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 {الثانيةمحضر اجتماع مجمس الكمية } الجمسة 

 ـ4/52/0255الموافؽ  األحدة يـو المنعقد
 تـ عقد اجتماع مجمس الكمية برئاسة  صباحاً عشر  الحاديةوفى تماـ الساعة  ـ4/52/0255الموافؽ  األحديوـ  فيانو 

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

 وكيػػػؿ الكميػػػة لشئوف التعميـ والطالب فأ.د/ صابر حممى زيف الدي 5

 وكيػػػؿ الكميػػػة لمدراسػػػػات العميػػػػػػا والبحػػوث رديػأ.د/ محمد فييػـ الك 0

 وكيػػػؿ الكميػػػة لشئػػوف خدمػة المجتمػػع وتنميػػة البيئة د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد2أ 3

 اتػؿ رئيس مجػمس قسـ ىندسػة وعمـو الحاسبػقػائػـ بعم / أيمف السيد احمد السيػد2د 4

 رئيس مجػمس قسػـ الفيزيقػا والرياضيػػات اليندسيػػػػة   د/ مجػدي محمد كامػؿ2أ 5

 قػائػـ بعمؿ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية / أحمػد ابػراىيـ بػينسى2د 6

 رغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةاألستاذ المتف أ.د/ كمػاؿ حسف عػػوض اهلل 7

 األستػاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكػـ د/ محمد مبػروؾ زكريػا شرؼ2أ 8

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د/السيػػد محمػود الربيعػػي2أ 9

 األستػاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسيػػػػػػة دد/ محمػػػػد طػػػاىر داو 2أ 52

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د/ نبيؿ عبد الواحد اسماعيؿ2أ 55

 ف } بالتناوب {ػػػػػػػػدـ األساتذة المساعديػػػػػػأق / محمد أبو زيد البروانى 2السيدد 50

 }ف } بالتناوبػػػػػػػدـ المدرسيػػػػػػػػػػػػأق / صالح الديف شعباف عيسى2السيدد 53

 المدير التنفيذي لوحدة توكيد الجودة بالكمية ) مدعو لحضور ىذه الجمسة( رد./ عبد المجيد عبد الحكيـ شر ش 54

 اعتذر عف الحضور 

 (مف الخارج ا) عضو رئيس مجمس إدارة شركة النخيمى إخواف    ـ/ عياد نصر اهلل إبراىيـ النخيمى 5

 (مف الخارج ا) عضو  رئيػس مجػمس ومػركز مدينػة منػوؼ العميد/ حاتـ عباس مرسى السبع  0

 تولى سكرتارية الجمسة

 أمانة المجالس والمجاف .   السيدة / نيى صالح زكى  5  
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 " االجتماع "             د/ رئيس المجمس2وبدأ السيد أ
 "" بسـ اهلل الرحمف الرحيـ بذكر 

 إلػػىب سػػيادتو بالسػػادة الحضػػور متمنيػػا ليػػـ كػػؿ التوفيػػؽ داعيػػا اهلل سػػبحانو وتعػػالى أف يوفػػؽ الجميػػع ثػػـ رحػػ     
   2 صالح األعماؿ

 -ثـ تقدـ سيادتو بالتينئة:
  2ـ0255/0256الجديد  الدراسيبداية العاـ 
  2"40ذكرى حرب أكتوبر المجيد "الذكرى 
 بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ لتوليػػو األسػػتاذ المسػاعد  -البراونػػى دأبػػو زيػػ/ محمػػد 2لمسػيد د

  2"القسـمجمس رئاسة قائـ بعمؿ "منصب 
األسػتاذ المتفػرغ بقسػـ ىندسػة وعمػـو  -د/ نبيؿ عبػد الواحػد إسػماعيؿ2ثـ رحب سيادتو والسادة األعضاء بالسيد أ

 "عضوا بمجمس الكميةالحاسبات "
  جدوؿ األعماؿ: فيوشرع سيادتو النظر 

 

 -:لمصبدقبتأوالً ا
 

 0 ـ6/9/0255( المنعقدة بتاريخ األولى) المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة

 القــــــــرار                                                       

 2 ـ6/9/5025( المنعقدة بتاريخ األولى) المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة
: ًً ًً  -مىضىعبت ببلتفىيض: ثبويبً

كؿ  الموافقة عمى انتدابىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بشأف د/ رئيس مجمس قسـ 2لكتاب المقدـ مف السيد أا -5
جامعػة مدينػة  -/ محمػد صػالح طبػور بالقسػـ لمتػدريس بكميػة التربيػة الرياضػية2السػيد د -أحمد نبيو راشد/ 2دالسيد  مف

 2 ـ0256 /0255عاـ الجامعي لا{ خالؿ  واحد أسبوعيابواقع يـو }  السادات 
 القــــــــرار

 2اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةأوصى المجلس على 
 

مػػنح  الموافقػػة عمػػىىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة بشػػأف د/ رئػػيس مجمػػس قسػػـ 2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -0
 2قسـ أجازة لرعاية الطفؿ لمدة عاـ أوؿالمعيدة بال -السيدة الميندسة/ إيماف عبد المجيد حجازي

 القــــــــرار
 2اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةأوصى المجلس على 

 
/ د2أالموافقػة عمػى انتػداب السػيد الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػية بشػأف د/ رئيس مجمػس قسػـ 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -3

}        بواقػع يػـو جامعة مصر لمعمػـو والتكنولوجيػا  -متدريس بكمية اليندسةاألستاذ بالقسـ ل -محمد كامؿ يوسؼ مجدي
 2 ـ0256 /0255لعاـ الجامعي ا{ خالؿ  واحد أسبوعيا

 القــــــــرار
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 2اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةأوصى المجلس على 
 

/ د2أالموافقػة عمػى انتػداب السػيد اليندسػية بشػأف الفيزيقػا والرياضػيات د/ رئيس مجمػس قسػـ 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -4
بواقػع  جامعػة مصػر لمعمػـو والتكنولوجيػا  -األستاذ المتفرغ بالقسػـ لمتػدريس بكميػة اليندسػة -مصطفى حسف محمد عيسى

 2 ـ0256 /0255لعاـ الجامعي ا{ خالؿ  واحد أسبوعيايـو } 
 القــــــــرار

 2ٌض وٌرفع للجامعةاعتماد الموافقة بالتفوأوصى المجلس على 
 

الموافقػػة عمػػى انتػػداب ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ بشػػأف د/ رئػػيس مجمػػس قسػػـ 2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -5
جامعػػػة مصػػػر لمعمػػػوـ  -األسػػػتاذ المتفػػػرغ بالقسػػػـ لمتػػػدريس بكميػػػة اليندسػػػة -محمػػػود حسػػػنيف إبػػػراىيـمحمػػػد / د2أالسػػػيد 

 2 ـ0256 /0255لعاـ الجامعي ا{ خالؿ  أسبوعياواحد بواقع يـو }  والتكنولوجيا 
 

 القــــــــرار
 2اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةأوصى المجلس على 

الموافقػة عمػى انتػداب االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بشػأف  ىندسػة د/ رئيس مجمػس قسػـ2الكتاب المقدـ مف السيد أ -6
 كفر الشػيخ  -بالقسـ لمتدريس بالمعيد العالي لميندسة والتكنولجيا غستاذ المتفر األ -يؿسامي عبد المنعـ الضم /د 2أ السيد

 2 0256 /0255معاـ الجامعي الدراسي األوؿ ل ؿالفص{ خالؿ  واحد أسبوعيا بواقع } يـو
 القــــــــرار

 2اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةأوصى المجلس على 
 

الموافقػة عمػى انتػداب االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بشػأف  ىندسػة د/ رئيس مجمػس قسػـ2يد أالكتاب المقدـ مف الس -7
 كفػر الشػيخ  -اوالتكنولوجيػبالقسػـ لمتػدريس بالمعيػد العػالي لميندسػة  غسػتاذ المتفػر األ -سعيد محمد الحمفاوى /د 2أ السيد

 2 0256 /0255لجامعي معاـ االدراسي األوؿ ل ؿالفص{ خالؿ  واحد أسبوعيا بواقع } يـو
 القــــــــرار

 2اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةأوصى المجلس على 
 
 
الموافقػة عمػى انتػداب االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بشػأف  ىندسػة د/ رئيس مجمػس قسػـ2الكتاب المقدـ مف السيد أ -8

}    بواقػع طنطػا  -تدريس بالمعيد العالي لميندسػة والتكنولجيػابالقسـ لم غستاذ المتفر األ -ناجى وديع مسيحة /د 2أ السيد
 2 0256 /0255معاـ الجامعي الفصؿ الدراسي األوؿ ل{ خالؿ  واحد أسبوعيا يـو

 القــــــــرار
 2اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةأوصى المجلس على 

 
  -بً:مىضىعبت عبمة:ثبلث
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ي لتنظػيـ االتصػاالت بشػأف الموافقػة عمػى قبػوؿ مكونػات الكترونيػة مػف الجيػاز إلػى الكميػة الكتاب الوارد مف الجياز القػوم -5
د/ عاطؼ السػيد أبػو العػـز وتػـ 2لدعـ مشروع الفرقة الرابعة قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية تحت إشراؼ أ

 2وسبعة جنييا وخمسوف قرشا جنيو ( فقط مبمغ وقدره أربعة أالؼ وثالثمائة 4327.522) تقديرىا بمبمغ 
 القــــــــرار

 .أوصى المجلس بالموافقة على قبول الهدٌة المقدمة مع تقدٌم الشكر وترفع للجامعة

 
/ رئػػيس مجمػػس قسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات بشػػأف موافقػػة مجمػػس القسػػـ عمػػى إضػػافة 2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد د -0

Topic " 2فرقة الثالثة" لم4موضوع داخؿ المقرر االختياري 
 القــــــــرار

  2وٌرفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقة
/ المػػػػػػػػدير التنفيػػػػػػػػذي لوحػػػػػػػػدة توكيػػػػػػػػد الجػػػػػػػػودة بشػػػػػػػػأف اعتمػػػػػػػػاد الموضػػػػػػػػوعات 2الكتػػػػػػػػاب المقػػػػػػػػدـ مػػػػػػػػف السػػػػػػػػيد د -3

   -التالية:
  2ـ 0255اعتماد توصيؼ الييكؿ التنظيمي اإلصدار الثالث سبتمبر  _5
   2ـ لوحدة توكيد الجودة 0254/0255اعتماد التقرير السنوي  -0
   2ـ0255سبتمبر  -اعتماد ورش عمؿ توصيؼ المقررات -3
   2اعتماد توصيؼ برامج األقساـ العممية لمرحمة البكالوريوس -4
 2ـ 0254/0255اعتماد تقارير برامج األقساـ العممية لمرحمة البكالوريوس  -5
   2رحمة البكالوريوساعتماد توصيؼ مقررات برامج األقساـ العممية لم -6
    2ـ 0254/0255اعتماد تقارير مقررات برامج األقساـ العممية لمرحمة البكالوريوس  7

 القــــــــرار

  2 7حتى رقم3وٌرفع للجامعة من رقم  أوصى المجلس بالموافقة 
 
 
 
 
 
 
  -ف الموضوعات التالية:د/ وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأ2الكتاب المقدـ مف السيد أ -4

فػػي الفتػػرة  0254/0255* مػػا تػػـ إنجػػازه مػػف الخطػػة السػػنوية إلدارة شػػئوف خدمػػة المجتمػػع وتنميػػة البيئػػة لمعػػاـ الجػػامعي 
  2ـ 5/9/0255حتى  3/50/0254

  2ـ 0255/0256* تـ عمؿ الخطة السنوية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمكمية لمعاـ الجامعي 
 الخ   2 22 الكمية* المظمة ب

 القــــــــرار
 0الهندسٌة بشأن دراسة وضع المظلة اإلدارة/ أمٌن عام الجامعة لمخاطبة 0مخاطبة السٌد أمع أحٌط المجلس علما 

  -: شئىن أعضبء هيئة التدريس : رابعبً 
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 -محمػػد سػػعيد حسػػف شػػمسالمػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد/ مػدير عػػاـ الكميػػة بشػػأف الموافقػة عمػػى تعيػػيف السػػيد المينػدس/  -5
عمػى درجػة  بالكميػة فػي وظيفػة مػدرس بػذات القسػـ نظػرا لحصػولو الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػيةبقسػـ  المدرس المسػاعد

حيػث أنػو كػاف ممتزمػا فػي عممػو ومسػمكو  .ـ05/7/0255بتػاريخ  دكتوراه الفمسفة في اليندسة تخصص فيزيػاء ىندسػية
 2ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾآدائو  منذ تعيينو مدرس مساعد بالقسـ ومحسنا

 القــــــــرار
 0أوصى المجلس بالموافقة مع تقدٌم التهنئة وٌرفع للجامعة

  -شئىن التعليم والطالة:: بً رابع
ب د/ نائػ2تصويب نتيجة بعض الطالب بناءا عمى خطاب أد/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -5

رئيس الجامعة لشئوف التعميـ والطالب والموضح فييا ) بػاف العقوبػة التأديبيػة ( التػي تتسػبب فػي حرمػاف الطالػب مػف قواعػد  الرأفػة 
  -االمتحاف في مادة أو أكثر( وبتطبيؽ ذلؾ تبيف االتى: أداءحرماف الطالب مف  إلىالمقصود بيا ىي التي تؤدى 

 :_عدادىأوال: مذكرة رئيس كنتروؿ الفرقة اال
 تـ فحص الحاالت وتـ تطبيؽ قواعد الرأفة وذلؾ عمى النحو التالي  
 

الرقـ  ـ
 االكاديمى

حالػػػػػػػة الطالػػػػػػػب قبػػػػػػػؿ  اسـ الطالب
 تطبيؽ قواعد الرأفة

حالة الطالب بعد   
 تطبيؽ قواعد الرأفة

 منقوؿ بمادة  باؽ لإلعادة  خالد عبد المنعـ شفيؽ قشقوش   5422528 5
 منقوؿ بمادة باؽ لإلعادة ء سالـ فايد سالـ  سراج ضيا 5422406 0
 %(63.73ناجح ) منقوؿ بمادتيف  شادي عمى حسف السيد محمد    5422534 3
 منقوؿ بمادة منقوؿ بمادتيف صفا كماؿ محمود السيد  5422542 4

 الثانيةمذكرة رئيس كنتروؿ الفرقة  -:ثبويب
 مى النحو التالي تـ فحص الحاالت وتـ تطبيؽ قواعد الرأفة وذلؾ ع 

الرقـ  ـ
 االكاديمى

حالػػػػػة الطالػػػػػب قبػػػػػؿ  اسـ الطالب
 تطبيؽ قواعد الرأفة

حالة الطالب بعد   تطبيؽ 
 قواعد الرأفة

 %(63.50ناجح مقبوؿ) منقوؿ بمادة عويس أبو الحجاج السيد احمد    5022665 5
 2حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ بالموافقة والعرض عمى مجمس الكمية 

 ـــــــرارالقـ
 0أوصى المجلس بالموافقة على توصٌة اللجنة وترفع للجامعة

تصويب نتيجة بعػض طػالب الفرقػة األولػى دور د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -0
ا الطالػػب بالدرجػػة ـ وتػػـ فحػػص جميػػع االلتماسػػات .. وتبػػيف مػػف الفحػػص مطابقػػة الدرجػػة التػػي حصػػؿ عمييػػ0255مػػايو 

  -المعمنة بالنتيجة ماعدا الحاالت اآلتية :
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقـ  االسػػػػػػػػػـ ـ

 االكاديمى 
نتيجة الطالب 
 قبؿ التصويب

نتيجة الطالب بعد 
 التصويب

 النتيجة النيائية لمطالب

 جيد جدا 5322743 إبراىيـ عبد اهلل عبد الرحمف عبد السالـ  5
 ؿودرجات مواد التحمي

 64ىتصميـ منطق
 30ميارات االتصاؿ 

ورصػدت جيد جػدا كمػا ىػى:  
الدرجػػة الحقيقػػة لمػػواد التحميػػؿ 

 بدوف تخفيض 

 86تصػػػػػػػػميـ منطقػػػػػػػػى

لـ تتغير النتيجة النيائية 
لمطالب"جيد جدا كما ىى" 
وتغيرت فقط درجات مواد 

 التحميؿ
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  37ميارات االتصاؿ   64لغات الحاسب 
 89لغات الحاسب 

منقولة بمادة   5322573 جياد جاد زيداف اليمباوى  0
"تكنولوجيا 

"االلكترونيات الدقيقة 
 ض ج" 06" "

تـ تصويب درجة مادة 
تكنولوجيا االلكترونيات 

 جيد جدا 77الدقيقة الى 

ناجحة بتقدير عاـ 
 %74.93جيد 

 -تـ تصويب مادتي : باؽ لإلعادة  5322574 زياد وائؿ فتحي محمد عبد الواحد   3
 35ف بدال م 53لغات الحاسب 

بػػػػدال مػػػػف  45تنظػػػػيـ حاسػػػػبات 
 وتـ تطبيؽ قواعد الرافة   43

 منقوؿ بمادتيف
تؾ  3رياضيات ىندسية 

  الكترونيات دقيقة
تػػـ تصػػويب درجػػة فيزيػػاء  منقوؿ بمادتيف 5522692 محمد سيد محمد شعباف  4

 ؿ  84ض الى  65مف 3
 منقوؿ بمادة واحدة

 "المشروعات إدارة"  
 درجةتـ تصويب  باؽ لإلعادة 5322525 بد اهلل ممدوح محمود مصطفى ع  5

 84ض إلى  62مف  3فيزياء  
 )ؿ(

 45الى44قياسات كيربية مف 
 الرأفةقواعد  تطبيؽوتـ 

منقػػػوؿ بمػػػادتيف تػػػؾ 
الكترونيػػػػػػات دقيقػػػػػػة 

 تنظيـ حاسبات

تػػػػػػػػػـ تصػػػػػػػػػويب درجػػػػػػػػػة  باؽ لإلعادة  5322522 إسالـ محي الديف الطوخى  6
 47( مػػػػػف 5رياضػػػػػيات )

( وتبقػػػػػػػى )ض 65إلػػػػػػػى 
 حالتو كما ىى عمية

بػػػاؽ لإلعػػػادة وتبقػػػى 
 عمية ىيحالتو كما 

  تـ تصويب درجة فرصة أخيرة  5522799 عمى عبد اهلل  فتحيمحمود  7
 07تنظيـ حاسبات مف 

وتػػػػـ تطبيػػػػؽ  40إلػػػػى 
 قواعد الرأفة

منقػػػػػػػػػوؿ بمػػػػػػػػػادتيف 
خوارزميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  

  4رياضيات ىندسية 

  2العرض عمى مجمس الكميةحيث أوصت لجنة شئوف التعميـ بالموافقة و 
 القــــــــرار

 0أوصى المجلس بالموافقة على توصٌة اللجنة وترفع للجامعة
 
 
تصػويب نتيجػة بعػض الطػالب الفرقػة االعػدادى د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-3

بالدرجػػة  الفحػػص مطابقػػة الدرجػػة التػػي حصػػؿ عمييػػا الطالػػبـ وتػػـ فحػػص جميػػع االلتماسػػات .. وتبػػيف مػػف 0255دور مػػايو 
  -المعمنة بالنتيجة ماعدا الحاالت اآلتية :

حالة الطالب قبؿ  االسػػػػـ ـ
 التصويب

حالة الطالب بعد 
 التصويب

النتيجة النيائية 
 لمطالب

)ض(     64(0رياضة) أحمد طارؽ محمد إسماعيؿ  5
 )ض( 66( 0فيزياء)

)ض(     65(0رياضػػػػػػػػػػػػػػػة)
 )ض( 68( 0فيزياء)

لػػـ تتغيػػر حالػػة الطالػػب بػػاؽ 
 لالعادة ) فرصة اخيرة( 

 لػػػػػػـ تتغيػػػػػػر حالػػػػػػة الطالػػػػػػب )ض( 44ىندسة انتاج  )ض( 43ىندسة انتاج  بالؿ صالح الديف عبد المنعـ    0
 )منقوؿ بمادة(

لػػـ تتغيػػر حالػػة الطالػػب بػػاؽ  )ض( 45لغات حاسب  )ض( 42لغات حاسب  جرجس محروس كامؿ  3
 ة ) فرصة أخيرة(لإلعاد
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تغيػػػػػر حالػػػػػة الطالػػػػػب بعػػػػػػد  )ض( 68 0فيزياء  )ض( 66 0فيزياء  فرح أحمد سميماف 4
تطبيػػؽ قواعػػد الرافػػة واصػػبح 
منقوؿ بمادة واحػدة يػدال مػف 

 مادتيف

   -وذلؾ عمى النحو التالى: 08/4/0254تصويب نتيجة  درجات الطالب المحبوسيف طبقا لقرار مجمس الجامعة بتاريخ بشأف 
حالة الطالب قبؿ  االسػػػػـ ـ

 التصويب
حالة الطالب بعد 

 التصويب
النتيجة النيائية 

 لمطالب
لػػـ تتغيػػر حالػػة الطالػػب بػػاؽ  )ج( 522( 0فيزياء) )ج( 552( 0فيزياء) أنس طارؽ عبد الحميد غنيـ   5

 لالعادة ) فرصة اخيرة( 

 لػػػػػػـ تتغيػػػػػػر حالػػػػػػة الطالػػػػػػب )ؿ( 83(0فيزياء) )ؿ( 96(0فيزياء)   عمرو مسعد رجب عبد الفتاح    0
 )مفصوؿ نيائيا(

  2والعرض عمى مجمس الكمية حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ بالموافقة 
 القــــــــرار

 0أوصى المجلس بالموافقة على توصٌة اللجنة وترفع للجامعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تصويب نتيجة بعض الطالب الفرقة الثالثػة دور د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -4

بالدرجػػة  ـ وتػػـ فحػػص جميػػع االلتماسػػات .. وتبػػيف مػػف الفحػػص مطابقػػة الدرجػػة التػػي حصػػؿ عمييػػا الطالػػب0255مػػايو 
  -المعمنة بالنتيجة ماعدا الحاالت اآلتية :

 
نتيجة الطالب  القسـ الرقـ االكاديمى  االسـ ـ

 قبؿ التصويب
يجػػػػػػػػػػة النيائيػػػػػػػػػػة النت نتيجة التصويب

 لمطالب

ىندسػػػة االلكترونيػػػات  5522407 الجنديسارة مصطفى حسيف  5
 الصناعية والتحكـ

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ 
 لإلعادة

تصويب درجػة الطالبػة 
فػػى مػػادة نظػػـ الػػتحكـ 

الػػػى 55الالخطػػى مػػف 
57 

تتغيػػػػر حالػػػػة الطالػػػػب 
مػػف بػػاؽ لإلعػػادة إلػػى 
منقػػػوؿ بمػػػادتيف ىمػػػا 
رياضػػػػػػػيات ىندسػػػػػػػية 
 ونظـ التحكـ الرقمي 

ىندسػػػة االلكترونيػػػات  092484 و شوقي الدسوقي يوسؼعمر  0
 الصناعية والتحكـ

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ 
 لإلعادة

تصػويب درجػة الطالػػب 
فى مادة اختبػارات مػف 

  505الى  504

تتغيػػػػر حالػػػػة الطالػػػػب 
مػػف بػػاؽ لإلعػػادة إلػػى 
منقػػػوؿ بمػػػادتيف ىمػػػا 
حاكمػػػػات دقيقػػػػة نظػػػػـ 
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 التحكـ الالخطى 

 ىندسػػػػة وعمػػػػـو 092395 شادى طارؽ حسف حميدة  3
 الحاسبات 

منقػػػػػػػػػػػػػػػوؿ 
بمػػػػػػػػػػادة   
 مادة ثانوية 

تصػويب درجػة الطالػػب 
فػػػػي مػػػػادة الرسػػػػومات 
وتمثيميا بالحاسب مف 

   57إلى  56

تتغيػػػػر حالػػػػة الطالػػػػب 
مػػػف منقػػػوؿ بمػػػادة   
مػػػػػػػادة ثانويػػػػػػػة إلػػػػػػػى 
 منقوؿ بمادة ثانوية 

ىندسػػػة االلكترونيػػػات  5522475 صفاء محمود حمدى عثماف  4
 واالتصاالت الكيربية 

تصويب درجة الطالب فى  عادةباؽ لإل
ىندسػػػػػػػػػػػػػػػة  مػػػػػػػػػػػػػػػادة

الموجػػػات المتناىيػػػة 
الػػى 49القصػػر مػػف 

55  

تبقػػى حالتػػة كمػػا 
 ىو عمية 

ىندسػػػة االلكترونيػػػات  55225288 محمود محمد جبر عبد الرحمف  5
 واالتصاالت الكيربية

مػػػػػػادتيف   
 مادة ثانوية 

تصػويب درجػة الطالػػب 
مقػػػػػػرر  فػػػػػػي مػػػػػػادة
مػػػػػف 0اختيػػػػػاري 

 32إلى  08

حالتػػة كمػػا  تبقػػى
 ىو عميو

ىندسػػػة االلكترونيػػػات  092706 مصطفى عبد الرحمف فرج  6
 واالتصاالت الكيربية

مفصػوؿ فرصػة 
 ثانية 

تصػويب درجػة الطالػػب 
ىندسػػػػة  فػػػػي مػػػػادة

الموجػػػات المتناىيػػػة 
إلػى  39القصر مػف 

42  

تبقػػى حالتػػو كمػػا 
 ىو عمية 

   2الكميةوالعرض عمى مجمس  حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ بالموافقة
 القــــــــرار

 0أوصى المجلس بالموافقة على توصٌة اللجنة وترفع للجامعة
 
 
د/ وكيؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف الموافقػة عمػى تصػحيح اسػـ الخريجػة الميندسػة/ أسػماء 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -5

االلكترونيات واالتصاالت الكيربية إلى أسماء محمد محمػود  ـ قسـ ىندسة0255خريج الكمية دور مايو  -محمد محمود عبد الرحمف
 2يوسؼ عبد الرحمف ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ

 القــــــــرار
 أوصى المجلس بالموافقة على تصحٌح اسم الخرٌجة وٌرفع للجامعة .

 
       ة عمػػػى إيقػػػاؼ قيػػػد  الطالػػػب/ د/ وكيػػػؿ الكميػػػة لشػػػئوف التعمػػػيـ والطػػػالب بشػػػأف الموافقػػػ2المػػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيد أ -6

لمعػاـ الجػامعي  "لثػةوعمػوـ الحاسػبات وحالتػو "فرصػة ثاقسػـ ىندسػة  الرابعػةالمقيػد بالفرقػة  -مصطفى مجػدى محمػد عمػى
 ـ6/7/0226سػنو بػالقرار رقػـ  08لحيف تحديد موقفة مف التجنيػد حيػث أنػو كػاف مؤجػؿ تجنيػده لسػف ـ  0255/0256

حيػث أوصػت لجنػة شػئوف  . ـ0/5/0255وأتـ سف الثامنة والعشػروف فػي ـ  0/5/5987لب وحيث أف تاريخ ميالد الطا
  2إيقاؼ قيد الطالب المذكور عف الدراسة لحيف تحديد موقفة مف التجنيد ىالتعميـ بالموافقة عم

 القــــــــرار

 يف تحديد موقفة مف التجنيدلح 1025/1026عن العام الجامعً مذكور على إٌقاف قٌد الطالب الأوصى المجلس بالموافقة 
       د/ وكيػػػؿ الكميػػػة لشػػػئوف التعمػػػيـ والطػػػالب بشػػػأف الموافقػػػة عمػػػى إيقػػػاؼ قيػػػد  الطالػػػب/ 2المػػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيد أ -7 

لمعػػاـ الجػػامعي  "نيػػةوعمػػوـ الحاسػػبات وحالتػػو "فرصػػة ثاقسػػـ ىندسػػة  الرابعػػةالمقيػػد بالفرقػػة  -أحمػػد خالػػد عثمػػاف ميابػػو



 ػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (4/52/0255الجمسة الثانية  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 
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 ـ5488/0228سػنو بػالقرار رقػـ  08حيف تحديد موقفة مف التجنيد حيث أنو كاف مؤجؿ تجنيده لسف لـ  0255/0256
حيػػث أوصػػت لجنػػة  . ـ52/3/0255وأتػػـ سػػف الثامنػػة والعشػػروف فػػي ـ  52/3/5987وحيػػث أف تػػاريخ مػػيالد الطالػػب 

  2فة مف التجنيدإيقاؼ قيد الطالب المذكور عف الدراسة لحيف تحديد موق ىشئوف التعميـ بالموافقة عم
 القــــــــرار

 لحيف تحديد موقفة مف التجنيد 1025/6102الجامعً  العامعن مذكور على إٌقاف قٌد الطالب الأوصى المجلس بالموافقة 
 
          د/ وكيػػػؿ الكميػػػة لشػػػئوف التعمػػػيـ والطػػػالب بشػػػأف الموافقػػػة عمػػػى إيقػػػاؼ قيػػػد  الطالػػػب/       2المػػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيد أ -8

المقيد بالفرقة الرابعة قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ وحالتػو "بػاؽ لالعػادة"  -نيازى محمود ابراىيـ السيد فرج
سػنو بػالقرار رقػـ  08ـ لحيف تحديد موقفة مف التجنيػد حيػث أنػو كػاف مؤجػؿ تجنيػده لسػف  0255/0256لمعاـ الجامعي 

ـ . حيػث 57/5/0255ـ وأتػـ سػف الثامنػة والعشػروف فػي  57/5/5987ـ وحيث أف تاريخ مػيالد الطالػب 085/0226
   2إيقاؼ قيد الطالب المذكور عف الدراسة لحيف تحديد موقفة مف التجنيد ىأوصت لجنة شئوف التعميـ بالموافقة عم

 القــــــــرار

 تحديد موقفة مف التجنيد لحيف 1025/6102عن العام الجامعً مذكور على إٌقاف قٌد الطالب الأوصى المجلس بالموافقة 
 
 
 
 
 
ىنػاء          د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف الموافقة عمى االلتماس المقدـ مف الطالبػة/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -9

جة لمرضيا ـ إيقاؼ قيد نتي0254/0255ـ واعتبار العاـ الجامعي 0255/0256بإعادة قيدىا لمعاـ الجامعي  -فايز رياض الجناوى
حيث أوصت لجنة شػئوف التعمػيـ بالموافقػة عمػى اسػتثناء الطالبػة عػف موعػد تقػديـ العػذر وقبػوؿ عػذرىا عػف العػاـ الماضػي  2المزمف
عادة قيدىا لمعػاـ الجػامعي 0254/0255ـ واحتساب العاـ الماضي 0254/0255 ـ مػع تصػويب 0255/0256ـ إيقاؼ قيد أوؿ وا 

 2ـ 0255/0256ا إلى مقيدة بالفرقة الثانية "فرصة أخيرة" لمعاـ الجامعي نتيجة الطالبة مف مفصولة نيائي
 القــــــــرار

 0توصٌة  اللجنة وٌرفع للجامعة علىأوصى المجلس بالموافقة 
 

  قبػػوؿ العػػذر المرضػػى المقػػدـ مػػف الطالػػب/ د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -52
ـ "فرصػة أخيػرة" حيػث أوصػت لجنػة شػئوف التعمػيـ بعػدـ 0254/0255المقيػد بالفرقػة األولػى  -بيػب سػميماف سػميمافأحمد ل
 2والعرض عمى مجمس الكمية الموافقة

 القــــــــرار

 عمى توصية المجنة ويرفع لمجامعة.أوصى المجلس بالموافقة 
التحويالت الػواردة لمكميػة )الفرقػة يـ والطالب بشأف الموافقة عمى د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعم2المذكرة المقدمة مف السيد أ -55

 -ـ مف كميات اليندسة وىـ كالتالي:0255/0256األولى( لمعاـ الجامعي 

 2معتز ياسر فراجوأخرىـ الطالب/   -" طالب محولوف مف كمية اليندسة بشبيف الكـو أوليـ الطالب/ أحمد اماـ محمد الحداد00عدد "*  
 مينا مالؾ أخرىـ الطالب/  -" طالب محولوف مف كمية اليندسة جامعة المنيا وأوليـ الطالب/ إبراىيـ يوسؼ53* عدد "

  2" طالب محوؿ مف كمية ىندسة المطرية/ مصطفى محمود السيسى5* عدد "
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 ـ (4/52/0255الجمسة الثانية  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 
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 " طالب محوؿ مف كمية ىندسة شبرا جامعة بنيا/ سارة أحمد سيد إبراىيـ5* عدد "
  -: بالفرقة االعدادى ة مف كميات غير متناظرةطالب منقوؿ قيدىـ لمكمي

 " 2أخرىـ الطالب/ عمى الحسيني محمد المغاورى -" طالب أوليـ الطالب/ أحمد محمد عيد5عدد   
 2حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة

 القــــــــرار

 عمى توصية المجنة وترفع لمجامعة.أوصى المجلس بالموافقة 
 

د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف المقاصات العممية لمطالب المحوليف مف كميػات اليندسػة 2دمة مف السيد أالمذكرة المق -50
  -ـ وىـ كالتالي:0255/0256المختمفة الى الكمية لمعاـ الجامعي 

 " 2رىـ الطالب/ معتز ياسر فراجوأخ -" طالب محولوف مف كمية اليندسة بشبيف الكوـ أوليـ الطالب/ أحمد إماـ محمد الحداد00عدد 
 " أخرىـ الطالب/ مينا مالؾ  -" طالب محولوف مف كمية اليندسة جامعة المنيا وأوليـ الطالب/ إبراىيـ يوسؼ53عدد 

 " 2" طالب محوؿ مف كمية ىندسة المطرية/ مصطفى محمود السيسى5عدد  

 " 2ابراىيـ " طالب محوؿ مف كمية ىندسة شبرا جامعة بنيا/ سارة أحمد سيد5عدد  

  -: بالفرقة االعدادى طالب منقوؿ قيدىـ لمكمية مف كميات غير متناظرة
 " 2أخرىـ الطالب/ عمى الحسيني محمد المغاورى -" طالب أوليـ الطالب/ أحمد محمد عيد5عدد  

 2حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ بالموافقة والعرض عمى مجمس الكمية
 القــــــــرار

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             عمى توصية المجنة ويرفع لمجامعة.قة أوصى المجلس بالمواف
د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف موافقػػة مجمػػس قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات 2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -53

  -واالتصاالت عمى عمؿ التعديؿ التالي عمى الئحة الكمية:
   2" فصؿ دراسي ثاف وذلؾ لمفرقة الثالثة بالقسـ3اري"" فصؿ دراسي أوؿ مع محتوى مادة المقرر االختي0تبديؿ محتوى مادة "المقرر االختياري"* 

 القــــــــرار

 .  ويرفع لمجامعة عمى توصية المجنةأوصى المجلس بالموافقة 
 

د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف تحديػد موعػد امتحانػات مػواد التخمػؼ لمعػاـ 2الكتاب المقػدـ مػف السػيد أ -54
أوصػت لجنػة شػئوف التعمػيـ بالموافقػة عمػى أف يكػوف امتحانػات التخمفػات قبػؿ امتحػاف حيػث  2ـ 0255/0256الجامعي 

 2الفصؿ الدراسي األوؿ وامتحاف الفصؿ الدراسي الثاني بأسبوع مع امتحانات الشفيي والعممى

 القــــــــرار

 عمى توصية المجنة ويرفع لمجامعة.أوصى المجلس بالموافقة 
 

/ رئيس كنتػروؿ 2بخصوص الطمب المقدـ مف السيد د وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب/ د2المذكرة المقدمة مف السيد أ -55
/ أحمد إبراىيـ بينسى" بشأف مقرر التدريب الصيفي لطالب الكمية حيث أف ىنػاؾ طػالب بػاقوف لإلعػادة  2الفرقة الثانية "د

حيػػث أوصػػت لجنػػة شػػئوف التعمػػيـ  2ـ 0250ة " مػػف الالئحػػة الداخميػػة لمكميػػ9بسػػبب مػػادة التػػدريب اسػػتنادا لممػػادة رقػػـ "
ـ تعتبػر مػواد أساسػػية مػا لػـ يػذكر نػص صػريح عمػى أنيػا ثانويػػة 0250 ةوالطػالب بػأف جميػع المقػررات المػذكورة بالالئحػ
 2وبالتالي تعتبر مادة التدريب مادة رسوب ونجاح

 القــــــــرار

 عمى توصية المجنة.أوصى المجلس بالموافقة 
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 .-:ثقبفيةعالقبت بً: خبمس
محضػر اجتمػاع المجنػة العميػا القتػراح القواعػد  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػػا والبحوث بشػػػأف -5

المنظمة والممزمة لتشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى استخداـ نظاـ "ممؼ إنجاز أعضاء ىيئػة التػدريس والييئػة المعاونػة 
وقػد أوصػى مجمػػس قسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػػتحكـ بالموافقػة عمػى مػا جػاء بالمحضػػر بالجامعػات المصػرية" 

 -وأوصى بمقترحات لمكونات ممؼ إنجاز عضو ىيئة التدريس كالتالي:
 * بطاقة تعريؼ عضو ىيئة التدريس               * استبياف تقويـ الطمبة ألداء عضو ىيئة التدريس

 القــــــــرار
 0مجلس علماأحٌط ال

             د/ وكيػػػػؿ الكميػػػػة لمدراسػػػػات العميػػػػا والبحػػػػوث بشػػػػأف الموافقػػػػة عمػػػػى سػػػػفر السػػػػيد ـ/          2المػػػػذكرة المقدمػػػػة مػػػػف السػػػػيد أ -0
 Kyushuالمدرس المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصػاالت الكيربيػة إلػى جامعػة  -عبد العزيز السيد محمد الفقى

حيث أوصػى  2ـ 5/52/0255متطمبات البحث الخاص برسالة الدكتوراه لمدة  تسعة أشير اعتبارا مف  الستكماؿاليابانية 
 2مجمس القسـ بالموافقة عمى سفر سيادتو

 القــــــــرار

 .وٌرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
طػو     حضػور السػيد/ اشػتراؾ و عمػى  بشػأف الموافقػة وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوثد/ 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -3

فى المؤتمر الرابع لمنانو بمدينة دبي بدولة اإلمارات  الفيزيقا والرياضيات اليندسية قسـالمدرس ب -عبد المييمف طو حميدة
ـ حيػػث أف لسػػيادتو بحػػث مقبػػوؿ فػػى المػػؤتمر مػػع تحمػػؿ 52/50/0255حتػػى 6وذلػػؾ فػػي الفتػػرة مػػف   العربيػػة المتحػػدة
دوالر"  952ومبمػغ قػػدره " 32/9/0255دوالر" وذلػػؾ قبػؿ ميعػاد التسػجيؿ وىػو  852سػـ االشػتراؾ وقػدره "الجامعػة سػداد ر 

 2حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى حضور سيادتو المؤتمر وسداد رسـ االشتراؾ لممؤتمر2ـ 32/9/0255بعد 
 القــــــــرار

 .وٌرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
 
)تػػاريخ  ـ4/8/0255دمػػة مػػف السػػيد أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف احتسػػاب الفتػػرة مػػف المػػذكرة المق -4

المػدرس  -أحمػد السػيد عبػد الحمػيـ فرغػؿالعمػؿ بالكميػة( لمسػيد المينػدس/  و)تاريخ تسػمم ـ05/8/0255المناقشة( حتى 
حػة الجامعػة المصػرية اليابانيػة لمحصػوؿ عمػى درجػة منالمساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات  واالتصػاالت الكيربيػة وعضػو 

 2قد أوصى مجمس القسـ باحتساب الفترة أجازة خاصة بمرتب يصرؼ بالداخؿ .الدكتوراه سابقا
 القــــــــرار

 .وٌرفع للجامعة باحتساب الفترة أجازة خاصة بمرتب ٌصرف بالداخل أوصى المجلس بالموافقة
 
/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد المذكرة المقدمة مف السػيد أ.د -5

ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيػة وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ  األستاذ المساعد بقسـ -/ حمدى عبد الخالؽ شرشر2د
بػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات الممكية الفكرية لمسػادة البػاحثيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة الم

 2األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية

 القــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقة على تسجٌل األبحاث الخاصة بسٌادته.
 



 ػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (4/52/0255الجمسة الثانية  ـ0255/0256) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ العاـ الجامعى 

 

(53) 

 المذكرة المقدمة مف السػيد أ.د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد -6
ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة  المػدرس بقسػـ -/ عماد سعيد محمد حسػف2د

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

 القــــــــرار

 وصى المجلس بالموافقة على تسجٌل األبحاث الخاصة بسٌادته.أ
 
 
 
 
 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إلغاء االشتراؾ فػي جمعيػة كميػات  -7

   -اليندسة بالجامعات العربية والموافقة عمى التالي:
ضػوء أف الكميػة ممتزمػة حتػى تاريخػو بسػداد رسػـ القيػد وقيمػة  فػيعيػة الميندسػيف المصػرية جم فػي* االستمرار في االشتراؾ 

جنييا" ونظرا الستفادة السادة أعضاء ىيئػة التػدريس بالكميػة بحضػور المػؤتمرات والنػدوات  5222االشتراؾ السنوي وقدره "
  2وورش العمؿ التي تعقدىا تمؾ الجمعية

ضػػوء أف الكميػػة غيػػر مسػػتفيدة مػػف االشػػتراؾ فػػي ىػػذه  فػػياليندسػػة بالجامعػػات العربيػػة  جمعيػػة كميػػات فػػي* إلغػػاء االشػػتراؾ 
 2دوالر" 622الجمعية "قيمة االشتراؾ 

 القــــــــرار

 .وٌرفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقة
مجمػس قسػـ ىندسػة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى توصػيات  -8

   -ـ  وىى كالتالي:53/9/0255االلكترونيات الصناعية والتحكـ بجمستو المنعقدة بتاريخ 
  2* عقد اتفاقيات التعاوف مع الجيات العممية داخؿ جميورية مصر العربية

ىيئػػة  يسػػتعاف بيػػا لكافػػة أعضػػاء التػػيتجييػػز معمػػؿ مركػػزي عمػػى مسػػتوى الجامعػػة يحتػػوى عمػػى جميػػع األجيػػزة العمميػػة 
 الخ222التدريس بالجامعة مثؿ المعمؿ المركزي لجامعة القاىرة

 2األستاذ المتفرغ بالقسـ -د/ محمد أحمد فكيريف2وذلؾ بناء عمى التقرير المقدـ مف السيد أ
 القــــــــرار

 .وٌرفع للجامعة أحٌط المجلس علما
 

أحمػػد      السػيد أ. د/  مػػفدـ ػلمقػار ػوالبحػوث بشػػأف التقريػ العميػػا/ وكيػػؿ الكميػة لمدراسػات أ.دالمػذكرة المقدمػة مػػف السػيد  -9
مشػروع البرنػامج التنفيػذي لمتعػاوف فػى  بخصػوص بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـ المدرس – محمد النجار

وعمػوـ  ةوقػد أوصػى كػؿ مػف مجمسػي قسػـ ىندسػ 2مجاالت التعميـ والثقافة بيف جميورية مصر العربية وجميوريػة بمغاريػا
ومرفػؽ  2بالموافقػة عمػى المقترحػات المقدمػة مػف سػيادتو ىندسػة اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـ الحاسبات ومجمس قسـ

 صورة مف التقرير.
 القــــــــرار

   0وٌرفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقة
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وافقة مجمس قسـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات م والبحوث بشأف العميا/ وكيؿ الكمية لمدراسات أ.دالمذكرة المقدمة مف السيد  -52
ع وجميوريػػة كوريػػا 2ـ2عمػػى المقترحػػات المقدمػػة بخصػػوص مشػػروع البرنػػامج التنفيػػذي لمتعػػاوف الثقػػافي بػػيف حكػػومتي ج

  2ـ 0256/0258الديمقراطية الشعبية والمقترح مف الجانب الكوري لألعواـ 
 القــــــــرار

 0أوصى المجلس بالموافقة وٌرفع للجامعة
تعزيز التعاوف بيف جامعػة يوكاتػاف بالمكسػيؾ  والبحوث بشأف العميا/ وكيؿ الكمية لمدراسات أ.دالمذكرة المقدمة مف السيد  -55

حدى الجامعات المصرية  ىندسػة اإللكترونيػات  وعمػوـ الحاسػبات ومجمػس قسػـ ةوقد أوصى كؿ مػف مجمسػي قسػـ ىندسػوا 
 2تعاوف بيف حكومتي مصر والمكسيؾ عمى إبراـ مذكرةبالموافقة  الصناعية والتحكـ

 القــــــــرار

   0وٌرفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقة
ىندسػة اإللكترونيػػات موافقػة مجمػس قسػـ  والبحػوث بشػأف العميػػا/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات أ.دالمػذكرة المقدمػة مػف السػيد  -50

ج التنفيػػذي لمتعػػاوف الثقػػافي بػػيف مصػػر وبيػػرو عمػػى المقترحػػات المقدمػػة مػػف القسػػـ بخصػػوص البرنػػام الصػػناعية والػػتحكـ
  2ـ 0256/0259لألعواـ 

 القــــــــرار

 0أوصى المجلس بالموافقة وٌرفع للجامعة
 

خالد / 2د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لمسيد د2المذكرة المقدمة مف السيد أ -53
البحث  -: مجالت عالميةي ػف يفوذلؾ لنشر بحثالفيزيقا والرياضيات اليندسية  بقسـ  مدرسال -محمود حسف عبد الرحيـ  
 J Appl Electrochem(2015)45:567-575 األوؿ في مجمة عالمية 

 -: والبحث بعنواف
Electrocataytic oxidation of ascorbic acid ,uric acid ,and glucose at nickel nanoparticles  

/poly(1-amino-2-methyl-9,10-anthraquinone)modified electrode in basic medium.    

       J  Solid state Electrochem(2015) 19:1063- 1072: عالمية مجمةفى  الثانيالبحث 

 Electrochemical and analytical applications for NADH detection at glassy-: والبحث بعنواف

carbon electrode modified with nickel nanoparticles dispersed on poly 1,5-                

  diaminonaphthalene.                                                                                   
 القــــــــرار

 0للجامعة وٌرفع ادتهٌسلعلى صرف المكافأة الخاصة  أوصى المجلس بالموافقة
 -دراسبت عليب : :سبدسبً 

وليػد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسػة لممينػدس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
بنػاء عمػى طمػب لجنػة  وعمػوـ الحاسػباتبقسػـ ىندسػة ماجستير العموـ اليندسػية المسجؿ لدرجة  -عمى حسب النبي عامر

   2ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف0255/0256ثالث لمعاـ الجامعي اؼ عمى الرسالة لمدة عاـ األشر 
 القــــــــرار

 وٌرفع للجامعة. ثالثأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام 
 
/ ةث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندسد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحو 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -0

بناء عمى طمب لجنة  وعمـو الحاسباتبقسـ ىندسة ماجستير العمـو اليندسية لدرجة  ةالمسجم -ميرفت سعيد حامد عرفة
 2ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف0255/0256ثالث لمعاـ الجامعي األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 
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 القــــــــرار
 وٌرفع للجامعة. ثالثلمدة عام  ةالمذكور ةصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندسأو
 
خالد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -3

بناء عمى طمب لجنة  وعمـو الحاسباتبقسـ ىندسة ندسية ماجستير العمـو اليالمسجؿ لدرجة  -أحمد يوسؼ إبراىيـ
 2ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 

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

/ ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس2مة مف السيد أالمذكرة المقد -4
بناء عمى طمب  وعمـو الحاسباتبقسـ ىندسة ماجستير العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة  -سممى رأفت محمد السعودي

 2ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 
 القــــــــرار

 وٌرفع للجامعة. أوللمدة عام  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس
 
 آالء/ ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس2المذكرة المقدمة مف السيد أ -5

بناء عمى طمب لجنة  وعمـو الحاسباتبقسـ ىندسة ماجستير العمـو اليندسية لدرجة  ةالمسجم -محمد أحمد فكيريف
 2ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 

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

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ ىانى ىاشـ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -6

نة األشراؼ عمى المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بناء عمى طمب لج -أحمد أبو العينيف
 2ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف0255/0256الرسالة لمدة عاـ أوؿ لمعاـ الجامعي 

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

 
البحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا و 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -7

بناء عمى طمب  وعموـ الحاسباتبقسـ ىندسة ماجستير العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة  -جماؿ الديف إبراىيـ الدسوقي 
 2ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 

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

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندسة/ أماني سمير 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -8

العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى المسجؿ لدرجة ماجستير  -صابر حسف حمادة
 2ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف0255/0256الرسالة لمدة عاـ أوؿ لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار
 وٌرفع للجامعة. أوللمدة عام  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس
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د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -9
بناء عمى طمب لجنة  وعمـو الحاسباتبقسـ ىندسة ماجستير العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة  -ياسيف منير ياسيف

 2ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 
 القــــــــرار

 وٌرفع للجامعة. أولأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام 
بو ى/ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس2المذكرة المقدمة مف السيد أ -52

بناء عمى طمب لجنة  وعمـو الحاسباتبقسـ ىندسة ماجستير العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة  -النبوي جودة السرسى
 2(ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 

 القــــــــرار
 وٌرفع للجامعة. أوللمدة عام  ةالمذكور ةدسأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهن

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -55

جنة بناء عمى طمب ل وعمـو الحاسباتبقسـ ىندسة ماجستير العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة  -أحمد ناصر أنور الغباشى
 2(ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 

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

 
ا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العمي2المذكرة المقدمة مف السيد أ -50

بناء عمى طمب  وعموـ الحاسباتبقسـ ىندسة ماجستير العموـ اليندسية المسجؿ لدرجة  -أحمد محمود محمود السيد الباز
 2(ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف0255/0256ثاف لمعاـ الجامعي لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 

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

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -53

بناء  وعمـو الحاسباتبقسـ ىندسة تير فى اليندسة االلكترونية الماجسالمسجؿ لدرجة  -جمعة محمد إسماعيؿ محمد
 2(ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف0255/0256ثاف لمعاـ الجامعي عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 

 القــــــــرار
 امعة.وٌرفع للج ثانأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام 

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -54

بناء عمى  وعمـو الحاسباتبقسـ ىندسة الماجستير فى اليندسة االلكترونية المسجؿ لدرجة  -أحمد جابر مبروؾ بريؾ
 2(ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف0255/0256ثاف لمعاـ الجامعي عاـ  طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة

 القــــــــرار
 وٌرفع للجامعة. ثانأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام 
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(57) 

مد فترة الدراسة لمميندس/  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى2المذكرة المقدمة مف السيد أ -55
بناء  وعمـو الحاسباتبقسـ ىندسة الماجستير فى اليندسة االلكترونية المسجؿ لدرجة  -أحمد سامي عبد العزيز مرسى

 2(ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف0255/0256ثالث لمعاـ الجامعي عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 
 القــــــــرار

 وٌرفع للجامعة. ثالثجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام أوصى الم
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -56
بناء عمى  وعمـو الحاسباتبقسـ ىندسة كترونية الماجستير فى اليندسة االلالمسجؿ لدرجة  -عماد أحمد إبراىيـ غنيـ

 2(ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف0255/0256رابع لمعاـ الجامعي طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 
 القــــــــرار

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

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 2ة المقدمة مف السيد أالمذكر  -57
بناء عمى  وعمـو الحاسباتبقسـ ىندسة الماجستير فى اليندسة االلكترونية المسجؿ لدرجة  -حساـ ميدى فارس الدجوى

 2(ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف0255/0256الجامعي رابع لمعاـ طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 
 القــــــــرار

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

ة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراس2المذكرة المقدمة مف السيد أ -58
االلكترونيات بقسـ ىندسة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة  -أحمد سيد سالـ الشربينىلمميندس/

ـ بناء عمى 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  الصناعية والتحكـ
 2(رأى السادة المشرفيف

 القــــــــرار
 وٌرفع للجامعة. أولالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام أوصى المجلس ب

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -59

االلكترونيات بقسـ ىندسة يندسية دكتور الفمسفة في العمـو الالمسجؿ لدرجة  -محمد إبراىيـ عبده عبد الرحمفلمميندس/
ـ بناء عمى 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  الصناعية والتحكـ

 2(رأى السادة المشرفيف
 القــــــــرار

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

ة/ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس2المذكرة المقدمة مف السيد أ -02
بناء  االلكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة ماجستير العمـو اليندسية لدرجة  ةالمسجم -زينب زكريا محمود القارح

 2(ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي ة لمدة عاـ عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسال
 القــــــــرار

 وٌرفع للجامعة. أوللمدة عام  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس
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(58) 

 
فقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموا2المذكرة المقدمة مف السيد أ -05

 االلكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة ماجستير العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة  -عمرو محمود أميف أبو سالـ
ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 

 2(المشرفيف
 ارالقــــــــر

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

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -00
بناء  االلكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة يندسية ماجستير العمـو الالمسجؿ لدرجة  -محمد عاطؼ فتحي حالوة

 2(ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 
 القــــــــرار

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

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -03
بناء  االلكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة ماجستير العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة  -عمى إبراىيـ أحمد ياسيف

 2(ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي مدة عاـ عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة ل
 القــــــــرار

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

مى مد فترة الدراسة لمميندس/ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة ع2المذكرة المقدمة مف السيد أ -04
 االلكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة ماجستير العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة  -إسماعيؿ عمى يوسؼ النجار

ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 
 2(المشرفيف

 القــــــــرار
 وٌرفع للجامعة. أولى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام أوص
 

/ ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس2المذكرة المقدمة مف السيد أ -05
 االلكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة اليندسية ماجستير العمـو لدرجة  ةالمسجم -سالي عبد العزيز محمد السيد

ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 
 2(المشرفيف

 القــــــــرار
 معة.وٌرفع للجا أوللمدة عام  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -06

 االلكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة ماجستير العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة  -مصطفى حسنى سميماف سالـ
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ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي لة لمدة عاـ بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسا
 2(المشرفيف

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

 
قة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المواف2المذكرة المقدمة مف السيد أ -07

بناء عمى  االلكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة ماجستير العموـ اليندسية المسجؿ لدرجة  -عمى صالح محمد عمى
 2(ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 

 القــــــــرار
 وٌرفع للجامعة. أولالمجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام أوصى 

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -08

بناء  االلكترونيات الصناعية والتحكـسـ ىندسة بقماجستير العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة  -طارؽ رجب أميف خميفة
 2(ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 

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

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 2ذكرة المقدمة مف السيد أالم -09

بناء  االلكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة ماجستير العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة  -حساـ حسف عمى عمار
 2(ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف0255/0256عاـ الجامعي أوؿ لمعمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 

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

 
راسة لمميندس/ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الد2المذكرة المقدمة مف السيد أ -32

بناء  االلكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة ماجستير العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة  -إسالـ محمد حسف العباسي
 2(ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 

 القــــــــرار
 وٌرفع للجامعة. أولفقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام أوصى المجلس بالموا

 
/ ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس2المذكرة المقدمة مف السيد أ -35

بناء عمى  رونيات الصناعية والتحكـااللكتبقسـ ىندسة ماجستير العمـو اليندسية لدرجة  ةالمسجم -نياؿ جماؿ مصطفى
 2(ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 

 القــــــــرار
 وٌرفع للجامعة. أوللمدة عام  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس
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(02) 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 2مف السيد أالمذكرة المقدمة  -30
بناء  االلكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة ماجستير العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة  -ميند خميؿ رجب الحوشى

 2(ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف0255/0256ي أوؿ لمعاـ الجامععمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 
 القــــــــرار

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

/ ةدسد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لممين2المذكرة المقدمة مف السيد أ -33
بناء  االلكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة ماجستير العمـو اليندسية لدرجة  ةالمسجم -والء محمد فتح اهلل شعيب

 2(ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف0255/0256ثاف لمعاـ الجامعي عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 
 القــــــــرار

 وٌرفع للجامعة. ثانلمدة عام  ةالمذكور ةى مد فترة الدراسة للمهندسأوصى المجلس بالموافقـة عل
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -34
بناء  ونيات الصناعية والتحكـااللكتر بقسـ ىندسة ماجستير العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة  -ياسر أحمد شوقي الشريؼ

 2(ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف0255/0256ثاف لمعاـ الجامعي عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 
 القــــــــرار

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

/ ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس2السيد أالمذكرة المقدمة مف  -35
بناء  االلكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة ماجستير العمـو اليندسية لدرجة  ةالمسجم -مروة محمد محمد الزلبانى

 2(ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف0255/0256معي ثاف لمعاـ الجاعمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 
 القــــــــرار

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

/ ةمميندسد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة ل2المذكرة المقدمة مف السيد أ -36
االلكترونيات الصناعية بقسـ ىندسة ماجستير العمـو اليندسية لدرجة  ةالمسجم -ىند عبد الغفار عبد السالـ نور الديف

ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256ثالث لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  والتحكـ
 2(المشرفيف

 القــــــــرار
 وٌرفع للجامعة. ثالثلمدة عام  ةالمذكور ةجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندسأوصى الم

 
/ ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس2المذكرة المقدمة مف السيد أ -37

بناء  االلكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة ة ماجستير العموـ اليندسيلدرجة  ةالمسجم -دعاء حسف عيسوى النادى
 2(ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف0255/0256ثالث لمعاـ الجامعي عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 

 القــــــــرار
 وٌرفع للجامعة. ثالثلمدة عام  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس
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(05) 

/ ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس2المذكرة المقدمة مف السيد أ -38
بناء  االلكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة ماجستير العمـو اليندسية لدرجة  ةالمسجم -نانسى عادؿ محمد عزيز

 2(ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف0255/0256ثالث لمعاـ الجامعي دة عاـ عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لم
 القــــــــرار

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

/ ةعمى مد فترة الدراسة لمميندس د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة2المذكرة المقدمة مف السيد أ-39
بناء  االلكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة ماجستير العموـ اليندسية لدرجة  ةالمسجم -رضوى حسف ابراىيـ زيداف

 2(ـ بناء عمى رأى السادة المشرفيف0255/0256ثالث لمعاـ الجامعي عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 
 القــــــــرار

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

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -42
االلكترونيات بقسـ ىندسة فى اليندسة االلكترونية الماجستير المسجؿ لدرجة  -عبد اليادى رمضاف بدوى حسيف

ـ بناء عمى 0255/0256ثالث لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  الصناعية والتحكـ
 2(رأى السادة المشرفيف

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

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -45

االلكترونيات الصناعية بقسـ ىندسة الماجستير فى اليندسة االلكترونية المسجؿ لدرجة  -محمد عمى عطية حسيف
ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256ثالث لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  والتحكـ

 2(المشرفيف
 القــــــــرار

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

/أمؿ ية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندسد/ وكيؿ الكم2المذكرة المقدمة مف السيد أ -40
 االلكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة الماجستير فى اليندسة االلكترونية لدرجة  ةالمسجم -عادؿ أبو الفتح شتا

ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256ثالث لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 
 2(المشرفيف

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

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -43

االلكترونيات الصناعية بقسـ ىندسة الماجستير فى اليندسة االلكترونية المسجؿ لدرجة  -زكى محمود الديرى فتحي محمد
ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256رابع لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  والتحكـ

 2(المشرفيف
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(00) 

 القــــــــرار
 وٌرفع للجامعة. رابععلى مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام  أوصى المجلس بالموافقـة

 
/ ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس2المذكرة المقدمة مف السيد أ -44

االلكترونيات واالتصاالت ـ ىندسة بقسدكتور الفمسفة في العمـو اليندسية لدرجة  ةالمسجم -فاطمة السيد عمى إبراىيـ
ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  الكيربية
 2(المشرفيف

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

 
/ ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس2المذكرة المقدمة مف السيد أ -45

االلكترونيات واالتصاالت بقسـ ىندسة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية لدرجة  ةالمسجم -رانيا أحمد سالمة غازى
ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي لرسالة لمدة عاـ بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى ا الكيربية
 2(المشرفيف

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

 
الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -46

االلكترونيات بقسـ ىندسة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية المسجؿ لدرجة  -ايياب صالح الديف محمد ىاشـ
ـ بناء عمى 0255/0256ثاني لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  واالتصاالت الكيربية

 2(شرفيفرأى السادة الم
 القــــــــرار

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

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -47
االلكترونيات واالتصاالت بقسـ ىندسة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية لدرجة المسجؿ  -أحمد صالح محمد أبو ىيبة

ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  الكيربية
 2(المشرفيف

 القــــــــرار
 وٌرفع للجامعة. أولالمذكور لمدة عام أوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس 

 
/ ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس2المذكرة المقدمة مف السيد أ -48

االلكترونيات بقسـ ىندسة دكتور الفمسفة في اليندسة االلكترونية لدرجة  ةالمسجم -نيى رمضاف عطية عثماف
ـ بناء عمى 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  ت الكيربيةواالتصاال

 2(رأى السادة المشرفيف
 القــــــــرار

 وٌرفع للجامعة. أوللمدة عام  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس
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(03) 

 
/ ة/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندسد2المذكرة المقدمة مف السيد أ -49

االلكترونيات بقسـ ىندسة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية لدرجة  ةالمسجم -عبد العزيز صبحيوالء محمد 
ـ بناء عمى 0255/0256الجامعي  أوؿ لمعاـبناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  واالتصاالت الكيربية
 2(رأى السادة المشرفيف

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

 
اسة لمميندس/ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدر 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -52

االلكترونيات واالتصاالت بقسـ ىندسة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة  -عمرو محمد عبد الواحد كشؾ
ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  الكيربية
 2(المشرفيف

 القــــــــرار
 وٌرفع للجامعة. أولالمجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام أوصى 

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -55

االلكترونيات واالتصاالت بقسـ ىندسة اليندسية دكتور الفمسفة في العمـو المسجؿ لدرجة  -صقر عبد الرحيـ سالماف
ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256ثاف لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  الكيربية
 2(المشرفيف

 القــــــــرار
 امعة.وٌرفع للج ثانأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام 

 
/ ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس2المذكرة المقدمة مف السيد أ -50

االلكترونيات واالتصاالت بقسـ ىندسة الماجستير في العمـو اليندسية لدرجة  ةالمسجم -إسراء محمود محمد حسيف
ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي عمى الرسالة لمدة عاـ  بناء عمى طمب لجنة األشراؼ الكيربية
 2(المشرفيف

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

 
ندا / ةبشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث2المذكرة المقدمة مف السيد أ -53

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة الماجستير في العمـو اليندسية لدرجة  ةالمسجم -محمد عبد الصادؽ عبيد
ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 

 2(مشرفيفال
 القــــــــرار

 وٌرفع للجامعة. أوللمدة عام  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس
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(04) 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -54
االلكترونيات واالتصاالت بقسـ ىندسة الماجستير في العمـو اليندسية مسجؿ لدرجة ال -ىشاـ محمود عبد الظاىر عمى

ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  الكيربية
 2(المشرفيف

 القــــــــرار
 وٌرفع للجامعة. أولالمذكور لمدة عام  أوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -55

االلكترونيات واالتصاالت بقسـ ىندسة الماجستير في العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة  -عبده سعيد عبده محروس عمى
ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  كيربيةال

 2(المشرفيف
 القــــــــرار

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

الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ د/ وكيؿ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -56
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة الماجستير في العموـ اليندسية المسجؿ لدرجة  -أحمد رفعت يعقوب الحمو

ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 
 2(المشرفيف

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

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -57

االلكترونيات واالتصاالت بقسـ ىندسة الماجستير في العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة  -لشوادفى عبد اهلل عبد العاؿأيمف ا
ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  الكيربية
 2(المشرفيف

 القــــــــرار
 وٌرفع للجامعة. أولـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام أوصى المجلس بالموافق

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -58

االلكترونيات بقسـ ىندسة سية الماجستير في العمـو اليندالمسجؿ لدرجة  -عبد الحميد محمد سيد أحمد عبد الحميد
ـ بناء عمى 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  واالتصاالت الكيربية
 2(رأى السادة المشرفيف

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

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -59

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة الماجستير في العموـ اليندسية المسجؿ لدرجة  -حامد محمد محمد عمى
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(05) 

ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي لة لمدة عاـ بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسا
 2(المشرفيف

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

 
قة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المواف2المذكرة المقدمة مف السيد أ -62

االلكترونيات واالتصاالت بقسـ ىندسة الماجستير في العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة  -السيد سعفاف إبراىيـمحمد 
ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  الكيربية
 2(المشرفيف

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

 
/ ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس2المذكرة المقدمة مف السيد أ -65

االلكترونيات واالتصاالت بقسـ ىندسة اجستير في العمـو اليندسية الملدرجة  ةالمسجم -بيداء مرتضى زكى أبو الحسف
ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  الكيربية
 2(المشرفيف

 القــــــــرار
 وٌرفع للجامعة. أولة عام لمد ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس

 
/ ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس2المذكرة المقدمة مف السيد أ -60

االلكترونيات واالتصاالت بقسـ ىندسة الماجستير في العمـو اليندسية لدرجة  ةالمسجم -سامية عبد المنعـ عمر قابؿ
ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي اء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ بن الكيربية
 2(المشرفيف

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

 
لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ د/ وكيؿ الكمية 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -63

االلكترونيات واالتصاالت بقسـ ىندسة الماجستير في العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة  -حسيف رشاد حساف حسيف
مى رأى السادة ـ بناء ع0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  الكيربية
 2(المشرفيف

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

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -64

االلكترونيات واالتصاالت بقسـ ىندسة الماجستير في العمـو اليندسية لدرجة  ةالمسجم -لخالؽ محمدعبد ا شوقيفريد 
ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  الكيربية
 2(المشرفيف
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(06) 

 القــــــــرار
 وٌرفع للجامعة. أولالدراسة للمهندس المذكور لمدة عام أوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة 

 
/ ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس2المذكرة المقدمة مف السيد أ -65

نيات واالتصاالت االلكترو بقسـ ىندسة الماجستير في العمـو اليندسية لدرجة  ةالمسجم -سالي طارؽ السيد أبو العال
ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  الكيربية
 2(المشرفيف

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

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 2مف السيد أ المذكرة المقدمة -66

االلكترونيات بقسـ ىندسة الماجستير في العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة  -أحمد بسيونى محمد القطب الشربينى
ـ بناء عمى 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي عاـ بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة  واالتصاالت الكيربية
 2(رأى السادة المشرفيف

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

 
/ ةد فترة الدراسة لمميندسد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى م2المذكرة المقدمة مف السيد أ -67

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة الماجستير في العمـو اليندسية لدرجة  ةالمسجم -نيرة محمد صالح سعد
ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 

 2(المشرفيف
 القــــــــرار

 وٌرفع للجامعة. أوللمدة عام  ةالمذكور ةصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندسأو
 

/ ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس2المذكرة المقدمة مف السيد أ -68
االلكترونيات واالتصاالت بقسـ ىندسة لعمـو اليندسية الماجستير في الدرجة  ةالمسجم -سمر فاخر برعى عبد العزيز

ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  الكيربية
 2(المشرفيف

 القــــــــرار
 ٌرفع للجامعة.و أوللمدة عام  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -69

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة الماجستير في العموـ اليندسية المسجؿ لدرجة  -وليد رمضاف سعيد غانـ
ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي شراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ بناء عمى طمب لجنة األ

 2(المشرفيف
 القــــــــرار

 وٌرفع للجامعة. أولأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام 
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(07) 

 
/ ةحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندسد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والب2المذكرة المقدمة مف السيد أ -72

االلكترونيات بقسـ ىندسة الماجستير في العمـو اليندسية لدرجة  ةالمسجم -الجنديمحمد فؤاد  إييابنورىاف أحمد 
ـ بناء عمى 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  واالتصاالت الكيربية
 2(رأى السادة المشرفيف

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

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -75

االلكترونيات واالتصاالت بقسـ ىندسة الماجستير في العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة  -أبو غربية اىيـإبر صالح  إبراىيـ
ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  الكيربية
 2(المشرفيف

 القــــــــرار
 وٌرفع للجامعة. أولرة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام أوصى المجلس بالموافقـة على مد فت

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -70

ت واالتصاالت االلكترونيابقسـ ىندسة الماجستير في العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة  -محمد جماؿ رجب العماوى
ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  الكيربية
 2(المشرفيف

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

 
/ ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس2لسيد أالمذكرة المقدمة مف ا -73

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة الماجستير في العمـو اليندسية لدرجة  ةالمسجم -موسى شاىيف إيماف
ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256امعي ثالث لمعاـ الجبناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 

 2(المشرفيف
 القــــــــرار

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

مميندس/ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة ل2المذكرة المقدمة مف السيد أ -74
االلكترونيات واالتصاالت بقسـ ىندسة الماجستير في العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة  -محمود محمد نجيب فكرى

ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  الكيربية
 2(المشرفيف

 القــــــــرار
 وٌرفع للجامعة. أولفقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام أوصى المجلس بالموا
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(08) 

/ ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس2المذكرة المقدمة مف السيد أ -75
االلكترونيات بقسـ ىندسة رونية الماجستير في اليندسة االلكتلدرجة  ةالمسجم -عبد المرضى داود الشيالى إيماف

ـ بناء عمى 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  واالتصاالت الكيربية
 2(رأى السادة المشرفيف

 القــــــــرار
 معة.وٌرفع للجا أوللمدة عام  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس

 
/ ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس2المذكرة المقدمة مف السيد أ -76

االلكترونيات بقسـ ىندسة الماجستير في اليندسة االلكترونية لدرجة  ةالمسجم -فتح اهلل عبد العزيز الدعوشى أماني
ـ بناء عمى 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي مب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ بناء عمى ط واالتصاالت الكيربية
 2(رأى السادة المشرفيف

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

 
/ ةالعميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس د/ وكيؿ الكمية لمدراسات2المذكرة المقدمة مف السيد أ -77

االلكترونيات بقسـ ىندسة الماجستير في اليندسة االلكترونية لدرجة  ةالمسجم -سحر عبد الستار ابراىيـ أبو شوشة
ـ بناء عمى 0255/0256ثاف لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  واالتصاالت الكيربية
 2(رأى السادة المشرفيف

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

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-78

االلكترونيات واالتصاالت بقسـ ىندسة الماجستير في العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة  -القاضيسعيد حسف  محمد
ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256ثالث لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  الكيربية
 2(المشرفيف

 القــــــــرار
 وٌرفع للجامعة. ثالثفترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام  أوصى المجلس بالموافقـة على مد

 
/ ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس2المذكرة المقدمة مف السيد أ -79

االلكترونيات دسة بقسـ ىنالماجستير في اليندسة االلكترونية لدرجة  ةالمسجم -ىناء محمد لطفي عبد اليادي 
ـ بناء عمى 0255/0256ثالث لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  واالتصاالت الكيربية
 2(رأى السادة المشرفيف

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

 
/ ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس2لمذكرة المقدمة مف السيد أا -82

االلكترونيات بقسـ ىندسة الماجستير في اليندسة االلكترونية لدرجة  ةالمسجم -ىبة عبد الحميد محمد عبد النبى
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ـ بناء عمى 0255/0256ثاف لمعاـ الجامعي عمى الرسالة لمدة عاـ  بناء عمى طمب لجنة األشراؼ واالتصاالت الكيربية
 2(رأى السادة المشرفيف

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

 
/ ةبشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندسد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-85

االلكترونيات بقسـ ىندسة الماجستير في اليندسة االلكترونية لدرجة  ةالمسجم -رانيا عبد الرازؽ عبد ربو بكر 
ـ بناء عمى 0255/0256ثالث لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  واالتصاالت الكيربية

 2السادة المشرفيفرأى 
 القــــــــرار

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

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -80
االلكترونيات واالتصاالت بقسـ ىندسة الماجستير في العموـ اليندسية المسجؿ لدرجة  -ى سميـ عبد الرحمف محمد مصطف

ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256ثاف لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  الكيربية
 2المشرفيف

 القــــــــرار
 وٌرفع للجامعة. ثانسة للمهندس المذكور لمدة عام أوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدرا

 
/ ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس2المذكرة المقدمة مف السيد أ -83

 صاالت الكيربيةااللكترونيات واالتبقسـ ىندسة الماجستير في العموـ اليندسية المسجؿ لدرجة  -محمد عثماف جابر مميؾ 
ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256ثاف لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 

 2المشرفيف
 القــــــــرار

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

/ ةوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس د/2لمذكرة المقدمة مف السيد أ -84
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة الماجستير في العمـو اليندسية لدرجة  ةالمسجم -مروة محمد صالح آزار

ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 
 2المشرفيف

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

 
 /ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس2المذكرة المقدمة مف السيد أ-85

االلكترونيات واالتصاالت بقسـ ىندسة الماجستير في العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة  -خالد رمضاف عدلي عبد العاؿ
ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256ثاف لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  الكيربية
 2المشرفيف
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 القــــــــرار
 وٌرفع للجامعة. ثانة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام أوصى المجلس بالموافقـ

 
/ ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس2المذكرة المقدمة مف السيد أ -86

االلكترونيات واالتصاالت  بقسـ ىندسةالماجستير في العمـو اليندسية لدرجة  ةالمسجم -سارة عادؿ حسف الطحاف
ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256ثاف لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  الكيربية
 2المشرفيف

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

 
/ ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس2المقدمة مف السيد أ المذكرة -87

االلكترونيات واالتصاالت بقسـ ىندسة الماجستير في العمـو اليندسية لدرجة  ةالمسجم -إيماف محسف أحمد الجماؿ
ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي عاـ  بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة الكيربية
  2المشرفيف

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

 
ى مد فترة الدراسة لمميندس/ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عم2المذكرة المقدمة مف السيد أ -88

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة الماجستير في العموـ اليندسية المسجؿ لدرجة  -أحمد حسف صادؽ ىوانو
ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256ثاف لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 

 2المشرفيف
 القــــــــرار

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

/ ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس2المذكرة المقدمة مف السيد أ -89
االلكترونيات واالتصاالت بقسـ ىندسة ي العمـو اليندسية الماجستير فلدرجة  ةالمسجم -ىالة شوقي عبد الشقوؽ الكفافى

ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  الكيربية
 2المشرفيف

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

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -92

االلكترونيات بقسـ ىندسة الماجستير في اليندسة االلكترونية المسجؿ لدرجة  -يحيى زكريا مصطفى السيد حاتـ
ـ بناء عمى 0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي ى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ بناء عم واالتصاالت الكيربية
 2رأى السادة المشرفيف

 القــــــــرار
 وٌرفع للجامعة. أولأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام 
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/ ةالعميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندسد/ وكيؿ الكمية لمدراسات 2لمذكرة المقدمة مف السيد أ -95

االلكترونيات بقسـ ىندسة الماجستير في اليندسة االلكترونية لدرجة  ةالمسجم -صفاء محمد عبد السالـ الجزار
ناء عمى ـ ب0255/0256أوؿ لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  واالتصاالت الكيربية
 2رأى السادة المشرفيف

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

 
/ ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس2المذكرة المقدمة مف السيد أ -90

االلكترونيات واالتصاالت بقسـ ىندسة الماجستير في العمـو اليندسية لدرجة  ةالمسجم -د محمد إبراىيـدعاء حام
ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256ثالث لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ  الكيربية
 2المشرفيف

 القــــــــرار
 وٌرفع للجامعة. ثالثلمدة عام  ةالمذكور ةترة الدراسة للمهندسأوصى المجلس بالموافقـة على مد ف

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -93

 نيات واالتصاالت الكيربيةااللكترو بقسـ ىندسة الماجستير في اليندسة االلكترونية المسجؿ لدرجة  -مصطفى أحمد السيد
ـ بناء عمى رأى السادة 0255/0256رابع لمعاـ الجامعي بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة لمدة عاـ 

 2المشرفيف
 القــــــــرار

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

/ محمػد تسجيؿ الميندس  إلغاء د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى2ف السيد أالمقدمة م المذكرة-94
بنػاء  الصناعية والػتحكـفي اليندسة اإللكترونية بقسـ ىندسة اإللكترونيات  الماجستيرالمسجؿ لدرجة  -سعيد عمى صومع

 .  عمى التقرير السنوي لمسادة المشرفيف
 القــــــــرار

 0وٌرفع للجامعة إلغاء التسجٌل للمهندس المذكورالموافقـة على صى المجلس بأو
 

/ تسػجيؿ المينػدس  إلغػاء د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى2المقدمػة مػف السػيد أ المػذكرة -95
 الصػناعية والػتحكـلكترونيػات بقسػـ ىندسػة اإل  العمػوـ اليندسػيةفػي  الماجسػتيرالمسجؿ لدرجػة  -تركيحساـ حسف محمد 

 .  بناء عمى التقرير السنوي لمسادة المشرفيف
 القــــــــرار

 0وٌرفع للجامعة إلغاء التسجٌل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب
 

ة/ جيؿ الميندسػتسػ  إلغػاء د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى2المقدمػة مػف السػيد أ المػذكرة -96
 الصػناعية والػتحكـبقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات  العمػوـ اليندسػيةفي  الماجستيرلدرجة  ةالمسجم -فاطمة القرنى جالؿ راشد

 .  بناء عمى التقرير السنوي لمسادة المشرفيف
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 القــــــــرار
 0وٌرفع للجامعة ةالمذكور ةإلغاء التسجٌل للمهندسالموافقـة على أوصى المجلس ب

 
ة/ تسػجيؿ الميندسػ  إلغػاء د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى2المقدمػة مػف السػيد أ المػذكرة -97

واالتصػػاالت بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات  العمػػوـ اليندسػػيةفػػي  الماجسػػتيرلدرجػػة  ةالمسػػجم -أميػػرة عبػػد اهلل يوسػػؼ نصػػار
 .  مشرفيفبناء عمى التقرير السنوي لمسادة ال الكيربية

 القــــــــرار
 0وٌرفع للجامعة ةالمذكور ةإلغاء التسجٌل للمهندسالموافقـة على أوصى المجلس ب

 
أحمد لميندس/ تسجيؿ ا إلغاءد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -98

بناء   االلكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة ير العمـو اليندسية ماجستالمسجؿ لدرجة  -محمود عبد اليادى محمود
 2(عمى رأى السادة المشرفيف

 القــــــــرار
 .بإعادة الموضوع للقسم لمزٌد من الدراسة بناء رأى المشرفأوصى المجلس 

 
قػػة عمػػى تسػػجيؿ موضػػوع البحػػث المواف د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -99

بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات اليندسػػية ماجسػػتير العمػػوـ المقيػػد لدرجػػة  -حسػػاـ عمػػى عمػػى العربػػيالخػػاص بالمينػػدس/ 
نمػػاذج ىػػوائى التوحيػػد فػػى فػػي موضػػوع: ) ـ )بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة ( 0254دورة أكتػػوبر  –واالتصػػاالت الكيربيػػة

 -:تحت أشراؼ  مغناطيسية(تطبيقات تجميع طاقة الموجات الكيرو 
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة   كماؿ حسف عوض اهللد/ 2أ 5

 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ صابر حممى زيف الديف2أ 0
 بيةمدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكير  / ىند عبد العظيـ مميط2د 3

 القــــــــرار
 .التسجٌل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب

 
 

الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ موضػػوع البحػػث  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -522
بقسػػـ ىندسػػة اليندسػػية  ماجسػػتير العمػػـوالمقيػػد لدرجػػة  -خالػػد محمػػد عبػػد الوىػػاب أبػػو عجيػػزةالخػػاص بالمينػػدس/ 

)                  فػي موضػوع: ـ )بنظػاـ السػاعات المعتمػدة ( 0253دورة أكتػوبر  –االلكترونيات واالتصاالت الكيربية
 -:تحت أشراؼ  استخداـ الجرافيف فى تطبيقات اليوائيات(

 يربيةااللكترونيات واالتصاالت الكأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة   كماؿ حسف عوض اهللد/ 2أ 5

 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ صابر حممى زيف الديف2أ 0
 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية / ىند عبد العظيـ مميط2د 3

 القــــــــرار
 .التسجٌل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب

الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ موضػػوع البحػػث  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف2د أالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػي -525
بقسػػـ ىندسػة االلكترونيػػات اليندسػية ماجسػػتير العمػوـ لدرجػة  ةالمقيػد -غيػػداء طمعػت السػيد أحمػػد/ ةالخػاص بالميندسػ
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تحسػيف أداء ىوائيػات النطػاؽ ) فػي موضػوع: ـ )بنظػاـ السػاعات المعتمػدة ( 0253دورة أكتػوبر  –واالتصاالت الكيربية
 -:تحت أشراؼ  الترددي العريض جدا(

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة   عادؿ عبد المسيح صميبد/ 2أ 5

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ سعيد محمد أميف الحمفاوى2أ 0
 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية نى/ أحمد سعد الكورا2د 3

 القــــــــرار
 .التسجٌل للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب

 
الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ موضػػوع البحػػث  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -520

بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات اليندسػية ماجسػتير العمػـو لدرجػة  ةالمقيػد -توفيػؽ أبػو زيػدسػميرة طػو / ةالخاص بالميندس
تحسػػيف أداء أنظمػػة النقػػؿ فػػي موضػػوع: ) ـ )بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة ( 0253دورة أكتػػوبر  –واالتصػػاالت الكيربيػػة

 -:تحت أشراؼ  متعددة النقاط المنسقة(
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة أستاذ متفرغ   عبد المنعـ الضميؿ ساميد/ 2أ 5

 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ محمد عبد النبى محمد أحمد2أ 0
 القــــــــرار

 .التسجٌل للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب
الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ موضػػوع البحػػث  يػػا والبحػػوث بشػػأفد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العم2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -523

بقسػػػـ ىندسػػػة اليندسػػػية ماجسػػػتير العمػػػوـ المقيػػػد لدرجػػػة  -سػػػعيد عبػػػد الحميػػػد السػػػيد أبوخضػػػرةالخػػػاص بالمينػػػدس/ 
ىوائيػػات عمػػى فػػي موضػػوع: ) ـ )بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة ( 0253دورة أكتػػوبر  –االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة

 -:تحت أشراؼ  الت الالسمكية(رقاقة لالتصا
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة   كماؿ حسف عوض اهللد/ 2أ 5

 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ صابر حممى زيف الديف2أ 0
 لكيربيةمدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت ا / ىند عبد العظيـ مميط2د 3

 القــــــــرار
 .التسجٌل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب

الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ موضػػوع البحػػث  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -524
بقسػػـ ىندسػػة اليندسػػية لعمػػوـ ماجسػػتير االمقيػػد لدرجػػة  -عبػػد المطيػػؼ عبػػد المتجمػػى السػػيد أحمػػدالخػػاص بالمينػػدس/ 

تطػوير وتنفيػذ نظػاـ )فػي موضػوع: ـ )بنظػاـ السػاعات المعتمػدة ( 0250دورة أكتػوبر  –االلكترونيات الصػناعية والػتحكـ
 -:تحت أشراؼ  فمكى لتتبع الشمس لتحسيف توليد الطاقة مف الشمس(

 صناعية والتحكـااللكترونيات الأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة   مجدى عبد الستار قطبد/ 2أ 5

 أستاذ متفرغ "مدرس" بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ / جالؿ عبد المجيد عتمـ2د 0
 القــــــــرار

 .التسجٌل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب
عمػػى تسػػجيؿ موضػػوع البحػػث الموافقػػة  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -525

بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ اليندسػػية ماجسػػتير العمػػوـ لدرجػػة  ةالمقيػػد -مػػروة محمػػد عمػػى شػػرؼ الػػديف/ ةالخػػاص بالميندسػػ
تحسػػػيف خوارزميػػػات الػػػتحكـ المتػػػزامف )فػػػي موضػػػوع: ـ )بنظػػػاـ السػػػاعات المعتمػػػدة ( 0253دورة أكتػػػوبر  –الحاسػػػبات
 -:تحت أشراؼ  لمعمميات
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 وعمـو الحاسباتبقسـ ىندسة  مساعدأستاذ   أحمد السيد عميرةأيمف السيد د/ 2أ 5

 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات / محمد بدوى محمد بدوى2د 0
 

 القــــــــرار
 .التسجٌل للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب

الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ موضػػوع البحػػث  بشػػأفد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -526
بقسػـ الفيزيقػا  دكتور الفمسػفة فػى العمػوـ األساسػيةالمقيد لدرجة  -المسديعبد القادر  إبراىيـأحمد الخاص بالميندس/ 
المصػفوفات المربعػة المتعامػدة في موضػوع: ) ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة ( 0254دورة أكتوبر  –والرياضيات اليندسية

 -:تحت أشراؼ  ورة متبادلة(لشكؿ بص
 الفيزيقا والرياضيات اليندسيةأستاذ متفرغ بقسـ   الصيرفيسعيد عمى د/ 2أ 5

 أستاذ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية د/ مجدي محمد كامؿ2أ 0
 أستاذ مساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية / رمضاف عبد الحمد الشنوانى2د 3

 القــــــــرار
 .التسجٌل للمهندس المذكورالموافقـة على صى المجلس بأو
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى قػرار لجنػة فحػص ومناقشػة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -527
ليندسػية بقسػـ لدرجة الماجستير في العموـ االمسجؿ  -ىاشـ أحمد أبو العنيف ىاني/ الخاصة بالميندس الماجستيررسالة 

( وأوصت لجنة الفحص والمناقشػة تحسيف نظاـ التعرؼ عمى صورة بصمة األصبعفي موضوع: ) ىندسة وعمـو الحاسبات 
 ومرفؽ صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة.العموـ اليندسية في  الماجستيربمنح الميندس المذكور درجة 

 

 القــــــــرار
العلدوم فدً  رالماجسدتٌجاء بتوصٌة لجنة الفحص والمناقشة بمنح المهنددس المدذكور درجدة أوصى المجلس بالموافقة على ما 

 2للجامعة عوٌرف الهندسٌة

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى قػرار لجنػة فحػص ومناقشػة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -528
لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػى اليندسػة االلكترونيػة المسػجؿ  -عمػى محمػد / مختػار أحمػدالخاصػة بالمينػدس الػدكتوراهرسالة 

تطػػوير بيئػػة محاكػػاة عمميػػة لشػػبكات المجسػػات والمشػػغالت الميكانيكيػػة فػػي موضػػوع: ) بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات 
المينػدس ( وأوصػت لجنػة الفحػص والمناقشػة بمػنح المعتمدة عمى توصيالت "يو اس بى" باستخداـ مفيوـ الذكاء التراكمػي

 ومرفؽ صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة.دكتور الفمسفة فى اليندسة االلكترونية المذكور درجة 
الهندسدة فدً  لددكتورا أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصٌة لجنة الفحص والمناقشة بمنح المهندس المذكور درجة ا

 2للجامعة عوٌرف االلكترونٌة

 
/ أحمػد 2دد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إضافة اسـ السيد 2ة مف السيد أالمذكرة المقدم -529

الخاصػػػة الماجسػػػتير لجنػػػة األشػػػراؼ عمػػػى رسػػػالة  إلػػػى المػػػدرس بقسػػػـ ىندسػػػة وعمػػػوـ الحاسػػػبات -مصػػػطفى المحػػػالوى
لتصػبح  بقسـ ىندسة وعمػوـ الحاسػبات المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية -أيمف محمد موسى حمدافبالميندس/ 

 لجنة األشراؼ كالتالي:
 ىندسة وعمـو الحاسباتبقسـ  مساعدأستاذ   / أسامة صالح فرج اهلل2د 5

 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات / أسامة عبد العظيـ الشقنقيرى2د 0
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 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات / أحمد مصطفى المحالوى2د 3
 ارالقــــــــر

علدى رسدالة الماجسدتٌر الخاصدة  لجنة اإلشراف إلى أحمد مصطفى المحالوى/ 0داسم السٌد  إضافةأوصى المجلس بالموافقة على 

 2للجامعة عوٌرف بالمهندس المذكور

 
/ 2دد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى إضػػافة اسػػـ السػػيد 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -552
 إلػػى بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة "األسػػتاذ المتفػػرغ" األسػػتاذ المتفػػرغ -الحمػػوانيحمػػد محمػػد السػػعيد م

 فػيالمسػجؿ لدرجػة دكتػور الفمسػفة  -حساـ محمد ىماـ عبػد اهللالخاصة بالميندس/ الدكتوراه لجنة األشراؼ عمى رسالة 
 لتصبح لجنة األشراؼ كالتالي: العموـ اليندسية

 ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ  متفرغأستاذ   د/ معوض إبراىيـ معوض2أ 5

 أستاذ متفرغ "أستاذ مساعد" بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية الحمواني/ محمد محمد السعيد 2د 0
 صاالت الكيربيةأستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالت / فتحي السيد عبد السميع2د 3

 القــــــــرار

علدى رسدالة الددكتورا   لجندة اإلشدراف إلدى محمػد محمػد السػعيد الحمػواني/ 0داسدم السدٌد  إضدافةأوصى المجلدس بالموافقدة علدى 

 2للجامعة عوٌرف الخاصة بالمهندس المذكور

 
 
 

 
أف الموافقػة عمػى اعتمػاد التقريػر المقػدـ د/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػ2المذكرة المقدمة مف السيد أ -555

تصػاالت الكيربيػة واال بقسـ ىندسة اإللكترونيػػات  -أحمد صالح محمد أبو ىيبةمف لجنة االمتحاف الشامؿ لمميندس/ 
 وكانت لجنة االمتحاف الشامؿ مكونة مف السادة:   الفمسفة فى العموـ اليندسية دكتوروالمسجؿ لدرجة 

 (خارجيجامعة حمواف ) -كمية اليندسة -متفرغأستاذ   د/ السيد مصطفى سعد2أ 5

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )مف داخؿ القسـ( د/ عمى حسف مصطفى2أ 0
 أستاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )مف خارج القسـ( الصيرفيد/ سعيد عمى 2أ 3
 (اإلشراؼأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )عف لجنة  ضميؿعبد المنعـ ال ساميد/ 2أ 4
 أستاذ متفرغ "أستاذ مساعد" بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )مف داخؿ القسـ( شمبي/ عبد العزيز طو 2د 5

 القــــــــرار

 2للجامعة عوٌرف ن لجنة االمتحان الشاملاعتماد التقرٌر المقدم مأوصى المجلس بالموافقة على 

 
 د/ وكيػؿ الكميػػة لمدراسػات العميػا والبحػػوث بشػأف الموافقػة عمػػى التقػارير السػنوية لطػػالب2المػذكرة المقدمػة مػػف السػيد أ -550

طالػب أوليػـ  36وعػددىـ  ـ0254/0255لمعػاـ الجػامعي  االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـالماجستير بقسـ ىندسة  درجة
  2محمد عمى عطية حسيف وأخرىـ ـ/  -عادؿ محمد عزيز نانسيـ/ 

 القــــــــرار
وترفدع  الصناعٌة والتحكم اإللكترونٌاتهندسة  بقسمالماجستٌر درجة الموافقــة على التقارٌر السنوٌة لطالب أوصى المجلس ب
   0للجامعة
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 والبحػػوث بشػأف الموافقػة عمػػى التقػارير السػنوية لطػػالبد/ وكيػؿ الكميػػة لمدراسػات العميػا 2المػذكرة المقدمػة مػػف السػيد أ -553
ميرفػت سػعيد طالب أوليػـ ـ/  33وعددىـ  ـ0254/0255لمعاـ الجامعي  وعموـ الحاسباتالماجستير بقسـ ىندسة  درجة

  2أحمد جابر مبروؾ بريؾ وأخرىـ ـ/  -حامد عرفة
 القــــــــرار

  0وترفع للجامعة وعلوم الحاسباتهندسة  بقسمالماجستٌر درجة طالب الموافقــة على التقارٌر السنوٌة لأوصى المجلس ب
 

إيقػاؼ قيػد الميندسػة/ مػراـ  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف الموافقػة عمػى2المذكرة المقدمة مف السيد أ -554
ـ 0229حاسػبات دورة أكتػوبر المقيدة لدرجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ ىندسة وعموـ ال -عيد عبد العزيز منصور

ـ بنػاء عمػى طمبيػا وذلػؾ نظػرا لظػروؼ مػرض والػدتيا ومرفػؽ تقريػر  0254/0255لمدة عاـ ثالث عػف العػاـ الجػامعي 
 2ـ 0254/0255حيث أوصت المجنة بالموافقة عمى قبوؿ إيقاؼ قيد الميندسة المذكورة عف العاـ الجامعي  2طبي

 القــــــــرار
 .وٌرفع للجامعة م1023/1025عن العام الجامعً  ثالثلمدة عام  ةالمذكور ةـة على إٌقاف القٌد للمهندسأوصى المجلس بالموافق

 
 
 
 

إيقػاؼ قيػد المينػدس/ أحمػد  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمػى2المذكرة المقدمة مف السيد أ -555
ـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ دورة المقيػػد لدرجػػة ماجسػػتير العمػػو  -مصػػطفى محمػػد اليػػادى

ـ بنػاء عمػى طمبػو وذلػؾ نظػرا لظػروؼ مرضػو ومرفػؽ  0254/0255ـ لمدة عاـ أوؿ عف العاـ الجػامعي 0255أكتوبر 
 0254/0255حيث أوصت المجنة بالموافقة عمى قبوؿ إيقاؼ قيد المينػدس المػذكور عػف العػاـ الجػامعي  2تقرير طبي

 2ـ
 لقــــــــرارا

 . م وٌرفع للجامعة1023/1025عن العام الجامعً  أولأوصى المجلس بالموافقـة على إٌقاف القٌد للمهندس المذكور لمدة عام 
 

/ ةتسػجيؿ الميندسػ د/ وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى إيقػاؼ2المذكرة المقدمة مف السيد أ -556
لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػي  ةالمسػجمـ 0255/0256لمدة عاـ رابػع لمعػاـ الجػامعي  -د مصطفىسموى سعيد عمى السي

 .ية خاصة بيانظرا لظروؼ مرض وعموـ الحاسباتىندسة اليندسة االلكترونية بقسـ 
 القــــــــرار

وٌرفددع 5102/6102للعددام الجددامعً لمدددة عددام رابددع  ةالمددذكور ةأوصددى المجلددس بالموافقددة علددى إٌقدداف التسددجٌل للمهندسدد
 0م للجامعة

 
أحمػد  / إلغػاء  قيػد المينػدس د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمػى2لمذكرة المقدمة مف السيد أا -557

ـ  0254دورة أكتػػوبر  االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـماجسػػتير بقسػػـ ىندسػػة بتمييػػدي  دالمقيػػ -السػػيد نصػػار حمػػدي
 2افقةحيث أوصت المجنة بالمو 

 القــــــــرار

   0وٌرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
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(37) 

محمػد  / إلغػاء  قيػد المينػدس د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمػى2لمذكرة المقدمة مف السيد أا-558
ـ  0254أكتػػوبر دورة  االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػةماجسػػتير بقسػػـ ىندسػػة بتمييػػدي  دالمقيػػ -رضػػا محمػػد غنػػاـ

 2حيث أوصت المجنة بالموافقة

 القــــــــرار

   0وٌرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
 

ة/ أمػاني إلغػاء  قيػد الميندسػ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمػى2لمذكرة المقدمة مف السيد أا -559
دورة أكتػوبر  االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةقسػـ ىندسػة ماجسػتير ببتمييػدي  ةدالمقيػ -سميماف محمد سميماف نجػـ

 2حيث أوصت المجنة بالموافقة  0254

 القــــــــرار

   0وٌرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
 
 

 مد فترة قبوؿ القيػد بالدراسػات د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى2لمذكرة المقدمة مف السيد أا -502
   2ـ0255/0256ـ لمعاـ الجامعي 32/9/0255ـ حتى 0255العميا لدورة أكتوبر 

 القــــــــرار

   0وٌرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
 

إيقػػاؼ اإليفػػاد لدراسػػة  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى2لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أا -505
بيا وعمػؿ اتفاقيػات مػع الجامعػة اليابانيػة  الدقيقة اليابانية وذلؾ لعدـ تنوع المدارس العمميةالدكتوراه بالجامعة المصرية 

 2لتحديد التخصص الموفد عميو العضو مع إضافة مشرفيف مف الكمية
 القــــــــرار

  0وٌرفع للجامعة بعدم اإلٌفاد لدراسة الدكتورا  ألي جامعة مصرٌة عدا جامعة المنوفٌةأوصى المجلس 
 
 

 -لجـــــــــــــبن:ا :بً سببع
ـ 0255/0256محضػػر اجتمػػػاع مجمػػس قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ ) الجمسػػة األولػػى( لمعػػاـ الجػػامعي  -5

 ـ  0255/ 53/9المنعقد بتاريخ 
 القــــــــرار

 أحٌط المجلس علمـــاً.

المنعقػػد بتػػاريخ  0255/0256ولػػى( لمعػػاـ الجػػامعي محضػػر اجتمػػػاع مجمػػس قسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات ) الجمسػػة األ  -0
 ـ  0255/ 53/9

 القــــــــرار
 أحٌط المجلس علمـــاً.

المنعقػػد  0255/0256محضػػر اجتمػػػاع مجمػػس قسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػية ) الجمسػػة األولػػى( لمعػػاـ الجػػامعي  -3
 ـ  0255/ 53/9بتاريخ 

 القــــــــرار
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 أحٌط المجلس علمـــاً.

 
/ 05/9      المنعقػد بتػاريخ 0255/0256محضر اجتمػاع لجنة شئوف التعميـ والطالب ) الجمسة األولى( لمعاـ الجامعي  -4

 ـ  0255
 القــــــــرار

 أحٌط المجلس علمـــاً.
 

ـ 0255/0256محضر اجتمػاع مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصػاالت الكيربيػة ) الجمسػة األولػى( لمعػاـ الجػامعي  -5
   ـ0255/ 53/9المنعقد بتاريخ 

 القــــــــرار
 أحٌط المجلس علمـــاً.

المنعقػػد بتػػاريخ  ـ0255/0256محضػػر اجتمػػػاع لجنػػة خدمػػة المجتمػػع وتنميػػة البيئػػة ) الجمسػػة األولػػى( لمعػػاـ الجػػامعي  -6
 ـ  0255/ 00/9

 القــــــــرار
 أحٌط المجلس علمـــاً.

 
 -بل:مب يستجد مه أعمــــ بً:ثبمى

الموافقػة عمػى انتػداب االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بشػأف  ىندسػة د/ رئيس مجمػس قسػـ2الكتاب المقدـ مف السيد أ -5
 الشػرقية  -ببمبػيس -بالقسػـ لمتػدريس بالمعيػد العػالي لميندسػة غسػتاذ المتفػر األ -سامي عبد المنعـ الضميؿ   /د 2أ السيد

 2 ـ0256 /0255لعاـ الجامعي ا{ خالؿ  واحد أسبوعيا بواقع } يـو
 القــــــــرار

 .أوصى المجلس بالموافقة وٌرفع للجامعة

الموافقػة عمػى انتػداب االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بشػأف  ىندسػة د/ رئيس مجمػس قسػـ2الكتاب المقدـ مف السيد أ -0
   بواقػع الشػرقية  -ببمبػيس -يػد العػالي لميندسػةبالقسػـ لمتػدريس بالمع غسػتاذ المتفػر األ -سعيد محمد الحمفاوى /د2أ السيد
 2ـ0256 /0255لعاـ الجامعي ا{ خالؿ  واحد أسبوعيا } يـو

 القــــــــرار
 .أوصى المجلس بالموافقة وٌرفع للجامعة

 

ب الموافقػة عمػى انتػداااللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بشػأف  ىندسػة د/ رئػيس مجمػس قسػـ2الكتاب المقدـ مػف السػيد أ-3
}          بواقػع الشػرقية  -ببمبػيس -بالقسـ لمتدريس بالمعيد العالي لميندسة غستاذ المتفر األ -طو السيد طو /د2أ السيد

 2 ـ0256 /0255لعاـ الجامعي ا{ خالؿ يوماف أسبوعيا
 القــــــــرار

 .أوصى المجلس بالموافقة وٌرفع للجامعة
 

الموافقػة عمػى انتػداب االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بشػأف  ىندسػة قسػـد/ رئيس مجمػس 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -4
 الشػرقية  -ببمبػيس -بالقسـ لمتدريس بالمعيد العػالي لميندسػة غستاذ المتفر األ -محمد عبد الرحمف زيف الديف /د 2أ السيد

 2 ـ0256 /0255لعاـ الجامعي ا{ خالؿ  واحد أسبوعيا بواقع } يـو
 القــــــــرار
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(39) 

 .صى المجلس بالموافقة وٌرفع للجامعةأو
 

     /2د الموافقػػة عمػػى انتػػداب السػػيدىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات بشػػأف د/ رئػػيس مجمػػس قسػػـ 2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -5
       بواقػػع الشػػرقية  -ببمبػػيس  -سػػتاذ المسػػاعد بالقسػػـ لمتػػدريس بالمعيػػد العػػالي لميندسػػةاأل -جمػػاؿ محػػروس عمػػى عطيػػة

 2 ـ0256 /0255لعاـ الجامعي ا{ خالؿ  سبوعيايوماف أ} 

 القــــــــرار 
 .أوصى المجلس بالموافقة وٌرفع للجامعة

ايمػف     /2د الموافقة عمى انتداب السػيدىندسة وعموـ الحاسبات بشأف د/ رئيس مجمس قسـ 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -6
يػوـ بواقػع }  الشػرقية  -ببمبػيس  -ريس بالمعيػد العػالي لميندسػةستاذ المساعد بالقسـ لمتداأل - السيد احمد السيد عميرة

 2 ـ0256 /0255لعاـ الجامعي ا{ خالؿ  واحد أسبوعيا
 القــــــــرار

 .أوصى المجلس بالموافقة وٌرفع للجامعة

عمػى انتػداب الموافقػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بشػأف  ىندسػة د/ رئيس مجمػس قسػـ2الكتاب المقدـ مف السيد أ -7
}             بواقػع  الشرقية  -ببمبيس -المدرس بالقسـ لمتدريس بالمعيد العالي لميندسة -احمد سعد الكورانى/2د السيد

 2 ـ0256 /0255لعاـ الجامعي ا{ خالؿ  واحد أسبوعيا يـو
 القــــــــرار

 .أوصى المجلس بالموافقة وٌرفع للجامعة
 

الموافقػة عمػى انتػداب بشػأف  االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة ىندسػة / رئيس مجمػس قسػـد2الكتاب المقدـ مف السيد أ -8
بواقػع  لمتدريس بالمعيد التكنولوجي العالي فرع السػادس مػف أكتػوبر   بالقسـستاذ األ -صابر حممي زيف الديف /د 2أالسيد

 2 ـ0256 /0255لعاـ الجامعي ا{ خالؿ  يوماف أسبوعيا} 
 القــــــــرار

 .الموافقة وٌرفع للجامعةبأوصى المجلس 
 
 

بشػأف الموافقػة عمػى التعػديالت  د/ رئيس مجمس قسـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ2الكتاب المقدـ مف السيد أ -9
  2الخاصة ببرنامج الساعات المعتمدة

 القــــــــرار
 0أوصى المجلس بالموافقة

 

  -مخاطبة األقساـ العممية بالتالي:ؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف د/ وكي2الكتاب المقدـ مف السيد أ -52
  2* إرساؿ أوراؽ امتحاف أعماؿ السنة إلى الكنتروؿ المختص

  2* إعالف أعماؿ السنة لمطالب قبؿ االمتحاف النيائى
 2* إعالف درجات التدريب لمطالب قبؿ االمتحاف النيائى

 القــــــــرار
 0مخاطبة األقسام العلمٌةعلى موافقة أوصى المجلس بال

 

 إلعػادةد/ عميد الكمية بشأف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة مػف السػادة أعضػاء ىيئػة التػدريس 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -55
 2تصميـ لوجو الكمية
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(42) 

 القــــــــرار
  -أوصى المجلس بالموافقة على تشكٌل اللجنة من السادة:

  0عٌسى د/ مصطفى حسن0زٌن الدٌن      * السٌد أ حلمًد/ صابر 0* السٌد أ        د/ طه السٌد طه 0* السٌد أ
 

األسػػتاذ المتفػػرغ بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ  -محمػػود إبػػراىيـد/ محمػػد 2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -50
) كتػاب لمكتبػة الكميػة وتػـ تقػديرىا بمبمػغ " 30وىى عبارة عف عدد "المقدمة مف سيادتو بشأف الموافقة عمى قبوؿ اليدية 

 2جنيو ( فقط مبمغ وقدره ثمانية آالؼ وعشروف جنييا فقط الغير 8202
 القــــــــرار

 .أوصى المجلس بالموافقة على قبول الهدٌة المقدمة مع تقدٌم الشكر وترفع للجامعة
 

ات واالتصػاالت الكيربيػة بشػأف الموافقػة عمػى مػنح د/ رئػيس مجمػس قسػـ ىندسػة االلكترونيػ2الكتاب المقدـ مف السيد أ -53
األسػػػتاذ بالقسػػػـ لمرافقػػػة الزوجػػػة لمػػػدة عػػػاـ أوؿ بالمممكػػػة العربيػػػة  -د/ مصػػػطفى عبػػػد المػػػولى جػػػاب اهلل نوفػػػؿ2السػػػيد أ
 2السعودية

 القــــــــرار
 .أوصى المجلس على اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعة

 
مػنح السػيدة الميندسػة/  الموافقػة عمػىىندسة وعموـ الحاسػبات بشػأف د/ رئيس مجمس قسـ 2أ الكتاب المقدـ مف السيد -54

 2المعيدة بالقسـ أجازة لرعاية الطفؿ لمدة عاـ أوؿ -أثار عمى كماؿ عيف شوكة
 القــــــــرار

 .أوصى المجلس على اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعة

 
تعػاوف مشػترؾ بػيف وزارة التعمػيـ العػالي والييئػة  ؿرئيس الجامعػة بشػأف االحاطػة ببروتوكػود/ 2الكتاب الوارد مف السيد أ -55

 2العربية لمتصنيع
 القــــــــرار

 0أحٌط المجلس علما
 

/ 02/9المنعقػد بتػاريخ  ـ0255/0256محضر اجتمػاع لجنة الدراسات العميا والبحوث ) الجمسة األولى( لمعاـ الجػامعي  -56
 ـ  0255

 ــــرارالقــــ
 أحٌط المجلس علمـــاً.
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(45) 

المنعقػػد بتػػاريخ  ـ0255/0256محضػػر اجتمػػػاع لجنػػة المختبػػرات واألجيػػزة العمميػػة) الجمسػػة األولػػى( لمعػػاـ الجػػامعي  -57
 ـ  0255/ 09/9
 

 القــــــــرار
 أحٌط المجلس علمـــاً.

 
 لرابعة عصراً اانتيى االجتماع حيث كانت الساعة                       

 

 أميه المجلس                               عميد الكلية              

 
 محمد عبد العظيم البرديىىد/ 0أ                     السيد محمىد الربيعىد/  0أ
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