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 Tel:048/3675293 Fax:048/3654313- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952     3765كزشَٔٛخ، يُٕف إلعخ اذكهٛخ ان3625763/840ُٓفبكظ:3625763/840د:    

 2/7/2104الكلٌة حاصلة على اإلعتماد من الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم اإلعتماد فً 

 (0) سلى انؼبدٚخ ثجهغزّ انمغى يجهظ اجزًبع يحضش 

ُؼمذح ًُ  و08/4/7778 انًٕافك االحذ ٕٚو ٔان

 انغـــبػخ رًـــبو فٙ( 0) سلى انؼبدٚخ ثجهغزّ انمغى يجهظ اجزًغو 08/4/7877 انًٕافك االحذ ٚــــٕو فٙ إَّ     

ٔحضٕس  جًبل يحشٔط ػطٛخ /انذكزـــٕس األعزـبر انغٛذ انًجهظ سئٛظانجهغخ  ٔرــٕنٗ طجبحب انؼبششح ٔانُظف

 انغبدح األػضبء اٜرٙ أعًبؤْى: 

 و ىـــــــــــــــاالع انٕظٛفخ

 0 ِشػًٛ انغٛذ انغٛذ أحًذ أًٍٚأ.د/  أعزبر 

 7 َجٛم ػجذ انٕاحذ إعًبػٛمأ.د /  أعزبر يزفشؽ

 3 / يحًذ ػجذِ يحًذ ثشثبس             8د أعزبر يغبػذ  

 4 د/ َشيٍٛ ػجذ انْٕبة حغٍ  أعزبر يغبػذ  

 5    طالح انذٍٚ شؼجبٌ ػٛغٗد/  أعزبر يغبػذ  

 6 د/ يحًذ ثذٖٔ يحًذ ثذٖٔ            أعزبر يغبػذ  

 2 / يشفذ يحًٕد يٕعٗ   8د )يذسط( أعزبر يزفشؽ

 0 يظطفٗ شحبرخأحًذ د/  يذسط  

 6                  د/ يٓب عؼذ انذٍٚ طهجخ يذسط

 08   ػجذ هللا يظطفٗ َجٛم د./ يذسط

ٍ ثؼذ                                     -كال يٍ:ٔثبنًشبسكخ ػ

 و ىـــــــــــــــاالع انٕظٛفخ

 0 أ.د/ ػجذ انحًٛذ يحًذ سجت إثشاْٛى أعزبر يزفشؽ

 7 َٕال أحًذ انفٛشبٖٔأ.د/  أعزبر يزفشؽ

           د/ يشٔح أحًذ انشحبد شٕيبٌ -7           اٚٓبة ػضٚض خهٛمد/  -0 -ٔلذ أػززس ػٍ انحضٕس كال يٍ:

ٌ   انغٛذ انجهغخ عكشربسٚخٔرٕنٗ   ح/ َجالء ػجذ انؼظٛى صْشا

انؼبيهٍٛ ثبنمغى ثخبنض انؼضاء نهغٛذ ا   انغبدح أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخٔ  ٙ انجذاٚخ ٚزمذو انغٛذ أ.د/ سئٛظ يجهظ انمغىٔ  العزبر ف

ٌ ألعشرٓب.ِ شػًٛ انغٛذ انغٛذ أحًذ أًٍٚانذكزٕس/  ّ ٔخبنض انظجش ٔانغهٕا ٌ ٚزغًذ انفمٛذح ثشحًز ٍ هللا ػض ٔجم أ ّ داػٛ  نٕفبح ٔانذر

انؼبيهٍٛ ثبنمغى ثبنزُٓئخ       انٓٛئخ انًؼبَٔخٔ  ٌ  كًب ٚزمذو انغٛذ أ.د/ سئٛظ يجهظ انمغى نهغبدح أػضبء ْٛئخ انزذسٚظٔ  ثحهٕل شٓش سيضب

 8انًجبسن
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 ٔانغالو انظالح ػهّٛانُجٙ  ػهٙ ٔانظالح (انشحٛى انشحًٍ هللا ثغى)ثزكش االجزًبع انًجهظ سئٛظ /انذكزٕس ألعزبرا انغٛذ ثذأثى     

 8دانحبعجب ٔػهٕو ُْذعخ لغى يجهظ أػضبء انحضٕس ثبنغبدح عٛبدرّ ٔسحت

============================================================= 

 -:المصادقاتاوال 

ُؼمذ انغبثك انمغى يجهظ يحضشٗ ػه انزظذٚك ًُ  و 7877/ 03/3 انًٕافك األحذ ٕٚو ٔان
================================================================= 

   -:دساعبد ػهٛب : ثبَٛب
 - إٚٓبة يحًذ إثشاْٛى خبطشانخبطخ ثبنًُٓذط /  انذكزٕساِثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ انغبدح انًششفٌٕ ػهٗ سعبنخ  -0

ً ٔأطجحذ طبنحخ  ٌ انشعبنخ لذ أػذد إػذاداً َٓبئٛب ٕ : نزشكٛم نجُخ أانز٘ ٚفٛذ ثأ ٌ انشعبنخ ْ    -نحكى ٔانًُبلشخ . ٔػُٕا

 "رحغٍٛ َمم انجٛبَبد ػهٙ شجكبد االعزشؼبس انالعهكٛخ رحذ انًبء"

" Data Transmission Improvement over Underwater Wireless Sensor Networks" 

رٗ ٗ أحذ انغبدح ٜا ٌ انًحكى انخبسج ٌ ٚكٕ ٌ أ ى : ٚمزشح انغبدح انًششفٕ  -أعًبْؤ

 جبيؼخ طُطب –كهٛخ انُٓذعخ –انحبعت ٔانزحكى ُْذعخ اعزبر ثمغى أيبَٙ يحًٕد عشحبٌ                                  أ.د./  -0

 حهٕاٌ جبيؼخ  – خُٓذعاعزبر ثكهٛخ ان                       انجٕاد ػجذ انْٕبة ػجذ إٚٓبة /.أ.د -7

 انًُظٕسحجبيؼخ  – كهٛخ انُٓذعخ –انحبعجبد ٔاَظى  خُْذعاعزبر ثمغى                                 أيٛشح ٚبعٍٛ ْٛكمأ.د/  -3

 -اٌ ٚكٌٕ انًحكى انذاخهٗ : 

 جبيؼخ انًُٕفٛخ –كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –أ.د / جًبل يحشٔط ػهٙ ػطٛخ            أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد   -0

 جبيؼخ انًُٕفٛخ –كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد          اًٍٚ انغٛذ أحًذ انغٛذ ػًٛشح /أ.د -7

  جامعة المنوفٌة –كلٌة الهندسة االلكترونٌة  –أعزبر يغبػذ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد                     انششٛذ٘ أحًذ يحًذ /8د -3

 -: نجُخ اإلششاف ػٍ

  جبيؼخ انًُٕفٛخ -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد  يزفشؽ أعزبر               َٕال احًذ انفٛشبٖٔ /أ.د -0

  جامعة المنوفٌة –كلٌة الهندسة االلكترونٌة  –يحًذ ثذٔ٘ يحًذ ثذٔ٘          أعزبر يغبػذ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد  /8د -2

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

 -ٌوصى مجلس القسم بالموافقة على تشكٌل لجنه الفحص والمناقشة:
 جبيؼخ طُطب –كهٛخ انُٓذعخ –اعزبر ثمغى ُْذعخ انحبعت ٔانزحكى  ٙ يحًٕد عشحبٌ                 أ.د./ أيبَ -0

 جبيؼخ انًُٕفٛخ –كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –أ.د / جًبل يحشٔط ػهٙ ػطٛخ            أعزبر ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد  -7

  جبيؼخ انًُٕفٛخ -انُٓذعخ اإلنكزشَٔٛخ كهٛخث -ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد  يزفشؽ أعزبر                    َٕال احًذ انفٛشبٖٔ /أ.د -3

 جبيؼخ انًُٕفٛخ  –كهٛخ انُٓذعخ االنكزشَٔٛخ  –أعزبر يغبػذ ثمغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد        يحًذ ثذٔ٘ يحًذ ثذٔ٘         /8د -4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ثخظٕص انزمبسٚش انُظف عُٕٚخ انخبطخ ثطالة انًبجغزٛش ْٔى:-7

 ٔالء يحًذ خهٛم -6ايٛشح انغٛذ اثشاْٛى ػُت                 -0 

 يشٔح شكشٖ ػجذ انؼظٛى يحًذ              – 08صُٚت ػظبو انذٍٚ حغٍ انجْٕش٘       -7

 انؼبطٗ ػهٗ يشعٗػهٛبء ػجذ  -00اثشاْٛى سٔثٗ عٛذ ثشيٛم                   -3

 اًٚبٌ أحًذ يحًٕد دُٚب  –07أيٛشح سفؼذ يحًذ انغٛذ انظجٗ          -4

 دػبء حبيذ ػجذ انؼضٚض اثٕ حغٍٛ -03              ٗػهٗ يحًذ ػجذ انشٓٛذ ػه-5
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 َبطش عهًٛبٌ ػجذ انخبنك عهًٛبٌ -04ػضح حغٍ اثشاْٛى انفمٗ                  -6

 حغٍٛ ػهٗ اثشاْٛى يحًذ -05ذ شكش        أعًبء ػضد ػجذ هللا انغٛ -2

 شًٛبء أحًذ يحًذ ػجذ انحًٛذ -06سايٙ جًبل يحًذ ػٕع                 -0

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

ٗ يبثٕٚطٗ يجهظ انمغى      .سٚشبجبء ثبنزم بنًٕافمخ ػه

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ِ ْٔى:-3  ثخظٕص انزمبسٚش انُظف عُٕٚخ انخبطخ ثطالة انذكزٕسا
٘ عشٔس              -0 ّ يحٗ ػجذ انٓبد ٙ  -2عبيٛ  أحًذ يحًذ انغٛذ انشبي

ٗ ػجذ انؼضٚض انُطبط      -7    ٗ لُذٚم -0             أيم عبي ٙ ػه  شًٛبء يحًذ ْبَ

ٗ ػجذ انحًٛذ لُذٚم                      -3    ٗ ػجذ انؼضٚض يشعٗ -6   أيبَ  أحًذ عبي

ٗ اثشاْٛى انجٕص-4    ٍ ْالل -08                ششٍٚ أحًذ ػه  االء يحًذ أحًذ فكٛشٚ

ّ    -00           اٚٓبة يحًذ اثشاْٛى خبطش         -5 ٘ أحًذ ػشف  أحًذ حًذ

6-                   ٘ ّ اثشاْٛى انغٛذ انجحٛش  أحًذ فبسٔق جؼفش -07ْج

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

ٗ يبثٕٚطٗ يجهظ انمغى      .سٚشبجبء ثبنزم بنًٕافمخ ػه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ٍ  انزمشٚش انُظفثخظٕص -4 ٘ نهغبدح انًششفٛ  .د/و الطلب المقدم من أبالطالبة / دٌنا محمود محمد والمسجلة لدرجة الماجستٌر  انخبصعُٕ

ً  َٕال احًذ انفٛشبٖٔ    1لطالبة بشأن إلغاء التسجٌل للطالبة وذلك لعدم تواصلها مع لجنة االشرافعلى االمشرف الرئٌس

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

ٍ االعزكًبل يٍ ػذيّث نإلفبدح ثًخبطجخ انطبنجخ ٔاػذاد يزكشح ثمٛبو انذساعبد انؼهٛب ٕٚطٗ يجهظ انمغى   8ًٕلف انطبنجخ ي

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1بخصوص التقرٌر السنوي للطالب / محمد ابراهٌم محمد سالمة المسجل لدرجة الماجستٌر -3

ــــشاس ــــ ـــ  -:انــــــــمــــ

 1ٌوصى مجلس القسم بالموافقة على ما جاء بالتقرٌر

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 الطالب/  محمد ابراهٌم محمد سالمة الذي انتهت المدةبشأن  –بخصوص الخطاب الوارد من أ.د/ وكٌل الكلٌة للدراسات العٌا والبحوث  -4
     1وطلب السادة المشرفٌن بالمد له 10/0/2122القانونٌة لقٌده لدرجة الماجستٌر فً 

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

 1ٌوصى مجلس القسم بالموافقة على التوصٌة بالمد
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 خبيغب:انجٕدح : 

  1اعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة بشأن اعتماد المقترحات المقدمة من اللجنةبخصوص الطلب المقدم من رئٌس لجنة معٌار  -7

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

 1اعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة المقدمة من اللجنةمعٌار مقترحات ٌوصى مجلس القسم باعتماد 
========================================================================= 

 عبدعب:يٕضٕػبد ػبيخ : 

المعٌد بالقسم بشأن طلب الموافقة على قبول استقالته من وظٌفة معٌد بالقسم   –بخصوص الطلب المقدم من المهندس / أحمد جمال محمود عربى-8

 1بشكل نهائً نظرا لظروف خاصة به

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

 1من وظٌفة معٌد بالقسم   –ٌوصى مجلس القسم بالموافقة على قبول استقالة المهندس / أحمد جمال محمود عربى    

د بالقسم  و     ٌوصى مجلس القسم بإعادة  ـذالالى عجز فً اعداد الهٌئة المعاونة بالقسم ذلك ادى  فقدنظرا الستقالة المهندس المذكور من وظٌفة مٌع
ٌٌن معٌد أخر بدال من المهندس/ 2121/2122الى  2121/2120النظر فً الخطة الخمسٌة من  ٌدٌن وذلك بإضافة تع أحمد م الخاصة بتعٌٌن المع

 1 جمال محمود عربى
======================================================================== 

 ػًبل : عبثؼب:يب ٚغزجذ يٍ ا

الدورٌات العلمٌة الموجودة بمكتبة الكلٌة  قبولبشأن وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بخصوص الخطاب الوارد من السٌد االستاذ الدكتور / -9
 1بعمل مكتبة خاصة بالقسم ٌق أكبر قدر ممكن لالستفادة منهالتحقعلى سبٌل االهداء 

 -:انــــــــمـــــــــــــــشاس

 1نظرا لعدم وجود مكان لعمل مكتبة فً القسم الدورٌات بالقسمبعدم قبول مجلس القسم  ٌوصى

========================================================================== 

 الظهر بعدالواحدة  لساعة ا كانت حيث االجتماع انتهى

  
 التقدير  ة والتحـي وافر بقبول سيادتكم وتفضلوا

 

 انمغى يجهظ سئٛظ                                                       انًجهــــــظ                    أيــٍٛ    

 

ٗ شحبرخ  د/   جًبل يحشٔط ػطٛخ /د .أ                                                                   أحًذ يظطف


