طػػأ مػػادى فػػى نقػػؿ 
درجػػػػػة مػػػػػف دا ػػػػػؿ 
الكراسة الى  ارجيػا 
وتظػػؿ حالػػة الطالػػب 
 كما ىى لـ تت ير 

درجػػػػػة الطالػػػػػػب فػػػػػى مػػػػػػادة  1577172 باسؿ عماد السيد محمد   2
( ض 56/157) 2ال يزيػػاء 

وحالػػػػػػػة الطالػػػػػػػب م صػػػػػػػوؿ 
 نياميا

درجػػػػة الطالػػػػب فػػػػى 
 2مػػػػػػػادة ال يزيػػػػػػػاء 

( ض 71/157)
ولػػػػػػػػػػـ تت يرحالػػػػػػػػػػة 
الطالػػػػػػب )م صػػػػػػوؿ 

 نياميا(

 طػػأ مػػادى فػػى نقػػؿ 
درجػػػػػة مػػػػػف دا ػػػػػؿ 
الكراسة الى  ارجيػا 
وتظػػؿ حالػػة الطالػػب 
 كما ىى لـ تت ير.

درجػػػػػة الطالػػػػػػب فػػػػػى مػػػػػػادة  1677473 عبد اهلل محمد ع ي ى أحمد  3
( ض 56/157) 2يزيػػاء ال 

وحالػػػػػػػػة الطالػػػػػػػػب منقػػػػػػػػوؿ 
 بمادتيف .

درجػػػػة الطالػػػػب فػػػػى 
 2مػػػػػػػادة ال يزيػػػػػػػاء 

( ض 57/157)
ولػػػػػػػػػػـ تت يرحالػػػػػػػػػػة 
الطالػػػػػػػػػػب منقػػػػػػػػػػوؿ 

 بمادتيف كما ىو 

 طػػأ مػػادى فػػى نقػػؿ 
درجػػػػػة مػػػػػف دا ػػػػػؿ 
الكراسة الى  ارجيػا 
وتظػػؿ حالػػة الطالػػب 
كمػػػا ىػػػى لػػػـ تت يػػػر 
منقػػوؿ بمػػادتيف كمػػا 

 ىو.

 التعميـ بالموافقة.حيث أوصت لجنة شموف 
 القــــــــرار

 7أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية المجنة 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 9/2717 /17 االولىالجمسة  ـ2718 / 2717ترونية بمنوؼ العاـ الجامعى مجمس كمية اليندسة اإللك) 
 

(8) 

 
 
 

د/ وكيؿ الكمية لشموف التعمػيـ والطػالب بشػأف  طػاب رمػيس كنتػروؿ ال رجػة االولػى بتصػويب 7المذكرة المقدمة مف السيد أ -ب
 نتيجة الطالب وذلؾ عمى النحو التالى : 

الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرجـ  اسـ الطالب ـ
 كاديمى اال 

نتيجة الطالب جبؿ 
 التصويب

نتيجة الطالب 
 بعد التصويب

 سبب التصويب

منقػػػػػوؿ بمػػػػػادتيف )  راسب 1477476 ابراىيـ جالؿ محمد محمد  1
 –جػػػػػػػػػوى كيربيػػػػػػػػػة 

تنظػػػػيـ الحاسػػػػبات ( 
بعػػػػد تطبيػػػػؽ جواعػػػػد 

 الرأفة

 طأ مادى فى رصػد 
درجػػػػػػػػػػػػػات رسػػػػػػػػػػػػػـ 
الوصػػػػػػػػػػ ية طبقػػػػػػػػػػا 
ل طػػػػػػػػػػاب رمػػػػػػػػػػيس 
كنتػػػػػػػػػروؿ ال رجػػػػػػػػػػة 
ذا االعػػػدادى فػػػى ىػػػػ

 الشأف 

 حيث أوصت لجنة شموف التعميـ بالموافقة.
 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية المجنة 

 
د/ وكيػؿ الكميػة لشػموف التعمػيـ والطػالب بشػأف  طػاب رمػيس كنتػروؿ ال رجػة الثانيػة بتصػويب 7المذكرة المقدمة مف السيد أ-ج

 نتيجة الطالب وذلؾ عمى النحو التالى : 
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرجـ  اسـ الطالب ـ

 االكاديمى 

نتيجة الطالب جبؿ 
 التصويب

نتيجة الطالب 
 بعد التصويب

 سبب التصويب

أحمػػػػد محمػػػػد عبػػػػد الػػػػرحيـ  1
 محمد  

درجة الطالب فى مادة آالت  1477745
( جػ جػ 78/177كيربية )

ومجموع درجات الطالب 
 ) ممتاز( 1327

درجػػة الطالػػب فػػى 
مادة آالت كيربيػة 

( جػػػ جػػػ 79/177
ومجمػػػػوع درجػػػػات 

) 1328الطالػػػػػػػب 
 ممتاز(

 طأ مادى فى جمػع 
 جزيمات السؤاؿ  

دعػػػاء عػػػاطؼ عبػػػد الجميػػػؿ  2
 العربى 

درجة الطالبة فى مادة آالت    1377197
( ض 44/177كيربية )

 وحالة الطالبة منقولة بمادة 

درجػػة الطالبػػة فػػى 
مادة آالت كيربيػة 

( ض 46/177)
وحالػػػػػػػة الطالبػػػػػػػة 
النياميػػػػػة ناجحػػػػػة 

 ر مقبوؿبتقدي

 طأ مادى فى جمػع 
 جزيمات السؤاؿ  

درجة الطالبة فى مادة دوامر    1477337 سارة سامى سميماف  3
( ج 116/177الكترونية ) 

 ج وحالة الطالبة منقولة بمادة

درجػػة الطالبػػة فػػى 
مػػػػػػػػػػػػادة دوامػػػػػػػػػػػػر 
الكترونيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ) 

( ج 126/177

 طأ مادى فى جمػع 
درجػػات عمػػى غػػالؼ 
الكراسة وبنػاء عميػو 

تعػػػديؿ مجمػػػوع يػػػتـ 
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درجػػات الطالبػػة مػػف  ج 
 1347الػى  1337

 ) ممتاز(  

درجة الطالبة فى مادة آالت  1377337 ماريياـ ابراىيـ سعد غالى  4
 ( ض 39/177كيربية )

درجػػة الطالبػػة فػػى 
مادة آالت كيربيػة 

( ض 42/177)
ولػػػػـ تت يػػػػر حالػػػػة 

 الطالبة 

 طأ مادى فى جمػع 
 جزيمات السؤاؿ  

درجة الطالبة فى مادة    1277627 ارؾياره اسالـ فرج مب 5
المعالجات الدجيقة وتطبقاتيا 

 ( ض47/177)

درجػػة الطالبػػة فػػى 
مػػػػػادة المعالجػػػػػات 
الدجيقػػة وتطبقاتيػػا 

( ض 42/177)
ولػػػػـ تت يػػػػر حالػػػػة 

 الطالبة 

 طأ مادى فى جمػع 
جزيمػػػػػػػػات السػػػػػػػػؤاؿ  
ولػػػػػػـ تت يػػػػػػر حالػػػػػػة 
الطالبػػػػػػػػػػة وتبقػػػػػػػػػػى 
حالتيػػػػػػا كمػػػػػػا ىػػػػػػى 

 عميو

 . التعميـ بالموافقةحيث أوصت لجنة شموف 
 القــــــــرار

 7أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية المجنة 

 
د/ وكيػؿ الكميػة لشػموف التعمػيـ والطػالب بشػأف  طػاب رمػيس كنتػروؿ ال رجػة الثالثػة بتصػويب 7المذكرة المقدمة مف السيد أ -د

 نتيجة الطالب وذلؾ عمى النحو التالى : 
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرجـ  اسـ الطالب ـ

 االكاديمى 

نتيجة الطالب جبؿ 
 التصويب

نتيجة الطالب 
 بعد التصويب

 سبب التصويب

درجة الطالبة فى مادة نظـ  1377187 حناف محمد عمى ع ي ى   1
( 41/177التحكـ الال طى )
ض وحالة الطالبة 

 منقولةبمادتيف 

درجػػة الطالبػػة فػػى 
مػػادة نظػػـ الػػتحكـ 
الال طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

( ض 44/177)
ولػػػػػػػـ تت يرحالػػػػػػػة 
الطالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 ادتيفمنقولةبم

 طأ مػادى فػى نقػؿ 
درجػػػػػة مػػػػػف دا ػػػػػؿ 
الكراسػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػى 
 ارجيا وتظػؿ حالػة 
الطالبػػة كمػػا ىػػى لػػـ 

 تت ير  

أحمػػػػػػػػػد محمػػػػػػػػػد محمػػػػػػػػػد  2
الحسػػػػػػػػػػػػػينى ) ىندسػػػػػػػػػػػػػة 
االلكترونيػػػػات واالتصػػػػاالت 

 الكيربية ( 

درجة الطالب فى مادة دوامر    12777797
( ض 41/177كيربية )

 وحالة الطالب باؽ لالعادة

درجػػة الطالػػب فػػى 
دة دوامػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػا

كيربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
( ض 42/177)

وحالػػػػػػة الطػػػػػػالبمـ 
تت يػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػاؽ 

 لالعادة

 طأ مػادى فػى نقػؿ 
درجػػػػػة مػػػػػف دا ػػػػػؿ 
الكراسػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػى 
 ارجيا وتظػؿ حالػة 
الطالػػب كمػػا ىػػى لػػـ 

 تت ير  



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 9/2717 /17 االولىالجمسة  ـ2718 / 2717ترونية بمنوؼ العاـ الجامعى مجمس كمية اليندسة اإللك) 
 

(17) 

حذي ػػػػػػػػة محمػػػػػػػػود أحمػػػػػػػػد   3
ىندسػػػػػػػػػػػة االلكترونيػػػػػػػػػػػات 

 واالتصاالت الكيربية (

درجة الطالب فى مادة دوامر    277337
(ض 43/177االتصاالت ) 

وحالة الطالب م صوؿ فرصة 
رابعة درجة الطالب فى مادة 

الكترونيات بصرية 
( ض ج وحالة 16/177)

 الطالب م صوؿ فرصة رابعة

رجػػػة الطالػػػب فػػػى 
مػػػػػػػػػػػػادة دوامػػػػػػػػػػػػر 
االتصػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت ) 

(ض 48/177
وحالػػػػػػػة الطالػػػػػػػب 
م صػػػػػػوؿ فرصػػػػػػة 
رابعػػػػػػػػػػػة درجػػػػػػػػػػػة 
الطالػػػب فػػػى مػػػادة 
الكترونيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرية 

( ض 24/177
ج وحالػػػة الطالػػػب 

ؿ فرصػػػػػػة م صػػػػػػو
 رابعة

الطالػػػػػب بػػػػػاؽ فػػػػػى 
مػػػػػػػػادة مسػػػػػػػػتحدثة 
وتضػػاؼ لػػو أعمػػاؿ 
السػػػنة وتظػػػؿ حالػػػة 
الطالػػب كمػػا ىػػى لػػـ 
تت يػػػر الطالػػػب بػػػاؽ 
فػػػػػػى المػػػػػػادة  لػػػػػػو 
أعمػاؿ السػنة وتظػؿ 
حالػػػػة الطالػػػػب كمػػػػا 

 ىى لـ تت ير

 تامر فتحى ابراىيـ البرلس 4
ىندسػػػػػػػػػػػة االلكترونيػػػػػػػػػػػات 

 واالتصاالت الكيربية (  

ى مادة مقرر درجة الطالب ف 1277727
( 73/177) 3ا تيارى 

ج=وحالة الطالب منقوؿ 
 بمادة 

درجة الطالب فى 
مادة مقرا تيارى 

( ج 75/177) 3
ج وحالة الطالب 
لـ تت ير حالة 
الطالب منقوؿ 

 بمادة(

 طأ مػادى فػى نقػؿ 
درجػػػػػة مػػػػػف دا ػػػػػؿ 
الكراسػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػى 
 ارجيا وتظػؿ حالػة 
الطالػػب كمػػا ىػػى لػػـ 

 تت ير  

ـ فػػػػوزى  الػػػػد محمػػػػد غػػػػان 5
ىندسػػػػػػػػػػػة االلكترونيػػػػػػػػػػػات 

 واالتصاالت الكيربية 

درجة الطالب فى مادة مقرر    1277367
( ض 177/ 47)3ا تيارى 

 وحالة الطالب باؽ لالعادة

درجة الطالب فى مادة 
) 3مقرر ا تيارى 

( ؿ ولـ 57/177
 تت ير حالة الط)باؽ (

 طػػػػػأ مػػػػػادى فػػػػػى نقػػػػػؿ 
درجة مػف دا ػؿ الكراسػة 
الى  ارجيػا وتظػؿ حالػة 

 ب كما ىى لـ تت ير  الطال

 .  حيث أوصت لجنة شموف التعميـ بالموافقة
 القــــــــرار

 7أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية المجنة ويرفع لمجامعة

 
د/ وكيؿ الكميػة لشػموف التعمػيـ والطػالب بشػأف  طػاب رمػيس كنتػروؿ ال رجػة الرابعػة بتصػويب 7المذكرة المقدمة مف السيد أ -ذ

 ذلؾ عمى النحو التالى : نتيجة الطالب و 

الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرجـ  اسـ الطالب ـ
 االكاديمى 

نتيجة الطالب جبؿ 
 التصويب

نتيجة الطالب 
 بعد التصويب

 سبب التصويب

السمحاء محمػد سػعيد عبػد  1
الصػػػػػادؽ ) جسػػػػػـ ىندسػػػػػة 

 وعمـو الحاسبات(

دور سبتمبر بمادة ) تدريب  297179
 أولى (  

ت يػػػػػػػػػرت درجػػػػػػػػػة 
الطالبػػػة فػػػى مػػػادة 
(  ) تػػػػدريب أولػػػػى

مػػػػػف غيػػػػػاب الػػػػػى 
درجػػػػػػػػػػػة  25/57

وبالتػػػػػالى ت يػػػػػرت 
حالػػة الطالبػػة الػػى 

تػػػدريب أولػػػى مػػػادة 
ت مػػػؼ ولػػػـ ينتيػػػى 
التػػػػػػدريب الصػػػػػػي ى 
جبػػػؿ ظيػػػور نتيجػػػة 

 ال رجة الرابعة 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 9/2717 /17 االولىالجمسة  ـ2718 / 2717ترونية بمنوؼ العاـ الجامعى مجمس كمية اليندسة اإللك) 
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 ناجحة

عمػػرو محمػػد عصػػراف ت ػػاؿ  2
)  جسػػػػػػـ ىندسػػػػػػة وعمػػػػػػوـ 

 الحاسبات(

دور سبتمبر بمادتيف ) نظـ    1177532
الحاسبات الموزعة  وتدريب 

 ثة (ثال

ت يػػػػػػػػػرت درجػػػػػػػػػة 
الطالب فى مػادة ) 
نظػػػػػػـ الحاسػػػػػػبات 
الموزعػػػػػػػػة( مػػػػػػػػف 

 47درجة الػى 39
درجػػػػػة ولكػػػػػف لػػػػػـ 
يت يػػػػػػػػػػػر حالػػػػػػػػػػػة 

 الطالب 

وجػػػػػػود  طػػػػػػا فػػػػػػى 
تجميػػػػػػػع الػػػػػػػدرجات 
سػػؤاؿ بػػدا ؿ كراسػػة 

 االجابة 

محمػػػػود نبيػػػػؿ عمػػػػر عبػػػػد  3
الحمػػػػػػػيـ ) جسػػػػػػػـ ىندسػػػػػػػة 
االلكترونيػػػػػػػات الصػػػػػػػناعية 

 والتحكـ 

رسـ دور سبتمبر بمادة )    1277532
 ( 1ىندسى واسقاط 

غيرت درجة الطالب ت
فى مادة )سػـ ىندسػى 

/ 47(مػػػػف 1واسػػػػقاط 
درجػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػج  275

درجػػػػػػػػػة ض ج الػػػػػػػػػى 
درجػػػػػػة ض  47/177

ولػػػػػػػػـ يت يػػػػػػػػر حالػػػػػػػػة 
 الطالب 

وجػػػػػػود  طػػػػػػا فػػػػػػى 
 تصحي  المادة 

أحمػػد أسػػامة فيمػػى شػػعباف جسػػـ  4
ىندسة االلكترونيات واالتصػاالت 

 الكيربية( 

)شبكات دور سبتمبر بمادة  1277716
 الحاسبات( 

ت يػػػػػػػػػرت درجػػػػػػػػػة 
الطالػػػب فػػػى مػػػادة 
شػبكات الحاسػػبات 
( مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

درجػػػػػػػػػة 46/157
ض ولػػػػػػػـ تت يػػػػػػػر 

 حالة الطالب 

وجػػػػػػود  طػػػػػػا فػػػػػػى 
تجميػػع درجػػة سػػؤاؿ 
بػػػػػػػػػػػدا ؿ كراسػػػػػػػػػػػة 

   7االجابة 

 حيث أوصت لجنة شموف التعميـ بالموافقة. 
 القــــــــرار

  7ب عمرو محمد عصراف ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بالموافقة عمى توصية المجنة ماعدا الطال
 

د/ وكيػؿ الكميػة لشػموف التعمػيـ والطػالب بشػأف إعػادة / جيػد الطالػب / محمػد عبػد الػرحمف 7المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -11
ـ.  وحالػػة بػػاؽ الموجػػوؼ عػػف 2717/2718ىػػالؿ غمػػوش بال رجػػة الرابعػػة جسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ 

 ب التجنيد  حيث أوصت لجنة شموف التعميـ بالموافقة عمى إعادة الطالب المذكور.الدراسة بسب
 القــــــــرار

 7أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية المجنة ويرفع لمجامعة
 
 

  -: اىؼالقبد اىثقبفٞخ:عبثؼبً  ًً 
/ 7قة عمى تسجيؿ أبحػاث  اصػة بالسػيد دد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المواف.المذكرة المقدمة مف السيدة أ-1

األسػتاذ المسػاعد بقسػـ ىندسػة وىندسػة وعمػوـ الحاسػبات وذلػؾ لمح ػاظ عمػى حػؽ الممكيػة  -أيمف السيد أحمد السيد عميػرة



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 9/2717 /17 االولىالجمسة  ـ2718 / 2717ترونية بمنوؼ العاـ الجامعى مجمس كمية اليندسة اإللك) 
 

(12) 

ال كرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيمة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األ رى سػواء 
وأصػػت لجنػػة العالجػػات  7أو عربيػػة أو عالميػػة. حيػػث أوصػػى مجمػػس القسػػـ بالموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ أبحػػاث لسػػيادتو مصػػرية

 الثقافية بالموافقة .
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى تسجيؿ األبحاث ال اصة بسيادتو ويرفع لمجامعة.

لعميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى صػرؼ مكافػأة لبحػوث نشػرت فػي مجػالت د/ وكيؿ الكميػة لمدراسػات ا.المذكرة المقدمة مف السيدة أ-2
 -ذلؾ لنشرة بحث في مجمة عالمية:و المدرس بقسـ ال يزيقا والرياضيات اليندسية –عالمية لمسيد.د/ طو عبد المييمف طو  

“Journal of Materials Science: Materials in Electronic VoI.28-No.16(2017). IF=2.01 

  -والبحث بعنواف :

Optical and thermo gravimetric analysis of pd3O4/PVC Nan composites”   

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة عمى صرؼ مكافأة األبحاث ال اصة بسيادتو ويرفع لمجامعة.

 

لموافقػة عمػى إضػافة مجػالت عالميػة لقسػـ د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف ا.المذكرة المقدمة مف السيدة أ -3
المػػدرس بالقسػػـ عمػػى إضػػافة  -/ طػػارؽ أحمػػد محمػػود محمػػد 7ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ  اصػػة بالسػػيد د

 الدورية التالية الى جاممة الدوريات التى تستحؽ جامزة النشر العممى المتميز .

1-Transaction of the lnstitute of Measurement and Control. Impact factor 1.049 Thomson 

Reuters.  
 حيث يوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى إضافة ىذه الدورية. 

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة عمى  إضافة ىذه الدوريةويرفع لمجامعة.

 

لموافقة عمى مد اإلجػازة الدراسية لمسيد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف ا7المذكرة المقدمة مف السيدة أ -4
المدرس المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  وعضو اإلجازة  -/أمجد سيد عبد المجيد محمود 7ـ

الدراسية  عمى إحدى المن  المقدمة مف الحكومة اليندية بجامعة الممية السالمية بنيودليى  لمحصوؿ عمى درجة 
  7ـ. حيث أوصت المجنة بالموافقة16/9/2718حتى  17/9/2717عاـ رابع اعتبارا مف الدكتوراه لمدة 

  
 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى مد اإلجػازة الدراسية لمميندس المذكور ويرفع لمجامعة
 

مػد اإلجػػازة الدراسػية لمسػيدة  د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى7المذكرة المقدمػة مػف السػيدة أ-5
  المدرس المساعد بقسـ ال يزيقا والرياضيات اليندسية وعضو اإلجازة الدراسػية بروسػيا -/حناف مجدى درويش شبانة 7ـ

ـ.بمرتػب يصػرؼ بالػدا ؿ  حيػث أوصػت لجنػة 27/17/27117لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه لمدة عاـ ثالث اعتبػارا مػف 
عمػػى المػػد بنػػاءا عمػػى  طػػاب المشػػرؼ وموافقػػة المكتػػب الثقػػافى وموافقػػة مجمػػس القسػػـ  7افقػػةالعالجػػات الثقافيػػة بالمو 

 الم تص .

 القــــــــرار
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 .  ويرفع لمجامعة ةالمذكور  ةأوصى المجمس بالموافقة عمى مد اإلجػازة الدراسية لمميندس
 

 
 
 

ث بشػأف الموافقػة عمػى مػد البعثػة الدراسػية لمميندسػة/ المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػو -6
المشػترؾ لمػدة عػاـ  لإلشػراؼالمػدرس المسػاعد بقسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات وعضػو البعثػة  –عبير عبد العزيز عشػرة 

ـ وأوصػت لجنػة العالجػات 29/7/2717بتػاريخ  إلػى أرض الػوطفف المذكورة عادت نتياء مف متطمبات الرسالة.عمما بألال 
 قافية عمى الموافقة عمى استكماؿ البعثة الدا مية لمدة عاـ وفقا لما جاء مف مجمس القسـ . الث

 القــــــــرار
 . ويرفع لمجامعة ةالمذكور  ةأوصى المجمس بالموافقة عمى مد اإلجػازة الدراسية لمميندس

 

التقريػػػر الدراسػػي والمػػد ال ػػاص بالسػػيد  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف7المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ-7
-Eوالممتحػػؽ ببرنػػامج -المعيػػد بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ   –المينػػدس/ ابػػراىيـ عمػػى محمػػد سػػميـ  

Just7   لمحصوؿ عمى درجتى الماجستير والػدكتوراه عمػى المنحػة المقدمػة لسػيادتة مػف الجامعػة المصػرية اليابانيػة وذلػؾ
الحظات عمى التقريرر ومدى االلتزاـ بالت صص الموفد عميو والموافقة عمى المػد ل صػؿ دراسػى النيػاء متطمبػات البداء الم

الماجستير   وجد أوصت لجنة العالجات االسػتمرار فػى التسػجيؿ فقػط دوف تحديػد مػده معينػة وحيػث اف الطالػب جػد أجػر فػى 
افقػة عمػى المػد لمػدة فصػؿ دراسػى واحػد وطبقػا لمػا جػاء مػف طمبو بطمب المد لمدة فصػؿ دراسػى لػذلؾ توصػى المجنػة بالمو 
  الدارس ممتـز بالت صص الموفد عميو. الدراسى عمما بأف  مجمس القسـ الم تص بالموافقة والموافقة عمى ماجاء بالتقرير

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة العالجات الثقافية ويرفع لمجامعة.

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف التقريػر العممى المقدـ مف السيد د/عماد الديف 7المقدمة مف السيدة أ المذكرة-8
بتقرير عممى عف حضور سيادتو المؤتمر –المدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  -محمد عمى حسف  

 21الى 19الذى عقد فى دولة السويد فى ال ترة مف  Extended Discretization Methods(x-DMS2017العممى 
 ـ حيث أوصت المجنة عمى اعتماد  ماجاء بالتقرير.  2717يونيو 

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة العالجات الثقافية ويرفع لمجامعة

 

 -: دساعبد ػيٞب :ثبٍْبً 
( GPAلكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف كي ية حساب المعدؿ التراكمي النيامي )د/ وكيؿ ا7المذكرة المقدمة مف السيد أ-1

لمطالب الذيف لـ يحققوا المعػدؿ المطمػوب لمتسػجيؿ ) لطػالب تحسػيف المػواد(والتى يوضػ  فييػا أنػو جػد لػوحظ أثنػاء حسػاب 
( مػػع GPAمػػواد فػػى حالػػة حسػػاب )( لطػػالب الدراسػػات العميػػا الػػذيف يقومػػوف بتحسػػيف الGPAالمعػػدؿ التراكمػػى النيػػامى )

( ممػا يػؤدى الػى   ػض 18( ساعة يزيػد المقػاـ اى عػف )18اجتياز مادة التحسيف يتـ اضافتيا الى عدد الساعات وىى )
( مما يؤدى فى النياية الى فصؿ الطالب عمى الرغـ مف نجاحػة فػى المػادة . حيػث  GPAنسبة المعدؿ التراكمى النيامى )

 عمى ماورد بالمذكرة عمى أف يتـ االلتزاـ بأ ذ درجات أعمى ستة مواد .  أوصت المجنة بالموافقة
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 القــــــــرار
 .ألعمى ست موادمع احتساب التقدير التراكمي التى تـ دراستيا أوصى المجمس بالموافقة عمى السماح بالتحسيف فى المواد 

بحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ أحمػد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا وال7المذكرة المقدمة مف السيد أ-2
بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات  والمسجؿ لدرجة دكتػور ال مسػ ة فػى العمػوـ -المدرس المساعد  –محمد عبد العظيـ غزيو 
حتػػػػػى 1/17/2717ـ اعتبػػػػػارا مػػػػػف 2717/2718ـ لمػػػػػدة عػػػػػاـ أوؿ لمعػػػػػاـ الجػػػػػامعي 2712اليندسػػػػػية دورة أكتػػػػػوبر 

 بناء عمى مجمس القسـ.  ـ37/9/2718
 القــــــــرار

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

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فتػرة الدراسػة لممينػدس/ عبػد 7المذكرة المقدمة مف السيد أ-3
المسجؿ لدرجة دكتور ال مس ة فى العموـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات  دورة أكتػوبر –سف اهلل حسف حسف ح

ـ بناء عمػى توصػية 37/9/2718حتى 1/17/2717ـ اعتبارا مف 2717/2718ـ لمدة عاـ أوؿ لمعاـ الجامعي 2712
  مجمس القسـ.

 القــــــــرار
 مهندس المذكور  لمدة عام أول ويرفع للجامعة.أوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة لل

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لممينػدس/ تػامر 7المذكرة المقدمة مف السيد أ-4
رة أكتػوبر المسجؿ لدرجة دكتور ال مس ة فى العموـ اليندسية بقسـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات  دو –طالؿ محمد عبد اليادى

 ةعمػى توصػيـ بناء 37/9/2718حتى 1/17/2717ـ اعتبارا مف 2717/2718ـ لمدة عاـ أوؿ لمعاـ الجامعي 2717
 مجمس القسـ.

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

 

ؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/ د/ وكيػ7المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -5
المسجؿ لدرجة دكتور ال مس ة فػى العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات  دورة –أحمد ابراىيـ أبو المكاـر سالـ

ـ بنػاء عمػى 37/9/2718تػى ح1/17/2717ـ اعتبارا مػف 2717/2718ـ لمدة عاـ أوؿ لمعاـ الجامعي 2712أكتوبر 
 توصية مجمس القسـ.

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

 

 د/ وكيػػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػػا والبحػوث بشػػأف الموافقػة عمػػى مػػد فتػرة الدراسػػة لمميندسػػة/7المػذكرة المقدمػػة مػف السػػيد أ-6
ا المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  والمسجمة لدرجة دكتور ال مس ة فى اليندسة –أمانى عبد الحميد جنديؿ

ـ بنػاء عمػى توصػية 1/8/2718حتػى 2/8/2717ـ اعتبارا مػف 2717/2718االلكترونية لمدة عاـ أوؿ لمعاـ الجامعي 
 مجمس القسـ.

 القــــــــرار
 على مد فترة الدراسة للمهندسة المذكورة  لمدة عام أول ويرفع للجامعة.أوصى المجلس بالموافقـة 
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د/ وكيػػػػؿ الكميػػػػة لمدراسػػػػات العميػػػػا والبحػػػػوث بشػػػػأف الموافقػػػػة عمػػػػى مػػػػد فتػػػػرة الدراسػػػػة 7المػػػػذكرة المقدمػػػػة مػػػػف السػػػػيد أ -7
ىندسػػة االلكترونيػػات  المسػػجؿ لدرجػػة دكتػػور ال مسػػ ة فػػى العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ–لمميندس/حسػػاـ محمػػد ىمػػاـ عبػػد اهلل
ـ 1/17/2717ـ اعتبػارا مػف 2717/2718ـ لمػدة عػاـ ثػانى لمعػاـ الجػامعي 2711واالتصػاالت  الكيربيػة دورة أكتػوبر 

 ـ بناء عمى توصية مجمس القسـ.37/9/2718حتى 
 القــــــــرار

 للجامعة. ويرفع ثانيأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور  لمدة عام 
 
 إييابد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/7المذكرة المقدمة مف السيد أ -8

العمػوـ اليندسػية بقسػػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػػاالت   فػػيالمسػجؿ لدرجػػة دكتػور ال مسػ ة –صػالح الػديف محمػػد ىاشػـ 
حتػػػػػى 1/17/2717ـ اعتبػػػػػارا مػػػػػف 2717/2718ـ لمػػػػػدة عػػػػػاـ رابػػػػػع لمعػػػػػاـ الجػػػػػامعي 2779الكيربيػػػػػة دورة أكتػػػػػوبر 

 ـ بناء عمى توصية مجمس القسـ . 37/9/2718
 القــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور  لمدة عام رابع ويرفع للجامعة.
 
لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/محمػد د/ وكيؿ الكمية 7المذكرة المقدمة مف السيد أ -9

المسجؿ لدرجة دكتور ال مس ة فى العموـ اليندسية بقسـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت  الكيربيػة –ابراىيـ عمى الحداد 
ـ بنػاء 37/9/2718حتػى 1/17/2717ـ اعتبػارا مػف 2717/2718ـ لمدة عاـ ثانى لمعاـ الجامعي 2711دورة أكتوبر 

 عمى توصية مجمس القسـ . 
 القــــــــرار

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

مميندسػة/مى د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مػد فتػرة الدراسػة ل7المذكرة المقدمة مف السيد أ-17
المسجمة لدرجة دكتور ال مس ة فى العموـ اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت  الكيربيػة –حممى احمد شاىيف 

ـ بنػاء 37/9/2718حتػى 1/17/2717ـ اعتبػارا مػف 2717/2718ـ لمدة عاـ ثانى لمعاـ الجامعي 2711دورة أكتوبر 
 عمى توصية مجمس القسـ.

 القــــــــرار
 . أوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندسة المذكورة  لمدة عام ثانى ويرفع للجامعة

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسػة لمميندسػة/رانيا 7المذكرة المقدمة مف السيد أ-11
فى العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيػات واالتصػاالت  الكيربيػة المسجمة لدرجة دكتور ال مس ة –أحمد سالمة غازى 
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ـ بنػاء 37/9/2718حتػى 1/17/2717ـ اعتبػارا مػف 2717/2718ـ لمدة عاـ ثالث لمعاـ الجامعي 2717دورة أكتوبر 
 عمى توصية مجمس القسـ.

 القــــــــرار
 .رة  لمدة عام ثالث ويرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندسة المذكو

 

د/ وكيػػػػؿ الكميػػػػة لمدراسػػػػات العميػػػػا والبحػػػػوث بشػػػػأف الموافقػػػػة عمػػػػى مػػػػد فتػػػػرة الدراسػػػػة 7المػػػػذكرة المقدمػػػػة مػػػػف السػػػػيد أ-12
المسػػجمة لدرجػػة دكتػػور ال مسػػ ة فػػى العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات –لمميندسػػة/ايماف محمػػد حسػػف البقػػرى 

حتػى 1/17/2717ـ اعتبارا مػف 2717/2718ـ لمدة عاـ ثانى لمعاـ الجامعي 2711ربية دورة أكتوبر واالتصاالت  الكي
 ـ بناء عمى توصية مجمس القسـ.37/9/2718

 القــــــــرار
 أوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندسة المذكورة  لمدة عام ثانى ويرفع للجامعة

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسػة لمميندسػة/رانيا 7د أالمذكرة المقدمة مف السي-13
المسجمة لدرجة دكتور ال مس ة فى العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت  الكيربيػة –رفعت جماؿ جطب 

ـ بنػاء 37/9/2718حتػى 1/17/2717عتبػارا مػف ـ ا2717/2718ـ لمدة عاـ أوؿ لمعػاـ الجػامعي 2711دورة أكتوبر 
 عمى توصية مجمس القسـ.

 القــــــــرار
 .أوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندسة المذكورة  لمدة عام أول ويرفع للجامعة

 

فتػػػػرة الدراسػػػػة  د/ وكيػػػػؿ الكميػػػػة لمدراسػػػػات العميػػػػا والبحػػػػوث بشػػػػأف الموافقػػػػة عمػػػػى مػػػػد7المػػػػذكرة المقدمػػػػة مػػػػف السػػػػيد أ-14
المسػػجمة لدرجػػة دكتػػور ال مسػػ ة فػػى العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات –لمميندسػػة/إيماف جػػابر زىػػراف الشػػيخ 
حتػى 1/17/2717ـ اعتبػارا مػف 2717/2718ـ لمدة عاـ أوؿ لمعاـ الجػامعي 2712واالتصاالت  الكيربية دورة أكتوبر 

 ـ بناء عمى توصية مجمس القسـ.37/9/2718
 القــــــــرار

 لمدة عام أول ويرفع للجامعة  ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندسة المذكور

د/ وكيػػػػؿ الكميػػػػة لمدراسػػػػات العميػػػػا والبحػػػػوث بشػػػػأف الموافقػػػػة عمػػػػى مػػػػد فتػػػػرة الدراسػػػػة 7المػػػػذكرة المقدمػػػػة مػػػػف السػػػػيد أ-15
جػػػة دكتػػػور ال مسػػػ ة فػػػى العمػػػوـ اليندسػػػية بقسػػػـ ىندسػػػة المسػػػجمة لدر –لمميندسػػػة/فاطمة محمػػػد عػػػارؼ محمػػػود حسػػػيف 
ـ اعتبػػػارا مػػػف 2717/2718ـ لمػػػدة عػػػاـ أوؿ لمعػػػاـ الجػػػامعي 2712االلكترونيػػػات واالتصػػػاالت  الكيربيػػػة دورة أكتػػػوبر 

 ـ بناء عمى توصية مجمس القسـ. 37/9/2718حتى 1/17/2717
 القــــــــرار

 . ة للمهندسة المذكورة  لمدة عام أول ويرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراس
 

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مػد فتػرة الدراسػة لمميندسػة/راند 7المذكرة المقدمة مف السيد أ-16

ونيػػات واالتصػػاالت  المسػػجمة لدرجػػة دكتػػور ال مسػػ ة فػػى العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة االلكتر –عمػػى عبػػد الباسػػط عثمػػاف 
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 (ـ 9/2717 /17 االولىالجمسة  ـ2718 / 2717ترونية بمنوؼ العاـ الجامعى مجمس كمية اليندسة اإللك) 
 

(17) 

حتػػػػػى 1/17/2717ـ اعتبػػػػػارا مػػػػػف 2717/2718ـ لمػػػػػدة عػػػػػاـ أوؿ لمعػػػػػاـ الجػػػػػامعي 2712الكيربيػػػػػة دورة أكتػػػػػوبر 
 ـ بناء عمى توصية مجمس القسـ .37/9/2718

 القــــــــرار
 .أوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندسة المذكور  لمدة عام أول ويرفع للجامعة

 
د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى اعتمػػاد التقػػارير السػػنوية 7لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أا -17

( أوليػـ الطالػب/ ناصػر عبػد ال ضػيؿ عبػد الحميػد سػعيد  3لطالب الدكتوراه بقسـ ال يزيقا والرياضيات اليندسػية وعػددىـ )
  وأ رىـ الطالب/ عمى محمد لط ى عمى جنديؿ.  

 القــــــــرار
 .أوصى المجلس بالموافقـة على اعتماد التقارير السنوية لطالب الدكتوراه بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية ويرفع للجامعة

  
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى اعتماد التقارير السػنوية لطػالب 7المذكرة المقدمة مف السيد أ-18

ـ/  -2( أوليـ الميندس/ وليد محمػد مصػط ى سػعده  2توراه بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  وعددىـ )الدك
 عمر احمد محمد شاىيف. 

 القــــــــرار
ويرفع ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  أوصى المجلس بالموافقـة على اعتماد التقارير السنوية لطالب الدكتوراه بقسم 

 .جامعةلل

 
د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى اعتمػػاد التقػػارير السػػنوية 7المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -19

( أوليـ الميندسة/ فاطمة سامى سعيد عبد 18لطالب الدكتوراه بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  وعددىـ )
 ـ ابراىيـ أبو الحسف. اهلل وأ رىـ ـ/ مى عبد العظي

 القــــــــرار
ىندسػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة أوصىى المجلىىس بالموافقىىـة علىىى اعتمىىاد التقىارير السىىنوية لطىىالب الىىدكتوراه بقسىىم 

 .ويرفع للجامعة

 
د التقارير السػنوية لطػالب د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى اعتما7المذكرة المقدمة مف السيد أ-27

( أوليػػـ المينػػدس/ عبػػد اهلل حػػس حسػػف حسػػف وأ ػػرىـ ـ/ أحمػػد 13الػػدكتوراه بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات  وعػػددىـ )
 محمد السيد الشامى.

 القــــــــرار
 للجامعة ويرفع ىندسة وعموـ الحاسباتأوصى المجلس بالموافقـة على اعتماد التقارير السنوية لطالب الدكتوراه بقسم 

 
د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى اعتمػػاد التقػػارير السػػنوية 7المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -21

( أوليػػػـ 5لطػػالب المسػػجميف لدرجػػة الماجسػػػتير فػػى العمػػوـ اليندسػػػية بقسػػـ ال يزيقػػا والرياضػػػيات اليندسػػية   وعػػددىـ )
 وأ رىـ ـ/ مريـ مرجاف كامؿ مرجاف. الميندس/ أسامة محمد محمد عمارة 

 القــــــــرار
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(18) 

ويرفىع ىندسة ال يزيقػا والرياضػيات اليندسػية أوصى المجلس بالموافقـة على اعتماد التقارير السنوية لطالب الماجستير بقسم 

 .للجامعة

 
مى اعتماد التقرير السػنوي ال ػاص د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة ع7المذكرة المقدمة مف السيد أ-22

المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات والمسجمة لدرجة دكتور ال مس ة فػى  –بالسيدة / أمانى عبد الحميد جنديؿ 
ـ حيث اوصت المجنة بالموافقة عمى ما جػاء بػالتقرير السػنوى ال ػاص 2716-2715اليندسة االلكترونية لمعاـ الجامعى 

 ذكورة . بالميندسة الم
 القــــــــرار

 .الخاص بالمهندسة المذكورة ويرفع للجامعة يررقأوصى المجلس بالموافقـة على اعتماد الت

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ موضوع البحػث ال ػاص 7المذكرة المقدمة مف السيد أ-23

ـ ) بنظػػاـ 2715ػيد لدرجػػة الماجسػػتيرفى العمػػوـ اليندسػػية دورة أكتػػوبر المقػػ -بالمينػػدس/ محمػػد ربيػػع عػػامر الشػػريؼ 
الساعات المعتمدة( بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  لمتسجيؿ  في موضوع: ) ت صيص المػوارد فػى نظػاـ 

  -االتصاؿ مف ىاتؼ  موى الى آ ر فى شبكات الجيؿ ال امس( تحت إشراؼ كؿ مف:
 أستاذ مت رغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ـ الكردى  د/ محمد فيي7أ 1

 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية / محمد السيد محمد الوكيؿ 7د 2

 القــــــــرار
  أوصى المجلس بالموافقـة على التسجيل للمهندس المذكور.

 
الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ موضػػوع البحػػث د/ وكيػػؿ 7المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -24

ـ ) 2713المقػػيد لدرجػة الماجسػتيرفى العمػـو اليندسػية دورة أكتػوبر  -ال اص بالميندس/ سامى سعيد يوسػؼ البحيػرى 
: ) تحسػيف ك ػاءة نقػؿ بنظاـ الساعات المعتمدة( بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيػة  لمتسػجيؿ  فػي موضػوع

  -الصور عمى شبكات انترنت األشياء( تحت إشراؼ كؿ مف:
 أستاذ مت رغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ السيد محمود الربيعى   7أ 1

 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية / أحمد مصط ى المحالوى 7د 2

 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ال قى د/ عبد العزيز السيد 3

 القــــــــرار
  ر.أوصى المجلس بالموافقـة على التسجيل للمهندس المذكو

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ موضوع البحػث ال ػاص 7المذكرة المقدمة مف السيد أ-25
ـ ) بنظػاـ 2711المقػيد لدرجة الماجستير فى العمػوـ اليندسػية دورة أكتػوبر  -د محمد الحم اوى  بالميندس/ محمود سعي

الساعات المعتمدة( بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  لمتسجيؿ  في موضػوع: ) تحسػيف جػودة الصػوت فػى 
  -نظـ االتصاالت الالسمكية( تحت إشراؼ كؿ مف:

 أستاذ مت رغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ي  صميب   د/ عادؿ عبد المس7أ 1

 أساذ مساعد  بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية / أسامة فوزى زىراف  7د 2

 القــــــــرار
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(19) 

  أوصى المجلس بالموافقـة على التسجيل للمهندس المذكور.
 

ؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ موضػػوع البحػػث د/ وكيػػ7المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -26
المقػػيدة لدرجػة دكتػور ال مسػ ة فػى العمػوـ اليندسػية دورة أكتػوبر  -ال اص بالميندسة/ أسماء أحمد سعيد محمد راضى  

جيؿ  فػػػي موضػػػوع: ) ـ ) بنظػػػاـ السػػػاعات المعتمػػػدة( بقسػػػـ ىندسػػػة االلكترونيػػػات واالتصػػػاالت الكيربيػػػة  لمتسػػػ2715
  -بروتوكوالت مقترحة لمتوجيو فى االتصاؿ مف ألو الى ألو فى شبكات االستشعار الالسمكية ( تحت إشراؼ كؿ مف:

 أستاذ مت رغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ السيد محمود الربيعى   7أ 1

 كترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ  بقسـ ىندسة االل د/ منى محمد صبرى شقير  7أ 2

 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية وليد سعد فؤاد حممى  3

 القــــــــرار
   7أوصى المجلس بالموافقـة على التسجيل للمهندسة المذكورة

 

عمى تسجيؿ موضوع البحػث ال ػاص د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة 7المذكرة المقدمة مف السيد أ-27
ـ ) بنظػاـ 2714المقػيد لدرجػة الماجسػتير فػى العمػوـ اليندسػية دورة أكتػوبر  -بالميندس/ سمير سمير عمى العمريطى  

الساعات المعتمدة( بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  لمتسجيؿ  في موضوع: ) تن يذ جياسات العمميػات الصػناعية باسػت داـ 
  -مقطعى اآلمنة( تحت إشراؼ كؿ مف:تقنيات التطوير ال

 وعموـ الحاسباتأستاذ مت رغ بقسـ ىندسة  د/ نبيؿ عبد الواحد اسماعيؿ   7أ 1

 وعموـ الحاسباتمدرس  بقسـ ىندسة   / محمد بدوى محمد بدوى7د 2

 القــــــــرار 28
  7أوصى المجلس بالموافقـة على التسجيل للمهندس المذكور

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ موضوع البحػث ال ػاص 7مف السيد أ المذكرة المقدمة-28
المقػيدة لدرجة الماجستير فى العموـ اليندسيةت صص ىندسة االلكترونيػات  -بالميندسة/ آيات سعيد عبد الجواد النجار  

عتمػػػدة( بقسػػػـ ىندسػػػة االلكترونيػػػات الصػػػناعية والػػػتحكـ ـ ) بنظػػػاـ السػػػاعات الم2714الصػػػناعية والػػػتحكـ دورة أكتػػػوبر 
لمتسجيؿ  في موضوع: )التصميـ والػتحكـ فػى انحنػاء الركبػة باسػت داـ روبػوت مسػاعد والمعتمػد عمػى مشػ الت العضػالت 

  -اليوامية ( تحت إشراؼ كؿ مف:
  اعية والتحكـىندسة االلكترونيات الصن أستاذ مساعد بقسـ د/ محمد أبو زيد صادؽ البراوانى    1

 ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـمدرس  بقسـ  / عماد عبد الستار الشيخ7د 2

 القــــــــرار
   7أوصى المجلس بالموافقـة على التسجيل للمهندسة المذكورة
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(27) 

 

جيؿ موضوع البحػث ال ػاص د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تس7المذكرة المقدمة مف السيد أ-29
المقػػػيدة لدرجػػة الماجسػػتير فػػى العمػػوـ اليندسػػية ت صػػص ىندسػػة  -بالميندسػػة/ ىػػاجر عػػالء محمػػد أبػػو الحديػػد شرشػػر 

ـ ) بنظػاـ السػاعات المعتمػدة( بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية 2713االلكترونيات الصػناعية والػتحكـ دورة أكتػوبر 
  -االتحكـ فى اليد االصطناعية القامـ عمى التعمـ العميؽ ( تحت إشراؼ كؿ مف:والتحكـ لمتسجيؿ  في موضوع: )

  ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ أستاذ مت رغ بقسـ د/ نبيمة محمود الربيعى7أ 1

  ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ أستاذ مساعد بقسـ د/ محمد أبو زيد صادؽ البراوانى    2

 ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ مدرس بقسـ يـ عبد الحميد رمضافد/ ابراى 3

 القــــــــرار
   7أوصى المجلس بالموافقـة على التسجيل للمهندسة المذكورة

 

المذكرة لمقدمة مف السيد .د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى توصػية لجنػة  فحػص ومناجشػة رسػالة -37
والمسػػجؿ لدرجػػة الماجسػػتير بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات   -اجسػػتير ال اصػػة بالمينػػدس/ ابػػراىيـ جمػػاؿ الػػديف ابػػراىيـ زويػػؿ الم

) تحسػػيف أداء نظػػاـ التقسػػيـ التػرددى المتعامػػد االدراكػػى باسػػت داـ  -ـ فػػى موضػوع:2712دورة أكتػػوبر  –واالتصػاالت الكيربيػػة 
 االساليب المثمى( 

 القــــــــرار
فىي العلىوم  الماجسػتيرالمجلس بالموافقـة على ما جاء بتوصية لجنة الفحص والمناقشة بمنح المهندس المذكور درجىة  أوصى

 الهندسية ويرفع للجامعة .
 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى توصػػية لجنػػة  فحػػص ومناجشػػة رسػػالة 7المقدمػػة مػػف السػػيد أ-31 
والمسػػػجؿ لدرجػػػة الماجسػػػتير بقسػػػـ ىندسػػػة االلكترونيػػػات   -بالمينػػػدس/ ىيػػػثـ فػػػريج عبػػػد اهلل درويػػػش  الماجسػػػتير ال اصػػػة
) تحسػػيف أداء نظػػـ اتصػػاالت الضػػوء المرمػػى واالتصػػاالت  -ـ فػػى موضػػوع:2715الحػػاؽ بػػدورة أكتػػوبر  –واالتصػػاالت الكيربيػػة 

 الالسمكية  عمى التقسيـ الترددى المتعامد( إ
 القــــــــرار

فىي العلىوم  الماجسػتيرالمجلس بالموافقـة على ما جاء بتوصية لجنة الفحص والمناقشة بمنح المهندس المذكور درجىة  أوصى

 الهندسية ويرفع للجامعة .
 

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى إيقػاؼ جيػد الميندسػة/ فاطمػة 7المذكرة المقدمة مف السيدة أ-32
لمدة عاـ أوؿ المقيدة لدرجة الماجستير في العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات  دورة  -و عبية الد وىبة أب

 ـ نظرا لظروؼ رعاية ط ميا.2711أكتوبر 

 القــــــــرار

   0أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة
 

بشأف الموافقة عمى إيقاؼ جيد الميندس/ عمى محمد  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث7المذكرة المقدمة مف السيدة أ-33
لمػػدة عػػاـ أوؿ المقيػػد لدرجػػة الماجسػػتير فػػي العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات  دورة  -عبػػد الشػػييد عمػػى

 ـ نظرا لظروؼ مرض والدتة.2714أكتوبر 
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 القــــــــرار

   0أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إيقاؼ جيد الميندسة/ حنػاف عبػد 7مة مف السيدة أالمذكرة المقد-34
لمػػدة عػػاـ أوؿ المقيػػدة لدرجػػة الماجسػػتير فػػي العمػػوـ اليندسػػية ت صػػص ىندسػػة االلكترونيػػات  -الحػػى محمػػد الجنػػدى

 ـ نظرا لظروؼ رعاية ط ميا.2713ـ   دورة أكتوبر الصناعية والتحكـ بقسـ ىندسة  االلكترونيات الصناعية والتحك
 القــــــــرار

   0أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة
 

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى إيقػاؼ جيػد المينػدس/ محمػد 7المذكرة المقدمػة مػف السػيدة أ-35
لدرجػة الماجسػػتير فػي العمػػوـ اليندسػية ت صػػص ىندسػة االلكترونيػػات  لمػػدة عػاـ أوؿ المقيػػد -فتحػى عبػد الػػرازؽ ابػراىيـ

ـ ) بنظػاـ السػاعات المعتمػدة نظػرا 2713الصناعية والتحكـ بقسـ ىندسة  االلكترونيات الصناعية والتحكـ   دورة أكتوبر 
 لظروؼ رعاية والدتو.

 القــــــــرار

   0أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة
 

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى إيقػاؼ جيػد الميندسػة/ منػار 7لمقدمة مػف السػيدة أالمذكرة ا -36
المقيػػدة لدرجػػة الماجسػػتير فػػي العمػػوـ اليندسػػية  2716/2717لمػػدة عػػاـ أوؿ لمعػػاـ الجػػامعي  -صػػالح عيػػد عبػػد الحػػى 

ـ ) 2713لكترونيات الصػناعية والػتحكـ   دورة أكتػوبر ت صص ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بقسـ ىندسة  اال 
 بنظاـ الساعات المعتمدة نظرا لظروؼ رعاية ط ميا.

 القــــــــرار

   0أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة
 

/ مينػا وجيػو د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إيقاؼ جيد المينػدس7المذكرة المقدمة مف السيدة أ-37
ـ المقيد لدرجة الماجستير في العموـ اليندسػية ت صػص  2716/2717لمدة عاـ أوؿ لمعاـ الجامعى -لمعى حنا مي اميؿ

 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة نظرا لظروؼ مرض والدتو.2715ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية   دورة أكتوبر 
 القــــــــرار

   0قة ويرفع للجامعةأوصى المجلس بالمواف
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إيقاؼ جيد الميندس/ محمػد نػوح 7المذكرة المقدمة مف السيدة أ-38
ـ المقيػد لدرجػة الماجسػتير فػي العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة  2716/2717لمدة عاـ ثالث لمعاـ الجػامعى -عطية نوح

 عية والتحكـ نظرا لظروؼ مرض والدتو.االلكترونيات الصنا
 القــــــــرار

   0أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة
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(22) 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إيقاؼ تسجيؿ الميندسػة/ فتحيػة 7المذكرة المقدمة مف السيدة أ-39
ـ المسػػجمة  لدرجػػة الماجسػػتير فػػي العمػػوـ اليندسػػية  2716/2717لمػػدة عػػاـ أوؿ لمعػػاـ الجػػامعى -عطيػػة محمػػد  ميػػؿ

 7ت صص ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية نظرا لظروؼ رعاية ط ميا 
 القــــــــرار

   0أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة
 

تعديؿ عنواف الرسالة تعديال  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى7المذكرة المقدمة مف السيد أ-47
المسجؿ لدرجة الماجستير فى العمـو اليندسية  -جوىريا ال اصة بالميندس/ عبد الرحمف فاروؽ محمد عبد الرحمف

ـ ليصب  عنواف الرسالة: )إعادة استرجاع الصور 2712بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
  يط الكؼء لمبيانات فى شبكات المستشعرات الالسمكية.الرجمية( بدال مف : "التض

 القــــــــرار

 0أوصى المجلس بالموافقة على تعديل عنوان الرسالة تعديال جوهريا الخاصة بالمهندس المذكور وترفع للجامعة
 

 
ديؿ فى لجنة اإلشراؼ ( د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى )تع7المذكرة المقدمة مف السيد أ-41

الى لجنة االشراؼ عمى رسالة الماجستير ال اصة بالميندسة /  -بإضافة اسـ السيد الدكتور / عصاـ نبيؿ عبد العزيز
 –سالي عبد العزيز محمد السيد المسجمة لدرجة ماجستير العموـ اليندسية جسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ 

 -ـ ليصب  لجنة اإلشراؼ كالتالي :2711ت الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر ت صص ىندسة االلكترونيا
 أستاذ مت رغ جسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ د/ جمعة زكى ال ار7أ 1

 أستاذ مت رغ  مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ د/ جالؿ عبد المجيد عتمـ 2

 بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـمدرس  عصاـ نبيؿ عبد العزيز 3

 القــــــــرار

 0أوصى المجلس بالموافقة على تعديل لجنة االشراف  الخاصة بالمهندسة المذكورةوترفع للجامعة
 
 
 
 
 
 
 

 
 

السػيد د./  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمى إضافة اسػـ كػال مػف7المذكرة المقدمة مف السيد أ-42
د/ غػادة محمػد  -أسػتاذ مت ػرغ ) أسػتاذ مسػاعد( بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة –عادؿ شػاكر ال يشػاوى

مدرس بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ  الػى لجنػة األشػػراؼ عمػى رسػالة الماجسػتير ال اصػة  –عبد الستار 
المسػػجؿ لدرجػػة الماجسػػتير فػػى العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة   –الػػرحمف  بالمينػػدس/ عبػػد الػػرحمف فػػاروؽ محمػػد عبػػد
    ـ لتصب  لجنة اإلشراؼ كالتالي:2712االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةدورة أكتوبر 

 أستاذ مت رغ ) أستاذ مساعد( بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت د/ عادؿ شاكر ال يشاوى  1
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(23) 

 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت  د أحمد د/ محمد عبد النبى محم 2

 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ / غادة محمد عبد الستار7د 3

 القــــــــرار

أستاذ مت ػرغ ) أسػتاذ مسػاعد( بقسػـ ىندسػة  –إسـ كاَل السيد د./ عادؿ شاكر ال يشاوى أوصى المجلس بالموافقة على إضافة
مػدرس بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ الػى  –د/ غػادة محمػد عبػد السػتار  -اللكترونيات واالتصاالت الكيربيػةا

 0ويرفع للجامعةلجنة اإلشراؼ 
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمى إضافة اسػـ السػيدأ د./ محسػف 7المذكرة المقدمة مف السيد أ-43
جامعػػة القػػاىرة الػػى لجنػػة األشػػػراؼ عمػػى رسػػالة الماجسػػتير ال اصػػة  –أسػػتاذ بكميػػة اليندسػػة  –الػػرازؽ عمػػى رشػػوافعبػػد 

المسػػػجؿ لدرجػػػة الماجسػػػتير فػػػى العمػػػوـ اليندسػػػية بقسػػػـ ىندسػػػة االلكترونيػػػات   –بالمينػػػدس/ عبػػػد ال نػػػى السػػػيد ناصػػػؼ
    التالي:ـ لتصب  لجنة اإلشراؼ ك2715واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

 أستاذ مت رغ  مساعد( بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت د/ محمد عبد السالـ نصار7أ 1

 جامعة القاىرة –أستاذ بكمية اليندسة   أ د./ محسف عبد الرازؽ عمى رشواف 2

 تصاالتأستاذ مت رغ ) أستاذ مساعد( بقسـ ىندسة االلكترونيات واال  / عادؿ شاكر ال يشاوى الكيربية7د 3

 مدرس بقسـ  ىندسة االلكترونيات واالتصاالت / محمد ريحاف اماـ المميجى7د 4

 

 القــــــــرار
جامعة القاهرة  –أستاذ بكلية الهندسة  –أوصى المجلس بالموافقة على إضافة إسم السيدأ د./ محسن عبد الرازق على رشوان

 0الى لجنة اإلشراف ويرفع للجامعة

 
 -اىيدبُ: -ربعؼب : 

 2717/ 2716محضر اجتمػػاع مجمػس جسػـ ال يزيقػا والرياضػيات اليندسػية ) الجمسػة الثانيػة عشػرة( لمعػاـ الجػامعي    - 1
 ـ. 13/8/2717المنعقد بتاريخ 

 القــــــــرار

  0أحيط المجلس علما 
 ـ. 27/8/2717تاريخ ـ المنعقد ب2717/ 2716محضر اجتمػاع لجنة المكتبة ) الجمسة الحادية عشر( لمعاـ الجامعي  -2

 القــــــــرار

  0أحيط المجلس علما 
 
المنعقػد بتػاريخ  2717/ 2716محضر اجتمػاع لجنة الدراسات العميػا و البحػوث  ) الجمسػة الثانيػة عشػر( لمعػاـ الجػامعي -3

 ـ. 27/8/2717
 القــــــــرار

  0أحيط المجلس علما 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 9/2717 /17 االولىالجمسة  ـ2718 / 2717ترونية بمنوؼ العاـ الجامعى مجمس كمية اليندسة اإللك) 
 

(24) 

 2716لصػػناعية والػػتحكـ ) الجمسػػة الثانيػػة عشػػر( لمعػػاـ الجػػامعي    محضػػر اجتمػػػاع مجمػػس جسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات ا-4
 ـ.13/8/2717ـ المنعقد بتاريخ 2717/

 القــــــــرار

  0أحيط المجلس علما 
 
ـ المنعقػد 2717/ 2716محضر اجتمػاع مجمس جسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات) الجمسػة الثانيػة عشػر( لمعػاـ الجػامعي   -5

 ـ.13/8/2717بتاريخ 

 ــــــرارالقــ

  0أحيط المجلس علما 
 
 2716محضػػر اجتمػػػاع مجمػػس برنػػامج ىندسػػة الػػتحكـ الصػػناعي) ميكاترونيػػؾ( ) الجمسػػة السادسػػة( لمعػػاـ الجػػامعي    -6

 ـ.13/8/2717ـ المنعقد بتاريخ 2717/

 القــــــــرار

  0أحيط المجلس علما 
 
ـ المنعقػػد بتػػاريخ 2717/ 2716انيػػة عشػػر( لمعػػاـ الجػػامعي محضػػر اجتمػػػاع لجنػػة شػػموف التعمػػيـ والطػػالب ) الجمسػػة الث -7

 ـ.27/8/2717

 القــــــــرار

  0أحيط المجلس علما 
 
ـ المنعقد 2717/ 2716محضر اجتمػاع لجنة شموف  دمة المجتمع وتنميو البيمة) الجمسة الثانية عشر( لمعاـ الجامعي  -8

 ـ.27/8/2717بتاريخ 

 القــــــــرار

  0ا أحيط المجلس علم
 
ـ المنعقد 2717/ 2716محضر اجتمػاع لجنة العالجات الثقافية والبحوث العممية  ) الجمسة الحادية عشر( لمعاـ الجامعي -9

 ـ.27/8/2717بتاريخ 

 القــــــــرار

  0أحيط المجلس علما 
 

 ٍب ٝغزدذ ٍِ أػَبه -ػبششا:
 7ف إعادة تشكيؿ مجمس الكمية كما ىو مبيف بالقرارـ بشأ5/9/2717( بتاريخ 1جرار السيد أ.د/عميد الكمية رجـ ) -1

 القــــــــرار

  0أحيط المجلس علما 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 9/2717 /17 االولىالجمسة  ـ2718 / 2717ترونية بمنوؼ العاـ الجامعى مجمس كمية اليندسة اإللك) 
 

(25) 

ـ بشػػأف  تشػػكيؿ وحػػدة الجػػودة بكػػؿ كميػػة كمػػا ىػػو مبػػيف 26/1/2716( بتػػاريخ153جػػرار السػػيد أ.د/رمػػيس الجامعػػة رجػػـ) -2
 7بالقرار

 القــــــــرار

  0أحيط المجلس علما 
 
د/ وكيؿ الكمية لشموف التعميـ والطالب بشأف ترشي  أحػد مػف السػادة أعضػاء ىيمػة التػدريس 7د أالمذكرة المقدمة مف السي -3

 ـ. 2717/2718لتدريس مادة الجودة لم رجة االعدادى لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 فقة عمى أف تسند لمدير وحدة  الجودة الذى سيتـ تعينو.أوصى المجمس بالموا
د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػموف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف تحويػػؿ الطػػالبيف/ عمػػر عبػػد العزيػػز السػػيد 7سػػيد أالمػػذكرة المقدمػػة مػػف ال -4

مصط ى ىشاـ محمد جماؿ مف نظاـ الساعات المعتمدة الى نظاـ ال صػمييف الدراسػييف فػى ىػذا العػاـ الجػامعى  –سميماف 
 -ـ حيث تـ بحث بيانات الطالب وكانت عمى النحو التالى:2717/2718

ً 
 ٍيح٘ظخ ششغ اىزح٘ٝو اىَغز٘ٙ اىجشّبٍح ٌاالع

اىْٖذعةةخ اىطجٞةةةخ  عمر عبد العزيز السيد سميماف 0
ٗاىحٞ٘ٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ 

 ٗاىزنْ٘ى٘خٞب

ىٌ ٝدزةبص اىطبىةت  اىثبّٚ
%ٍةةةةةةةةةةةةةةةةةِ 01

اخَبىٚ اىغبػبد 
 اىَؼزَذح

--------- 

اىْٖذعةةخ اىطجٞةةةخ  مصط ى ىشاـ محمد جماؿ 7
ٗاىحٞ٘ٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ 

 ٗاىزنْ٘ى٘خٞب

ىٌ ٝدزةبص اىطبىةت  اىثبّٚ
ٍةةةةةةةةةةةةةةةةةِ 01%

اخَبىٚ اىغبػبد 
 اىَؼزَذح

رٌ ر٘قٞةغ ػق٘ثةخ 
رأدٝجٞةةةةةةخ ػيٞةةةةةةٔ 

 ثغجت اىغش

 القــــــــرار
من نظام الساعات المعتمدة الى نظام الفصلين الدراسيين في هذا العىام ويرفىع للطالبين أوصى المجلس بالموافقة على التحويل 

  .للجامعة

لتعميـ والطالب بشأف تحويؿ الطالب / أحمد سعيد احمد حشػاد المرشػ  د/ وكيؿ الكمية لشموف ا7المذكرة المقدمة مف السيد أ-5
بكميػػة اليندسػػة بشػػبيف الكػػـو بال رجػػة اإلعداديػػة الػػى نظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة بكميػػة اليندسػػة  2717/2718ىػػذا العػػاـ 

 د/ عميد الكمية بالت ويض عمى التحويؿ.  7االلكترونية بمنوؼ حيث وافؽ السيد أ
 القــــــــرار

 وصى المجلس بالموافقة .أ
 
 

 
د/ وكيؿ الكمية لشموف التعميـ والطالب بشأف  استثناء الطالب المحوليف مف نظاـ البرامج الػى 7المذكرة المقدمة مف السيد أ-6

 نظاـ ال صميف الدراسييف مف شرط توجيع العقوبة التأديبية عمييـ.  
 القــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقة .
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 9/2717 /17 االولىالجمسة  ـ2718 / 2717ترونية بمنوؼ العاـ الجامعى مجمس كمية اليندسة اإللك) 
 

(26) 

مػػدرس مسػػاعد بقسػػـ الػػتحكـ بشػػأف الموافقػػة عمػػى اسػػتكماؿ  –د / أحمػػد رجػػب أنػػور رجػػب 7المقدمػػة مػػف السػػيد المػػذكرة  -7
عمػاال لػنص المػادة  77إجراءات تعينو بوظي ة مدرس بالقسـ واسػتثنامو مػف نػص المػادة   78مػف جػانوف تنظػيـ الجامعػات وا 

 نو وىو  ارج البالد. مف ن س القانوف ) ومرفؽ طيو صورة مف نص المادة والتي تسم  بتعي
 القــــــــرار

 أوصى المجلس بإعادة الموضوع للقسم. 
 

د/ وكيػؿ الكميػة لشػموف التعمػيـ والطػالب بشػأف االلتمػاس المقػدـ مػف الطالبػة /  مػود عمػاد صػقر المنقولػة مػف ال رجػة 7المذكرة المقدمة مف السػيد أ -8
 -ف مف حالة الطالبة وجود  طاء مادي فى الرصد وذلؾ عمى النحو التالي :تبي  2717/2718األولى إلى ال رجة الثانية ىذا العاـ 

حبىةةةةخ اىطبىةةةةت قجةةةةو  اىشقٌ االمبدَٝٚ اعٌ اىطبىت ً
 اىزص٘ٝت

حبىةةةةخ اىطبىةةةةت ثؼةةةةذ 
 اىزص٘ٝت

 عجت اىزص٘ٝت

ٍْقةة٘ه ثَةةبدح )سعةةٌ  0111007 خي٘د ػَبد ػششٛ صقش 0
 ْٕذعٜ

خطب ٍبدٛ فةٜ سصةذ  ٍقج٘ه
دسخةةةةةةةةةبد اىشعةةةةةةةةةٌ 

 ٗاى٘صفٞخ

 ــــــــرارالق

 أوصى المجلس بالموافقة .
 
سئةٞظ ٗحةذح اىدة٘دح  رؼْٞةٔ دإخةشاءا سئٞظ ىدْخ اإلػذاد العزنَبه –اىَزمشح اىَقذٍخ ٍِ أ.د / اىغٞذ ٍحَذ ٍحَ٘د اىشثٞؼٚ  -9

 ثبىنيٞةةخ ٗاىزةةٚ أصةةجحذ شةةبيشح ثزقةةذٌٝ ٍةةذٝش اى٘حةةذح اىحةةبىٜ اعةةزقبىزٔ ٗاّةةٔ ٝفٞةةذ ثةةأُ اىيدْةةخ اخزَؼةةذ ٝةةً٘ األحةةذ اىَ٘افةةق
 -ً ٗٗظؼذ اىدذٗه اىضٍْٜ اىزبىٜ: 01/8/7102

 ٍبٝزٌ خالىٔ اىزبسٝخ

 فزح ثبة اىزقذٌٝ                         71/8/7102ًٗحزٚ  01/8ٍِ 

 قج٘ه مو ٍِ غيجبد اىَزقذٍِٞ) اىغٞشح اىزارٞخ ٗاىؼشٗض ىيَزقذٍِٞ 10/8/7102ًٗحزٚ  72/8

 خصٞخ ىيَزقذٍِٞاىَقبثيخ اىش                   ً 5/9/7102ًٝ٘ 

 اإلػالُ ػِ اىْزٞدخ                   ً 0/9/7102

 إال أّٔ ٗحزٚ ربسٝخٔ ٗٗفقب ىيدذٗه اىضٍْٜ اىَحذد ىٌ ٝزقذً أحذ ىشغو اى٘ظٞفخ .

 القــــــــرار
 علمىيأوصى المجلس بالموافقة على أن يتم عرض الموضوع على مجالس األقسام الجلسة القادمة بترشيح اثنين من كل قسم 

 على أن يجتمع األعضاء الثمانيه مع بعض الختيار مديرا للوحدة ونائبا له.  
 

اىَزمشح اىَقذٍخ ٍِ اىغٞذ د./ سئٞظ ٍديظ قغٌ ْٕذعخ ٗػيً٘ اىحبعجبد ثشأُ اىطيت اىَقةذً ٍةِ اىغةٞذ ً/ أحَةذ عةبٍٜ   -01
-Eىَصةشٝخ اىٞبثبّٞةخ ىيؼيةً٘ ٗاىزنْ٘ى٘خٞةب ٍذسط ٍغبػذ ثبىقغٌ ىيَ٘افقخ ػيٚ رششٞحٔ ىَْحةخ اىدبٍؼةخ ا -ػجذ اىؼضٝض ٍشعٚ

JUST – . ٍٗقشٕب ثجشج اىؼشة ثبإلعنْذسٝخ ىيحص٘ه ػيٚ دسخخ دمز٘سآ اىفيغفخ فٜ ْٕذعخ ٗػيً٘ اىحبعجبد 

 القــــــــرار
 ستكمال بروتوكول التعاون .مجلس الكلية فى هذا الشأن لحين إ أوصى المجلس بااللتزام بقرار

 
 
 

 2716س جسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ) الجمسة الثانية عشر( لمعػاـ الجػامعي    محضر اجتمػاع مجم-11
 ـ.13/8/2717ـ المنعقد بتاريخ 2717/

 القــــــــرار

  0أحيط المجلس علما 
لمنعقػػد ـ ا2717/ 2716محضػػر اجتمػػػاع لجنػػة الم تبػػرات واألجيػػزة العمميػػة ) الجمسػػة الثانيػػة عشػػر( لمعػػاـ الجػػامعي  -12

 ـ.27/8/2717بتاريخ 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 9/2717 /17 االولىالجمسة  ـ2718 / 2717ترونية بمنوؼ العاـ الجامعى مجمس كمية اليندسة اإللك) 
 

(27) 

 القــــــــرار

  0أحيط المجلس علما 
اىَزمشح اىَقذٍخ ٍِ اىغٞذ األعزبر / ٍذٝش إداسح اىذساعبد اىؼيٞب ثشأُ اىَ٘افقخ ػيٚ ٍذ فزشح اىزقذً ىيقٞذ ثذٗسح أمز٘ثش  -13

ىل ّظشا ىزذاخو فزشح ػٞذ ً ٗر75/9/7102ً حزٚ 7102/7108دمز٘سآ ىيؼبً اىدبٍؼٜ  –ٍبخغزٞش  –ً ) دثيً٘  7102
 ً. 05/9/7102ً ٗع٘ف رْزٖٜ فٚ 05/8/7102األظحٚ اىَجبسك ٍغ فزشح اىزقذٌٝ ٗاىزٜ ثذأد فٜ 

 القــــــــرار
 م. 55/55/50929أوصى المجلس بالموافقة على مد فترة التقديم حتى 

د/عميد كلية 0الطلب المقدم من السيد أمحضر اجتماع مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية الجلسة الطائة بشأن  -93
لمناقشة تعيين المعيدين بالقسم من خرجى كلية العلوم  وعرض على مجلس الجامعة بجلستة المنعقدة بتاريخ  –العلوم 

 حيث أوصى مجلس القسم بجلستة الطارئة أن يكون التعيين من خرجى كلية الهندسة .

 القــــــــرار
 أن يكون التعيين من خرجي كلية الهندسة. أوصى المجلس بالموافقة على 

د/ وكيؿ الكمية لشموف التعميـ والطالب بشأف الطمب المقدـ مف الطالب / كريـ محمد 7المذكرة المقدمة مف السيد أ -95
بمنوؼ بال رجة  –جامعة اإلسكندرية إلى كمية اليندسة االلكترونية  -حسييف الشرجاوي عمى تحويمو مف كمية اليندسة 

ـ وناج  بتقدير جيد 2714/2715ولى عمماف بأف الطالب كاف مقيدا بال رجة االعدادى في ىذا العاـ الجامعي األ 
ـ عمما بأف مؤىؿ الطالب 2716/2717ـ  2715/2716وموض  في بياف حالتو بأنو مشطوب تجنيد يا في ىذا العاـ 

مف  11الحكومية وىذا يتعارض مع المادة مسبوؾ بمعيد فني صحي وأف  رجي ىذا المعيد يتـ تعينيـ فى الوظامؼ 
 %. 75نص الالمحة والتي تنص عمى يشترط لد وؿ الطالب أى مقرر أف يكوف مستوفيا نسبة حضور ال تقؿ عف 

 القــــــــرار
 . ويرفع للجامعة متفرغإحضار مايفيد من وزارة الصحة بأنه غير موظف بالصحة أو  بشرطأوصى المجلس بالموافقة 

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمى اعتماد نتيجة الدراسات العميا ) 7كرة المقدمة مف السيد أالمذ -91
 ـ .  2716/2717دكتوراه( جميع االجساـ العممية لمعاـ الجامعى  -ماجستير–دبمـو 

 القــــــــرار

دكتوراه( جميع االجساـ العممية لمعاـ  -ماجستير–) دبمـو  اعتماد نتيجة الدراسات العميا أوصى المجلس بالموافقة على
 ـ ويرفع لمجامعة .  2716/2717الجامعى 

 
الدراسات –د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمى اعتماد نتيجة دبمـو 7المذكرة المقدمة مف السيد أ-17

 ـ.  2716/2717اـ الجامعى العميا ال رجة الثانية جميع االجساـ العممية لمع
 القــــــــرار

 اعتماد نتيجة الدراسات العميا دبموـ ال رجة الثانية جميع االجساـ العممية .  أوصى المجلس بالموافقة على
أستاذ مت رغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات بشأف الموافقة عمى  –أد. /عبد الحميد محمد رجب  الطمب المقدـ مف السيد -91

 ـ.37/9/2718ـ حتى 1/17/2717ازة مرافؽ لمزوجة التى تعمؿ بالمممكة العربية السعودية  وذلؾ اعتبارا مف منحة أج
 القــــــــرار

 أوصى المجمس عمى اعتماد الموافقة بالت ويض وترفع لمجامعة  



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 9/2717 /17 االولىالجمسة  ـ2718 / 2717ترونية بمنوؼ العاـ الجامعى مجمس كمية اليندسة اإللك) 
 

(28) 

جػاؿ االجسػاـ ولجػاف مجمػس الكتاب المقدـ مف السادة أعضاء ىيمة التدريس بالكمية بشأف الموافقة عمى تعديؿ مواعيد م -19
الكميػػة عمػػى أف يكػػوف مجمػػس القسػػـ فػػى االسػػبوع االوؿ مػػف الشػػير وتكػػوف المجػػاف فػػى االسػػبوع الثػػانى مػػف ن ػػس الشػػير 

 ويكوف مجمس الكمية فى االسبوع الثالث مف ن س الشيرأسوة بجميع كميات الجامعة 
 القــــــــرار 

 أوصى المجمس بعدـ الموافقة  
تحديد مواعيد مجمس الكمية ومجالس األجساـ العممية الموافقة عمى   د/ عميد الكمية بشأف7مف السيد أ دـالكتاب المق -27

 أف يكوف : ىوالمجاف المنبثقة عم
   7مجمس الكمية األسبوع األوؿ مف كؿ شير -1     
 مجالس األجساـ األسبوع الثانى مف كؿ شير -2      
 الجات الثقافية االسبوع الثالث مف الشير لجاف الدراسات العميا والع -2      

 القــــــــرار
 . ويرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 

جواعد تشكيؿ المجاف المنبثقة عف مجمس الكمية لمعمؿ بيا  الؿ العاـ   د/ عميد الكمية بشأف7الكتاب المقدـ مف السيد أ -55
 ـ  كما ىو مبيف بالمذكرة . 2717/2718

 رالقــــــــرا
 أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة. 

 
 اّزٖٚ االخزَبع حٞث مبّذ اىغبػخ اىثبىثخ ٍغبءً              

 

 أٍِٞ اىَديظ                                 ػَٞذ اىنيٞخ       

 
 قبئٌ ثؼَو أ.د/ ػجذ اىْبصش ػجذ اىد٘اد ٍحَذ              أ. د/ اىغٞذ ٍحَ٘د اىشثٞؼٜ  
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