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 {السابعةمحضر اجتماع مجمس الكمية } الجمسة 

 4/5/4236الموافؽ  األحديـو  المنعقدة
 

 تـ عقد اجتماع مجمس الكمية برئاسة  اً صباحعشر  الحاديةوفى تماـ الساعة  4/5/4236الموافؽ  األحديوـ  فيانو 
 )عميد الكمية(   السيد األستاذ الدكتور/ سعيد محمد أميف الحمفاوى

 وعضوية كػػػػال مف السادة:     
 الدراسػػػات العميػػػػا والبحوثيػػػؿ الكميػػة لشئػػػوف وك ـ معوضػػإبراىيممعوض د/ 2أ 3

 وكيػػػؿ الكميػػة لشئػػػوف التعميػػػػـ والطػػػػػػػالب أ.د/ سامي عبد المنعـ الضمػيؿ 4

 وكيػػػؿ الكميػػة لشئػػػوف البيئػػة وتنميػػة المجتمػػػع ابر حممي زيف الديفػػأ.د/ ص 5

 مجمس قسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصاالت الكيربيػة رئيػس الكرديد/ محمد فييػـ 2أ 6

  رئيس مجػمس قسػـ الفيزيقػا والرياضيػػات اليندسيػػة  مجدي محمد كامؿ/ د2أ 7

 الصناعيػػة والتحكـ رئيس مجمس بقسـ ىندسة االلكترونيات د/ جمعة زكى حسيف الفار2أ 8

 جػمس قسـ ىندسػة وعموـ الحاسبػات قػائػـ بعمؿ رئيس م / أيمف السيد احمد السيد2د 9

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ حساـ الديف حسيف احمد2أ :

 الصناعيػػة والتحكـ األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات د/ محمد إبراىيـ محمود2أ ;

 واالتصاالت الكيربية تندسة االلكترونيااألستاذ المتفرغ  بقسـ ى مسيحة عد/ ناجى ودي2أ 32

 }} بالتناوبالصناعيػػة والتحكـ  أقدـ األساتذة بقسـ ىندسة االلكترونيات  بد/ مجدي عبد الستار قط2أ 33

 }} بالتناوبواالتصاالت الكيربية  أقدـ األساتذة بقسـ ىندسة االلكترونيات د/عبد الناصر عبد الجواد محمد2أ 34

 أقدـ األساتذة المساعديف ) بالتناوب(  بد الحميد الشنوانىد/ رمضاف ع 35

 المدرسيف )بالتناوب(  أقدـ /حسنى عبد العزيز شعمة2د 36

 المدير التنفيذي لوحدة توكيد الجودة بالكمية ) مدعو لحضور ىذه الجمسة( رد./ عبد المجيد عبد الحكيـ شر ش 37

 () عضو مف الخارج      Soft Nileدارة شركة  رئيس مجمس إ دػعابمحمد د/ عبد الحميد 2أ 38

 تولى سكرتارية الجمسة

 أمانة المجالس والمجاف . السيدة / نيى صالح زكى  3
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 " االجتماع "د/ رئيس المجمس           2وبدأ السيد أ
 "بذكر " بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

 إلػػىفيػػؽ داعيػػا اهلل سػػبحانو وتعػػالى أف يوفػػؽ الجميػػع ثػػـ رحػػب سػػيادتو بالسػػادة الحضػػور متمنيػػا ليػػـ كػػؿ التو      
 -: السادة بالشكر لكاًل مفتقدـ  و صالح األعماؿ

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية          -      مسيحة عد/ ناجى ودي2أ السيد -3
 سـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ         األستاذ المتفرغ بق -د/ محمد إبراىيـ محمود    2أ السيد -4
 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية          -د/ حساـ الديف حسيف احمد2السيد أ -5

 2في المجمس انظرا النتياء المدة القانونية المقررة لسيادتيم
 شاطر سيادتو:- 
   2ونجؿ شقيق"لوفاة  األستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية -اد محمدعبد الناصر عبد الجو  د/2أالسيد 

  2المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات –محمد نور الديف  /2ـالسيد  نعىو 

  2الموظفة باالستحقاقات -بيومي/ زينب  نعى السيدةو  
 جدوؿ األعماؿ: فيوشرع سيادتو النظر 

ً-المصبدقبت:ً:ًأولًا
ً

 4/4/4236المنعقدة بتاريخ  (السادسة)المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة 
 القــــــــرار

   4/4/6423( المنعقدة بتاريخ سادسةال) المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة
:ً ًا ًا ًعبتًلالحبطة:مىضى ثبويبا

رت عػف اجتمػاع المجمػس األعمػى لمجامعػات بالقرارات التي صػد اإلحاطةد/ رئيس الجامعة بشأف 2الكتاب الوارد مف السيد أ -3
والتػػي تػػـ عرضػػيا عمػػى مجمػػس الجامعػػة  7/3/4236، 48/34/4235( المنعقػػدة بتػػاريخ  824،825بجمسػػتيو أرقػػاـ )

  2 49/3/4236بجمستو المنعقدة بتاريخ 
 القــــــــرار

 .أحيـط المجـلس علمـا
 

ً
ً
ً
ً
ً
ً
 
 

 -مىضىعبتًعبمة:ً:باًثبلث
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د/ نائب رئيس الوزراء ووزير التعمػيـ العػالي رقػـ 2السيد أمف  ولسيادتد/ رئيس الجامعة والوارد 2سيد أالمف الوارد الكتاب  -3
 2/و/ـ( بشأف التأكيد بأال يتـ المشاركة في أي أنشطة داخؿ دوؿ حوض النيؿ إال بعد الرجوع لمجيات المعنية52)

 القــــــــرار
   1أحيط المجلس علما

  -التدريسً::ًشئىنًأعضبءًهيئةًًرابعباً
 واجتمع المجمس مف السادة األساتذة واألساتذة المساعديف لمناقشة الموضوع التالي:

عبػد الفتػاح عبػد ال نػى سػعد المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمػى تعيػيف السػيد الػدكتور/  -3
يػة فػي وظيفػة أسػتاذ مسػاعد بػذات القسػـ بنػاء بالكم االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةالمدرس بقسـ ىندسػة  -عمى

حيػث أوصػى مجمػس  2أ(77)  عمى تقرير المجنة العمميػة الدائمػة لوظػائؼ األسػاتذة واألسػاتذة المسػاعديف لجنػة رقػـ
القسـ بالموافقة عمى ما ورد بالتقرير وعمى تعييف سيادتو في وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ حيث أف سػيادتو كػاف 

 2مو ومسمكو منذ تعيينو مدرس بالقسـ ممتزما في عم
 القــــــــرار

 1مع تقديم التهنئة ويرفع للجامعة على توصية مجلس القسم أوصى المجلس بالموافقة
 

ًً-لطالة:ًشئىنًالتعليمًوا:ًخبمسباً
 المرضػى لعػذرعمى تصويب رقػـ اد/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف الموافقة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ - 3

لمعػػاـ الجػػامعي  الثانيػةالمقيػد بالفرقػة  -عمػر حسػاف أحمػد نعينػعلمطالػب/  مػف عػذر مرضػى ثالػث إلػى عػذر مرضػى رابػع
وقػد أوصػت لجنػة شػئوف   2الثػاني باؽ لإلعادة بالفصؿ الدراسي األوؿ ومستجد بالفصؿ الدراسػيوحالتو  4235/4236

 2داد المقابؿ المالي لمعذر الرابعبالموافقة عمى التصويب مع سالتعميـ والطالب 
 القــــــــرار

 1ويرفع للجامعة بالموافقة على توصية اللجنة سأوصى المجل

األوؿ عػػف العػػاـ قيػػد الإيقػاؼ  د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػأف الموافقػػة عمػػى2المػذكرة المقدمػػة مػػف السػيد أ -4
وحالتػو  4235/4236لمعػاـ الجػامعي  الثانيػةالمقيػد بالفرقػة  -ينػععمر حساف أحمػد نعمطالب/ ل 4235/4236الجامعي 

لظروفو المرضية حيث أنو يعانى مف اكتئاب ذىني نظرا " باؽ في الفصؿ الدراسي األوؿ ومستجد في الفصؿ الدراسي الثاني
لقيػد األوؿ لمطالػب حيث أوصػت المجنػة بالموافقػة عمػى إيقػاؼ ا2ذلؾ" دمزمف يحتاج لعالج أكثر مف عاـ ومرفؽ طيو ما يفي

  2وتبقى حالتو كما ىي عميو  4235/4236المذكور عف العاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 1توصية اللجنةالموافقة على أوصى المجلس ب
 
 
 
 
تػامر          الطالب/ إرجاء قيد  عمى الموافقةد/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -5

تػأخر وصػوؿ ل نظػرا وحالتػو مسػتجد ـ4236/4237لمعػاـ الجػامعي القػادـ  األولػىبالفرقة المقيد  -فتحي إبراىيـ البرلسى
حيػػث  2) مقاصػػة التعمػػيـ الصػػناعي( ولػػـ يػػتمكف مػػف الحضػػور لمدراسػػة مػػف بدايػػة العػػاـ الجػػامعيكشػػوؼ التنسػػيؽ لمكميػػة

 2 4236/4237قيد الطالب المذكور لمعاـ الجامعي بالموافقة عمى إرجاء  أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 4/5/4236لجمسة السابعةا 4235/4236) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(7) 

 القــــــــرار
 1توصية اللجنةالموافقة على أوصى المجلس ب

الخػري  مينػدس/ د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف الموافقػة عمػى تصػحيح اسػـ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -6
جمػاؿ إلػي وعمػوـ الحاسػبات قسػـ ىندسػة  4233دور مػايو الكميػة جماؿ الديف إبراىيـ الدسوقي جمػاؿ الػديف محمػد خػري 

 2ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾالديف إبراىيـ الدسوقي جماؿ الديف سميـ 
 القــــــــرار

   1تصحيح اسم الخريج ويرفع للجامعة الموافقة علىأوصى المجلس ب
/ 2المػذكرة المقدمػة مػف السػيد دوالطالب بشػأف الموافقػة عمػى د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -7

مقػرر الرسػـ تػدريس بخصػوص   ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة األسػتاذ المسػاعد بقسػـ -أسامة فوزى زىػراف
يػػث يقتػػرح بالفصػػمييف الدراسػػييف األوؿ والثػػاني ح لفرقػػة اإلعداديػػةوالتػػي يػػتـ تدريسػػيا لطػػالب ا (4،3اليندسػػي واإلسػػقاط )

في الفصؿ الدراسي اآلخر حتى تكػوف  ةصفيفي فصؿ دراسي منفصؿ واليندسة الو سيادتو بأف يتـ تدريس الرسـ اليندسي 
 لسػادةالمادة العممية متكاممة حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والتعميـ والطالب بعػرض الموضػوع عمػى لجنػة مشػكمة مػف ا

 -:واليندسة الوصفية منذ سنوات بالكمية إلبداء الرأي سيالينداألساتذة القائميف عمى تدريس الرسـ 
 "موافؽ"     -قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ متفرغ د/ طو السيد طو    2أ -3    
 امتباط الجزئيف معا في تدريسيألوافؽ" نظرا الر " -قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ د/ صابر حممي زيف الديف   2أ -4    

 "موافؽ"                           قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  أستاذ متفرغ د/ مصطفى حسف عيسى2أ -5    
 "موافؽ"            قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ مساعد   / أسامة فوزي زىراف2د -6   
 "موافؽ"     قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ متفرغ "مدرس"يد األبيض   / جابر الس2د -7   

 القــــــــرار
  1حتى يرد للمجلس رأى اللجنة ويعاد العرض على المجلسأوصى المجلس بتأجيل الموضوع 

 

ً-با:ًالعالقبتًالثقبفية:بدسس
اسػات العميػا والبحػوث بشػأف برنػام  دعػـ التعػاوف بػيف الشػركات د/وكيػؿ الكميػة لمدر 2المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -3

عمػى أتػـ بخصوص بعض المشاكؿ التي يمكف حميا بالتعاوف مع كميات اليندسػة والحاسػبات وانػو  ITACوالجيات البحثية 
نقطػػة اسػػتعداد لعقػػد ورش عمػػؿ ييػػدؼ التعػػرؼ بالبرنػػام  وكيفيػػة تمويػػؿ المشػػروعات وعمػػى مػػف ير ػػب فػػى المشػػاركة تحديػػد 

/ مػػدير برنػػام  دعػػـ 2بنػػاء عمػػى كتػػاب السػػيد د ITACاتصػػاؿ بالبرنػػام  والجامعػػة كمػػا موضػػح بالرسػػالة مػػف قبػػؿ بحثيػػة 
حيػث أوصػى مجمػس قسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ بترشػيح السػيد  2التعاوف بيف الشركات والجيػات البحثيػة

  2بقرار مجمس القسـ ءنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى ما جااألستاذ بالقسـ وأوصت لج -د/ محمد أحمد فكيريف2أ
 القــــــــرار

 1ويرفع للجامعة مجلس القسمتوصية الموافقة على بأوصى المجلس 
 

التقريػر الدراسػي الػوارد مػف اإلدارة العامػة  وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف د/2المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
المػػدرس  -الخػػاص بالمينػػدس / أحمػػد السػػيد عبػػد الحمػػيـ فر ػػؿ  E-JUSTف الجامعػػة المصػػرية اليابانيػػةلمبعثػػات مػػ

لمحصػػوؿ عمػػى درجػػة   E-JUSTااللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة والممتحػػؽ ببرنػػام    ةالمسػػاعد بقسػػـ ىندسػػ
لتكنولوجيا بمدينػة بػرج العػرب الجديػدة الدكتوراه عمى المنحة المقدمة لسيادتو مف الجامعة المصرية اليابانية لمعمـو وا

  2بالتقرير عمما بأف الدارس ممتـز بالتخصص الموفد عميو  ءحيث أوصت المجنة بالموافقة عمى ما جا 2ةباالسكندري



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 4/5/4236لجمسة السابعةا 4235/4236) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(8) 

 القــــــــرار

 الموافقة على التقرير الدراسي للمهندس المذكور.بأوصى المجلس 
التقريػر الدراسػي الػوارد مػف اإلدارة العامػة  مدراسات العميػا والبحػوث بشػأفد/وكيؿ الكمية ل2المذكرة المقدمة مف السيد أ -5

الخاص بالميندس / عالء محمد عبد المعطى خميفة المعيد بقسػـ   E-JUSTلمبعثات مف الجامعة المصرية اليابانية
مػف الجامعػة  عمػى المنحػة المقدمػة لسػيادتو E-JUSTالصػناعية والػتحكـ والممتحػؽ ببرنػام    االلكترونيػات ةىندسػ

لمحصػػوؿ عمػػى درجتػػي الماجسػػتير  باإلسػػكندريةالمصػػرية اليابانيػػة لمعمػػـو والتكنولوجيػػا بمدينػػة بػػرج العػػرب الجديػػدة  
  2بالتقرير عمما بأف الدارس ممتـز بالتخصص الموفد عميو  ءوالدكتوراه حيث أوصت المجنة بالموافقة عمى ما جا

 القــــــــرار
 للمهندس المذكور. الدراسيى التقرير الموافقة علبأوصى المجلس 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميػػا والبحوث بشػػأف الموافقػة عمى اشتػػػراؾ السػيد ـ/ إبػراىيـ  -6
 المعيػد بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ لحضػور المػاتمر الثػاني فػي اليندسػة –أبو الحمد محمد حمداف 

ـ  حيػث  4236ابريػؿ  42-;3الفترة مف  فيالقاىرة   -( الذي سيعقد بالجامعة األلمانية ICET2014والتكنولوجيا )
( جنيػػو مصػػري فقػػط 22;أف لسػػيادتو بحػػث مقبػػوؿ لمنشػػر بػػالماتمر وسػػداد رسػػـ االشػػتراؾ المقػػرر فػػي المػػاتمر وقػػدرة )

 مي مع تحمؿ الجامعة سداد رسـ االشتراؾ ال ير حيث وافؽ مجمس القسـ عمى حضور سيادتو الماتمر العم
 القــــــــرار

 .ويرفع للجامعة المؤتمر هحضور سيادتالموافقة على بأوصى المجلس 
 

جػابر            د/2الطمب المقػدـ مػف السػيد أ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف د/2المذكرة المقدمة مف السيد أ -7
عمػػى  والصػػناعية والػػتحكـ لمموافقػػة لسػػيادت االلكترونيػػات ةبقسػػـ ىندسػػ"أسػػتاذ مسػػاعد" متفػػرغ الاألسػػتاذ  –إبػػراىيـ عػػالـ 

حيث أوصت المجنة بالموافقػة عمػى ترشػيح  2وذلؾ مف خالؿ برنام  التعاوف بيف البمديف ىوندالترشيح لمسفر إلى دولة بر 
  2سيادتو

 القــــــــرار

 .ع للجامعةويرف توصية اللجنةالموافقة على بأوصى المجلس 
 
 
 
 
 

إعداد قاعدة بيانات لمباحثيف المتخصصيف فػي  وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف د/2المذكرة المقدمة مف السيد أ -8
ثػػػراء برنػػػام   مجػػاؿ العمػػػـو والتكنولوجيػػػا لمتابعػػػة الجوانػػػب العمميػػػة والمتجػػػددة وربطيػػا مػػػع االنشػػػطو الوطنيػػػة والدوليػػػة وا 

 2عمى كتاب اإلدارة المركزية لمعالقات الثقافية بالمجمس األعمى لمجامعاتبناء  222اليونسكو
د/        2بترشػيح السػيد أ حيػث أوصػى المجمػس تـ عرض الموضوع عمى مجمػس قسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ    

 2توصية مجمس القسـة عمى بالموافق لجنة العالقات الثقافيةحيث أوصت و  2األستاذ بالقسـ -مجدي عبد الستار قطب
 القــــــــرار

 .توصية اللجنة ويرفع للجامعةالموافقة على بأوصى المجلس 

عبيػر           الطمب المقدـ مف الميندسػة /  وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف د/2المذكرة المقدمة مف السيد أ -9



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 4/5/4236لجمسة السابعةا 4235/4236) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(9) 

وـ الحاسػػبات لمترشػيح لبعثػػة اإلشػػراؼ المشػترؾ لمحصػػوؿ عمػػى المػدرس المسػػاعد بقسػػـ ىندسػة وعمػػ –عبػد العزيػػز عشػػرة 
 حيث أوصى مجمس القسػـ بالموافقػة عمػى ترشػيح سػيادتيا 2المركزية لمبعثات اإلدارةبناء عمى كتاب وذلؾ  هدرجة الدكتورا

  2 توصية مجمس القسـحيث أوصت المجنة بالموافقة عمى 
 القــــــــرار

 .ة اللجنة ويرفع للجامعةتوصيالموافقة على بأوصى المجلس 

د/ 2الموافقػة عمػى صػرؼ مكافػأة لمسػيد أ د/وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف2المذكرة المقدمة مف السػيد أ -:
بحػث فػي  هوذلػؾ لنشػر  الصػناعية والػتحكـ بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات  المسػاعد األسػتاذ -محمػد حمػدى محمػد السػيد

 Journal Of the Franklin lnstitute . 2013,v0l 350,2334-2353 :مجمة 
 Flatness- based adaptive fuzzy output tracking excitation control for powerبعنػواف     

system generators.                                                                                                                    

 القــــــــرار

 الموافقــة على صرف مكافأة البحث لسيادته.أوصى المجلس ب
 ة الػدكتورة/الموافقػة عمػى صػرؼ مكافػأة لمسػيد د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػأف2المذكرة المقدمة مف السيد أ -;

 فػػى مجمػػة: بحػػثات اليندسػػية وذلػػؾ لنشػػرىا الفيزيقػػا والرياضػػيبقسػػـ  المسػػاعد األسػػتاذ -وداد عمػػى عبػػد المػػنعـ الجنػػاينى
lssue(20-21) 2013,8846-8864 Applied Mathematical Modalling , V0l.37 , 

 Nonlinear time delay saturation-based controller for suppression of Nonlinear beamبعنواف     

Vibrations.                                                                                                                                            

 القــــــــرار

 .االموافقــة على صرف مكافأة البحث لسيادتهأوصى المجلس ب
 د/2أ مكافػػأة لمسػػيد الموافقػػة عمػػى صػػرؼ د/وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -32

 بحث فى مجمة: هالفيزيقا والرياضيات اليندسية وذلؾ لنشر بقسـ  المتفرغ األستاذ -مصطفى حسف عيسى 
      Nonlinear Dynamics, Vol. 74, lssue (1-2)2013, 1-20                                                                

  .Nonlinear Oscillations of fotor active magnetic bearings systemبعنواف                              
 القــــــــرار

 الموافقــة على صرف مكافأة البحث لسيادته.أوصى المجلس ب
 الموافقػػػة عمػػػى صػػػرؼ مكافػػػأة لمسػػػيد د/وكيػػػؿ الكميػػػة لمدراسػػػات العميػػػا والبحػػػوث بشػػػأف2المػػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيد أ -33

بحػػث فػػى  هالفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػية وذلػػؾ لنشػػر بقسػػـ  المعيػػد -/ناصػػر عبػػد الفضػػيؿ عبػػد الحميػػد سػػعيد الميندس
                                            Nonlinear Dynamics, vol. 72, lssue (3)2013, 517-537 -مجمة:

 Positive Position Feedback (PPF) controller for suppression of Nonlinear systemبعنػػواف 

vibration                                                                                                                                         

                                                                                                                                               

 القــــــــرار

 الموافقــة على صرف مكافأة البحث لسيادته.أوصى المجلس ب
.                                                                                                                                      

ات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراس -34
األستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة  -د/ سامي عبد المنعـ الضميؿ2أ

ع الجامعػات األخػرى الفكرية لمسػادة البػاحثيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػ
 2سواء مصرية أو عربية أو عالمية

 القــــــــرار 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 4/5/4236لجمسة السابعةا 4235/4236) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(:) 

 أوصى المجلس بالموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة بسيادته.
ً.-دراسبتًعليبً:ً:باًسببع

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
الفيزيقػػا فػػي  العمػػوـ األساسػػية اليندسػػيةلدرجػػة ماجسػػتير  ةالمقيػػد -نػػرميف عبػػد السػػتار صػػابر عبػػد البػػاري/ ةالميندسػػب

 الحموؿ العددية لمعادلة فريدىولـ التكاممية مف النوع الثاني مف خالؿ المصفوفات(في موضوع: )  والرياضيات اليندسية

  -تحت أشراؼ كؿ مف: 
 أستاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية صيرفى د/ سعيد عمى السيد ال2أ 3

 أستاذ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية د/ اميؿ صبحى سعد شكر اهلل2أ 4
 بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية أستاذ مساعد / وداد عمى عبد المنعـ الجناينى2د 5

 القــــــــرار
 .للمهندسة المذكورة التسجيلالموافقـة على أوصى المجلس ب

 

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت بقسـ لدرجة ماجستير العموـ اليندسية  ةالمقيد -منى مجدي محمود بدوى/ ةبالميندس

 اإلشعاع والتشتت مف ىوائيات البالزمونؾ وتطبيقاتيا( الكيربية في موضوع: )

  -تحت أشراؼ كؿ مف: 
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ كماؿ حسف عوض اهلل 2أ 3

 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ صابر حممى زيف الديف2أ 4
 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ط/ ىند عبد العظيـ ممي2د 5

 القــــــــرار
 .التسجيل للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت فػػي المقيػػد لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية  -طػػابرامػػي محمػػد عمػػر خبالمينػػدس/ 

 مقسمات قدرة رباعية باستخداـ المواد المركبة(الكيربية في موضوع: ) 

  -تحت أشراؼ كؿ مف: 
 ربيةأستاذ متفرغ "أستاذ مساعد" بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكي   شمبي/ عبد العزيز طو كامؿ 2د 3

 القــــــــرار
 .التسجيل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -6
دسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت ىنفػػي المقيػػد لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية  -أحمػػد محمػػد عمػػى رفػػاعيبالمينػػدس/ 

 معالجة الصور الطبية لمرعاية الصحية الحرة(الكيربية في موضوع: ) 

  -تحت أشراؼ كؿ مف: 
 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  د/ معوض إبراىيـ معوض2أ 3

 القــــــــرار
 .التسجيل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 4/5/4236لجمسة السابعةا 4235/4236) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(;) 

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -7
فػي  وعمػوـ الحاسػباتىندسػة فػي لدرجة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية  ةالمقيد -أمؿ سامى عبد العزيز النطاط/ ةبالميندس

 اـ بالطاقة المستيمكة في األنظمة الموزعة(تطوير خوارـز جدولة المياـ مع اإللمموضوع: ) 

  -تحت أشراؼ كؿ مف: 
 وعموـ الحاسباتبقسـ ىندسة مساعد  أستاذ   / أيمف السيد أحمد السيد عميرة2د 3

 مدرس بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات / نرميف عبد الوىاب البينساوى2د 4
 القــــــــرار

 .دسة المذكورةالتسجيل للمهنالموافقـة على أوصى المجلس ب
د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -8

الصػناعية ىندسػة االلكترونيػات فػي المقيد لدرجة ماجستير العمػوـ اليندسػية  -أحمد محمد زكى السيد خضربالميندس/ 
بيئػي السػمكي ذاتػي الت ذيػػة اعتمػادا عمػى الػتحكـ فػي الطاقػة الشمسػية فػي األمػػاكف نظػاـ رصػد فػي موضػوع: )  والػتحكـ
 القاحمة(

  -تحت أشراؼ كؿ مف: 
 الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة االلكترونيات متفرغ أستاذ   د/ محمد مبروؾ شرؼ2أ 3

 مواد النوويةأستاذ ىندسة االلكترونيات والحاسبات بييئة ال د/ فااد عبد المنعـ سعد سميماف2أ 4
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ / محمد عبد العظيـ البردينى2د 5

 القــــــــرار
 .التسجيل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب

 
 
جيؿ موضػوع البحػث الخػاص د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػ2المذكرة المقدمة مف السيد أ -9

ىندسػػة االلكترونيػػات فػػي المقيػػد لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية  -أحمػػد عبػػد البػػديع محمػػد السػػيد عمػػىبالمينػػدس/ 
 المتحكـ الذكى لمتحكـ بشبكة أنظمة المازارة(في موضوع: )  الصناعية والتحكـ

  -تحت أشراؼ كؿ مف: 
 الصناعية والتحكـندسة االلكترونيات بقسـ ىمتفرغ أستاذ   د/ محمد مبروؾ شرؼ2أ 3

 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ / محمد عبد العظيـ البردينى2د 4
 القــــــــرار

 .التسجيل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب
بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -:

ىندسػة االلكترونيػات بقسػـ العمػوـ اليندسػية  دكتػور الفمسػفة فػيلدرجػة  ةالمقيػد -إيماف جابر زىػراف الشػيخ/ ةبالميندس
 مراقبة المواد النووية(نظاـ تحديد اليوية بترددات الراديو لتحسيف واالتصاالت الكيربية في موضوع: ) 

  -ؿ مف:تحت أشراؼ ك 
 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  د/ معوض إبراىيـ معوض2أ 3

 ىيئة الطاقة الذرية -أستاذ مساعد بقسـ اليندسة االشعاعية / حسف إبراىيـ محمد حسف2د 4
 

 القــــــــرار
 .التسجيل للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب

 المسػجميف لدرجػة طػالبمل عمى التقارير السنوية الموافقةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2مف السيد أ المقدمة المذكرة -;
  -( وىـ:5ـ وعددىـ )4234/4235بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ لمعاـ الجامعي الماجستير 
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 محمد فتحي زكى محمود الديرى/ 2ـ -5ـ عبد الباقي    / حشمت عبد الرحي2ـ -4/ فاطمة القرني جالؿ راشد    2ـ -3

ًالقــــــــرار
 .م3103/3102للعام الجامعي  قسمبال للطالب المسجلين لدرجة الماجستير ةالسنوي ريرالتقالموافقة على اأوصى المجلس ب

اعتمػاد التقريػر المقػدـ مػف عمػى  عميػا والبحػوث بشػأف الموافقػةد/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات ال2المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -32
بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصػاالت الكيربيػة  المسجمة -زينب فتحى محمد الشرقاوى/ ةاالمتحاف الشامؿ لمميندس لجنة

 وتتكوف المجنة مف السادة: العموـ اليندسيةلمتسجيؿ لدرجة دكتور الفمسفة في 
 جامعة حمواف ) خارجي( -سةمتفرغ بكمية اليندأستاذ  د/ السيد مصطفى سعد2أ 3
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  )مف داخؿ القسـ( د/ حساـ الديف حسيف أحمد2أ 4
 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ(أستاذ   د/ معوض إبراىيـ معوض2أ 5

 لرياضيات اليندسية )مف خارج القسـ(أستاذ بقسـ الفيزيقا وا د/ مجدي محمد كامؿ2أ 6
 القسـ( داخؿأستاذ مساعد بقسـ االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )مف  / أسامة عمى عرابي2د 7

 القــــــــرار

 للمهندسة المذكورة . الشاملمتحان االة على اعتماد تقرير لجنة أوصى المجلس بالموافق
 
 
 
 
 
 

/  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس2المذكرة المقدمة مف السيد أ -33
 الماجستير في اليندسة االلكترونية تخصص ىندسػة الػتحكـ االلػى بقسػـلدرجة  المسجؿ -زكى محمود الديرى فتحيمحمد 

ثػاف  ة األشػراؼ عمػى الرسػالة لمػدة عػاـبنػاء عمػى طمػب لجنػ ـ4229ىندسة االلكترونيات الصناعية والػتحكـ دورة أكتػوبر 
   2ـ بعد انتياء المدة القانونية4236/;/52ـ حتى 3/32/4235اعتبارا مف 

 القــــــــرار
ًويرفع للجامعة. ثانالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام أوصى المجلس ب

/  ات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدسد/ وكيؿ الكمية لمدراس2المذكرة المقدمة مف السيد أ -34 
 الماجستير في اليندسػة االلكترونيػة تخصػص ىندسػة الػتحكـ االلػى بقسػـلدرجة  المسجؿ -الباقيحشمت عبد الرحيـ عبد 

ثالػث  لمػدة عػاـ بناء عمى طمػب لجنػة األشػراؼ عمػى الرسػالة ـ4228ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
 2ـ بعد انتياء المدة القانونية 4236/;/52ـ حتى 3/32/4235اعتبارا مف 

 القــــــــرار
ًويرفع للجامعة. ثالثالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام أوصى المجلس ب

/  ةأف الموافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لمميندسػد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػ2المذكرة المقدمة مف السيد أ -35
 الماجسػػتير فػػي اليندسػػة االلكترونيػػة تخصػػص ىندسػػة الػػتحكـ االلػػى بقسػػـلدرجػػة  ةالمسػػجم -فاطمػػة القرنػػي جػػالؿ راشػػد

أوؿ  بنػاء عمػى طمػب لجنػة األشػراؼ عمػى الرسػالة لمػدة عػاـ ـ;422ىندسة االلكترونيات الصناعية والػتحكـ دورة أكتػوبر 
 2ـ بعد انتياء المدة القانونية 4236/;/52ـ حتى 3/32/4235مف اعتبارا 

 القــــــــرار
 ويرفع للجامعة. أوللمدة عام  ةالمذكور ةالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندسأوصى المجلس ب

أحمد تسجيؿ الميندس/   إل اء د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى2لمذكرة المقدمة مف السيد أا -36
ماجسػػتير فػػى اليندسػػة االلكترونيػػة بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات تخصػػص المسػػجؿ لدرجػػة  -مجػػدي عبػػد السػػتار قطػػب

 2بالتقرير السنوي لمسادة المشرفيف ءبناءًا عمى ما جا 4233ىندسة وعموـ الحاسبات دورة أكتوبر 
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 القــــــــرار
 .تسجيل للمهندس المذكورإلغاء الالموافقـة على أوصى المجلس ب

زينػب  / ةالميندسػقيػد   إل ػاء د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف الموافقػة عمػى2لمذكرة المقدمة مف السيد أا -37
المقيدة بتمييػدي ماجسػتير بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة شػعبة )اتصػاالت عامػة( دورة  -السيد العربي

 2وذلؾ لعدـ ر بتيا في استكماؿ الدراسة 4235أكتوبر 
 القــــــــرار

 1بناء على طلب سيادتهاالموافقة على إلغاء قيد المهندسة المذكورة  أوصى المجلس ب

عبػد    المينػدس/  قيػد  إل ػاء د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمػى2لمذكرة المقدمة مف السيد أا -38
المقيػد بتمييػػدي ماجسػتير بقسػـ ىندسػػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػػة شػعبة )اتصػػاالت  -ف عبػػد العزيػزالعزيػز ريحػا

 2وذلؾ لعدـ ر بتو في استكماؿ الدراسة 4235بصرية( دورة أكتوبر 
 القــــــــرار

 1بناء على طلب سيادتهالموافقة على إلغاء قيد المهندس المذكور  أوصى المجلس ب
 
 

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى قػرار لجنػة فحػص ومناقشػة 2ة المقدمة مف السػيد أالمذكر  -39
المسػػجؿ بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت  -عمػػى إبػػراىيـ مصػػطفى محمػػدرسػػالة الماجسػػتير الخاصػػة بالمينػػدس/ 

العتماد عمػى األقمػار الصػناعية باسػتخداـ تقنيػات معالجػة تحسيف أداء نظـ قياس التردد والزمف باالكيربية في موضوع: ) 
( وأوصت لجنة الفحص والمناقشة بمنح المينػدس المػذكور درجػة الماجسػتير فػي اليندسػة االلكترونيػة تخصػص  االشارات

 ىندسة االتصاالت ومرفؽ صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة.
 القــــــــرار

 في الهندسة االلكترونية الماجستيرجاء بتوصية لجنة الفحص والمناقشة بمنح المهندس المذكور درجة  أوصى المجلس بالموافقة على ما
 1ويرفع للجامعة

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -:3
لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػي اليندسػة االلكترونيػة  ةالمسػجم -ة عبػاس محمػد ردادمػرو / ةالخاصػة بالميندسػ الدكتوراهرسالة 

( واقتػرح اسػتخداـ نظػـ الحاسػب الموزعػة فػي مجػاؿ المعموماتيػة الحيويػة)  -في موضوع: وعموـ الحاسباتبقسـ  ىندسة  
 -مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:

 وعموـ الحاسبات ) مشرؼ(بقسـ ىندسة متفرغ أستاذ   نواؿ أحمد الفيشاوىد/ 2أ 3

 )خارجي(جامعة عيف شمس  -بكمية اليندسةأستاذ  د/ أيمف محمد حسف وىبو2أ 4
 جامعة عيف شمس )مشرؼ( -أستاذ بكمية الحاسبات والمعمومات د/ حساـ الديف مصطفى فييـ2أ 5
 حاسبات )داخمي(أستاذ مساعد بقسـ ىندسة وعموـ ال / أيمف السيد أحمد2د 6

 القــــــــرار
 رفع للجامعة.ة ويالمذكور ةللمهندس الدكتوراه أوصى المجلس بالموافقة على التشكيل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة 

حػص ومناقشػة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة  ف2المذكرة المقدمة مف السيد أ -;3
بقسػـ   ة لدرجة الماجستير فػى العمػوـ اليندسػيةالمسجم -ىبو محمد محمد الحسيني/ ةرسالة الماجستير الخاصة بالميندس

( واقتػرح مجمػس شيفرة الصػور الرقميػة فػى نطاقػات التحػويالت)  -في موضوع: االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةىندسة  
 -لمرسالة مف السادة:القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة 

 جامعة اإلسكندرية ) خارجي( -متفرغ بكمية اليندسةأستاذ   حسف محمد عبد العاؿ الكمشوشىد/ 2أ 3

 (مشرؼ) متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ  د/ حساـ الديف حسيف أحمد2أ 4
 واالتصاالت الكيربية )دالخمى( أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات د/ معوض إبراىيـ معوض2أ 5

 القــــــــرار
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 رفع للجامعة.ة ويالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقة على التشكيل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير للمهندس
رفض رسالة الدكتوراه الخاصػة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى2المذكرة المقدمة مف السيد أ -42

المسػجمة لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػي اليندسػة االلكترونيػة بقسػـ ىندسػة  -بالميندسة/ منى محمد محمد موسى أبو الخيػر
أسػتاذ متفػرغ بكميػة  -د/ محمػد ىاشػـ عبػد العزيػز أحمػد2بناء عمى التقارير الفردية مف كال مف السيد أ 2وعمـو الحاسبات

أسػػػتاذ مسػػػاعد بكميػػػة الحاسػػػبات  -/ حػػػاتـ محمػػػد سػػػيد أحمػػػد2جامعػػػة عػػػيف شػػػمس، السػػػيد د -اتالحاسػػػبات والمعمومػػػ
جامعة المنوفية عمى رسالة الدكتوراه الخاصة بالميندسة المذكورة  حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى  -والمعمومات

صت المجنة بالموافقة عمى ما وأو  2دـ المنحعدـ منح درجة الدكتوراه لمميندسة المذكورة واتخاذ اإلجراءات المترتبة عمى ع
ل اء تسجيؿ الميندسة المذكورةجاء بتوصية   2مجمس القسـ وا 

 القــــــــرار
 رفع للجامعة.توصية اللجنة ويأوصى المجلس بالموافقة على 

محمػد   قيػد المينػدس/ إيقػاؼ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمػى2المذكرة المقدمة مف السيد أ -43
ـ عػػف العػػاـ الجػػامعي 4234المقيػػد بػػدبموـ الفرقػػة الثانيػػة قسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات دورة أكتػػوبر  -محمػد أحمػػد فػػوده

حيػث أوصػت المجنػة بالموافقػة قبػوؿ  2بناء عمى طمبو وذلؾ نظرا لظروؼ مرض والدتو ومرفؽ تقريػر طبػي 4235/4236
 2 4235/4236اـ الجامعي إيقاؼ قيد الميندس المذكور عف الع

 القــــــــرار
 أوصى المجلس بالموافقة على إيقاف قيد المهندس المذكور عن العام الجامعي 13104/3102

محمػد  إيقػاؼ قيػد المينػدس/  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمػى2المذكرة المقدمة مف السيد أ -44
بتمييدي ماجستير قسـ ىندسة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة لمػدة عػاـ أوؿ دورة أكتػوبر المقيد  -سعيد رشاد العطار

حيػث  2بنػاء عمػى طمبػو وذلػؾ نظػرا لظػروؼ مػرض والػده ومرفػؽ تقريػر طبػي 4235/4236ـ عػف العػاـ الجػامعي 4235
 2 4235/4236امعي أوصت المجنة بالموافقة قبوؿ إيقاؼ قيد الميندس المذكور لمدة عاـ أوؿ عف العاـ الج

 القــــــــرار
 ،3102/3104عن العام الجامعي الموافقة على إيقاف قيد المهندس المذكور لمدة عام أول أوصى المجلس ب

/ أحمػد 2د د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػػة عمػى إضػافة اسػـ  السػيد2لمذكرة المقدمة مف السيد أا -45
عمػػى رسػػالة الماجسػػتير  إلػػى لجنػػة األشػػػراؼ لمػػدرس بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػةا -نبيػػو زكػػى راشػػد

المسػػجؿ لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية فػػي ىندسػػة االلكترونيػػات  -أحمػػد محمػػد السػػيد الشػػامىالخاصػػة بالمينػػدس/ 
ً اإلشراؼ كالتالي:لتصبح لجنة  ونظرا لحاجة موضوع البحث إلى مجيودا ت واالتصاالت الكيربية

 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ   د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد2أ 3

 أستاذ بجامعة وولوف جون  فىاستراليا (YiMuد/ يى مو )2أ 4
 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  أحمد نبيو زكى راشد/ 2د 5

 القــــــــرار

  2ويرفع لمجامعة الماجستير رسالةاإلشراؼ عمى لجنة  إلى/ أحمد نبيو زكى راشد 2السيد داسـ  إضافةالمجمس بالموافقة عمى أوصى 
د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى قبػػوؿ العػػذر المقػػدـ مػػف 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -46

دورة  -واالتصػاالت الكيربيػةيػد بتمييػدي ماجسػتير بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات  المق -أحمد محمود محمد سػعد/ الميندس
 نظرا لظروؼ مرض والده. 4235/4236لمعاـ الجامعي  األوؿعف دخوؿ امتحانات الفصؿ الدراسي  4235أكتوبر 

 القــــــــرار
امتحانات الفصل الدراسي األول للعام الجاامعي  أوصى المجلس بالموافقة على قبول العذر المرضى المقدم من الطالب المذكور عن دخول

3102/3104 1 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 4/5/4236لجمسة السابعةا 4235/4236) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(35) 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى قبػػوؿ العػػذر المقػػدـ مػػف 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -47
 -ت الكيربيػةواالتصػاالالمقيػد بتمييػدي ماجسػتير بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات   -أحمػد مسػعد مبػروؾ الشػمقانى/ الميندس

 نظرا لظروؼ مرض والده. 4235/4236لمعاـ الجامعي  األوؿعف دخوؿ امتحانات الفصؿ الدراسي  4235دورة أكتوبر 
 القــــــــرار

أوصى المجلس بالموافقة على قبول العذر المرضى المقدم من الطالب المذكور عن دخول امتحانات الفصل الدراسي األول للعام الجاامعي 
3102/4310 1 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى قبػػوؿ العػػذر المقػػدـ مػػف 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -48
دورة  -واالتصػاالت الكيربيػةالمقيد بتمييدي ماجستير بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات   -أحمد صالح قطب الجندي/ الميندس
 نظرا لظروؼ مرض والده. 4235/4236لمعاـ الجامعي  األوؿراسي عف دخوؿ امتحانات الفصؿ الد 4235أكتوبر 

 القــــــــرار
أوصى المجلس بالموافقة على قبول العذر المرضى المقدم من الطالب المذكور عن دخول امتحانات الفصل الدراسي األول للعام الجاامعي 

3102/3104 1 
 

 -لجـــــــــــــبن::ًثبمىباً
بتػاريخ المنعقػد  4235/4236لمعػاـ الجػامعي  السادسػة( ) الجمسػة ـ ىندسة وعموـ الحاسباتمجمس قسمحضر اجتمػاع  -3

;/4/4236 2 ً
 القــــــــرار

 .أحيـط المجـلس علمـا

 4235/4236لمعاـ الجامعي  السادسة( ) الجمسة مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةمحضر اجتمػاع  -4
ً 2 4/4236/;بتاريخ المنعقد 

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

المنعقػد  4235/4236لمعػاـ الجػامعي  السادسػة( ) الجمسػة مجمػس قسػـ الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػيةمحضر اجتمػػاع  -5
ً 2 4/4236/;بتاريخ 

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

 4235/4236لمعػاـ الجػامعي  السادسػة( ) الجمسػة تحكـمجمس قسـ ىندسة االلكترونيػات الصػناعية والػمحضر اجتمػاع  -6
2ً 4/4236/;بتاريخ المنعقد 

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

  45/4/4236بتاريخ المنعقدة  4235/4236لمعاـ الجامعي  الثالثة( ) الجمسة لجنة المكتبةمحضر اجتمػاع  -7
 القــــــــرار

 .أحيـط المجـلس علمـا

 
بتػػػاريخ المنعقػػػدة  4235/4236لمعػػػاـ الجػػػامعي  السادسػػػة( ) الجمسػػػة لجنػػػة شػػػئوف التعمػػػيـ والطػػػالبػاع محضػػػر اجتمػػػ -8

45/4/4236 2  
 القــــــــرار

 .أحيـط المجـلس علمـا

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 4/5/4236لجمسة السابعةا 4235/4236) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(36) 

المنعقػدة  4235/4236لمعػاـ الجػامعي  الخامسػة( ) الجمسػة لجنػة شػئوف خدمػة المجتمػع وتنميػة البيئػةمحضر اجتمػاع  -9
 2 45/4/4236بتاريخ 

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

ً-مبًيستجدًمهًأعمــــبل: :باًتبسع
لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف الموافقػة عمػى االلتمػاس المقػدـ مػف الطػالب  د/ وكيػؿ الكميػة2المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -3

  2اليندسة مف الكمية فيالحاصميف عمى درجة البكالوريوس مف كميات أخرى لمحصوؿ عمى درجة البكالوريوس 
 القــــــــرار 

 .أوصى المجلس بالموافقة

عػػف العػػاـ  السػػنويعمػػى التقريػػر  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -4
لخاصػػة بالطالبػػة/ المشػػرؼ عمػػى رسػػالة الماجسػػتير ا -إسػػماعيؿد/ نبيػػؿ عبػػد الواحػػد 2ـ لمسػػيد أ4234/4235 الجػػامعي

اليندسػة االلكترونيػة تخصػص ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات بقسػـ  فػيالمسجمة لدرجػة الماجسػتير  -دعاء عبد السالـ النطاط
المجنػػة بالموافقػػة عمػػى التقريػػر السػػنوي المقػػدـ مػػف السػػيد  حيػػث أوصػػت 2ـ4226أكتػػوبر ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات دورة 

 2ـ4234/4235 الجامعيطالبة المذكورة عف العاـ عمى رسالة الماجستير الخاصة بال المشرؼ
 القــــــــرار

 .أوصى المجلس بالموافقة على توصية اللجنة

أسػماء      ترشػيح الميندسػة/ عمػى د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة2المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
المػػنح المقدمػػة مػػف دولػػة روسػػيا  إحػػدىقػػا والرياضػػيات اليندسػػية عمػػى المػػدرس المسػػاعد بقسػػـ الفيزي -الطنطػػاوى إبػػراىيـ

 48/4/4236حيث أوصى مجمػس القسػـ بػالتفويض بتػاريخ 2 4236/4237 الجامعيلمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه عف 
 2عمى ترشيح سيادتيا

 القــــــــرار
 .ويرفع للجامعة اعتماد الموافقة بالتفويض علىأوصى المجلس 

خػالؿ فتػرة الدراسػة طبقػا يكػوف عميد الكمية بشأف الموافقة عمى خػط سػير سػيارتي الكميػة  د/2لمقدمة مف السيد أالمذكرة ا -6
يػـو واحػد  األجػازاتخػالؿ فتػرة يكػوف لمجدوؿ الدراسي الخاص بالسادة أعضاء ىيئة التدريس مف خارج محافظة المنوفيػة و 

 2أسبوعيا "األحد"
 القــــــــرار

 .األساتذة الذين يستقلون سيارتي الكلية عن طريق رؤساء األقسام العلميةالسادة  إخطارفقة مع أوصى المجلس بالموا

رئػيس  -النخيمػىإبػراىيـ / عيػاد نصػر اهلل 2ضػـ السػيد ـ عميد الكمية بشأف الموافقة عمى د/2المذكرة المقدمة مف السيد أ -7
  2مدة عاميفمجمس إدارة شركة النخيمى "مف الخارج" لعضوية مجمس الكمية ل

 القــــــــرار
 .أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة

بتػػاريخ المنعقػػدة  4235/4236لمعػػاـ الجػػامعي  السادسػػة( ) الجمسػػة لجنػػة الدراسػػات العميػػا والبحػػوثمحضػػر اجتمػػػاع  -8
3:/4/4236 2  

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

 45/4/4236بتاريخ المنعقدة  4235/4236لمعاـ الجامعي  السادسة( الجمسة ) لجنة العالقات الثقافيةمحضر اجتمػاع  -9
2  



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 4/5/4236لجمسة السابعةا 4235/4236) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(37) 

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

  2 45/4/4236بتاريخ المنعقدة  4235/4236لمعاـ الجامعي  (الثالثة ) الجمسة لجنة الحاسباتمحضر اجتمػاع  -:
 القــــــــرار

 .أحيـط المجـلس علمـا

 38/4/4236بتػاريخ المنعقػدة  4235/4236لمعػاـ الجػامعي  الرابعة( ) الجمسة لجنة المختبرات العمميةاع محضر اجتمػ -;
2  

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

 

 
 الثانية والنصؼ ظيراً انتيى االجتماع حيث كانت الساعة 
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