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 {الثانيةمحضر اجتماع مجمس الكمية } الجمسة 

 ـ9/01/6106المكافؽ  األحدـك المنعقدة ي
 تـ عقد اجتماع مجمس الكمية برئاسة  صباحان عشر  الحاديةكفى تماـ الساعة  ـ9/01/6106المكافؽ  األحديكـ  فيانو 

 )عميد الكمية(   محمد عبد العظيـ البردينىالسيد األستاذ الدكتكر/ 
 كعضكية كػػػػال مف السادة:     

 ككيػػػؿ الكميػػػة لشئػػكف خدمػة المجتمػػع كتنميػػة البيئة محمدعبد الناصر عبد الجكاد  أ.د 0
 ككيؿ الكمية لمدراسات العميا كالبحكث أ.د/ سناء محمكد الربيعي 6
 ككيؿ الكمية لشئكف التعميـ كالطالب / فتحي السيد عبد السميعد1أ 3
 كنيات الصناعية كالتحكػـقائـ بعمؿ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكتر  د./ محمد أبك زيد البركانى 4
 قػائػـ بعمؿ رئيس مجػمس قسـ ىندسػة كعمـك الحاسبػػات / أيمف السيد احمد السيػد1د 5

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكتركنيات كاالتصاالت الكيربية د/ كماؿ حسف عكض اهلل1أ 6
 ات كاالتصاالت الكيربيةاألستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكتركني أ.د/ السيد محمكد الربيعي 7
 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة كعمـك الحاسبات نكاؿ أحمد راغب الفيشاكلأ.د/  8

 متفرغ بقسـ الفيزيقا كالرياضيات اليندسيػػػػػػةالاألستػاذ  طػػػاىر داكدأحمد أ.د/ محمػػػػد  9

 كنيات الصناعية كالتحكػـمتفرغ بقسـ ىندسة االلكتر الاألستػاذ  / محمد مبػركؾ زكريػا شرؼد1أ 01

 أقدـ األساتذة المساعديف )بالتناكب( / كداد عمى عبد المنعـ الجناينى1د 00

 }ف } بالتناكبػػػػػػػدـ المدرسيػػػػػػػػػػػػأق طارؽ يحيى عبد العميـ خضرد./  06

 اعتذر عف عدـ الحضكر 

 د الجكدة بالكمية ) مدعك لحضكر ىذه الجمسة(المدير التنفيذم لكحدة تككي عبد المجيد عبد الحكيـ شرشر/ 1د 0

 اليندسية لمجمكعة شركات العربي ةمدير اإلدار  / محمد مجدم محمد العربي1ـ 6

 رجؿ أعماؿ محمد محمد خيره /الميندس 3

 مدير مصنع بنيا الحربي / مجدم محمد عمى محمديف  1ـلكاء  4

 تكلى سكرتارية الجمسة

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

 إلػػىثػػـ رحػػب سػػيادتو بالسػػادة الحضػػكر متمنيػػا ليػػـ كػػؿ التكفيػػؽ داعيػػا اهلل سػػبحانو كتعػػالى أف يكفػػؽ الجميػػع      
 ق0438 اليجػػرمالعػػاـ حمػػكؿ ـ ك 6106/6107العػػاـ الدراسػػي  ببػػدءثػػـ تقػػدـ سػػيادتو بالتينئػػة  صػػالا األعمػػاؿ

 1أعاده اهلل عمى األمة االسالمية بالخير كاليمف كالبركات
  -لمسادة أعضاء ىيئة التدريس كالعامميف بالكمية عمى: بالتينئةسيادتو تقدـ  ثـ &
  1لحصكؿ الكمية عمى التقرير النيائي مف الييئة القكمية لمجكدة كاالعتماد   

 -أواًل المصبدقبث:
 ـ4/9/6106 ( المنعقدة بتاريخاألكلى) المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة -0

 القــــــــرار                                                                      
 1ـ 4/9/6106( المنعقدة بتاريخ األكلىالمصادقة عمى محضر الجمسة السابقة )

 
 -ببلخفىيض: ثبويب؛ مىضىػبث

 

ا.د /           بشػػػػلف المكافقػػػػة عمػػػػى حضػػػػكر السػػػػيد ككيػػػػؿ الكميػػػػة لمدراسػػػػات العميػػػػا كالبحػػػػكثد/ 1الكتػػػػاب المقػػػػدـ مػػػػف السػػػػيد أ -0
 The Secend)ىندسػػة اإللكتركنيػػات  الصػػناعية كالػػتحكـ فػػى المػػ تمر  قسػػـاألسػػتاذ المتفػػرغ ب -محمػػد إبػػراىيـ محمػػكد

lnternational Conference on Adyanced Intelligent Systems and lnformtics (Als12016   كذلػؾ
حيػث يكصػى مجمػس القسػـ بالمكافقػة 1كالذل سيقاـ بجامعة القاىرة ـ 66/01/6106حتى 64/01/6106في الفترة مف 

  1عمى حضكر سيادتو الم تمر كدفع قيمة االشتراؾ
 القــــــــرار

 1كيرفع لمجامعةأكصى المجمس عمى اعتماد بالمكافقة بالتفكيض 
 

/  سالميند حضكر السيداشتراؾ ك بشلف المكافقة عمى  ككيؿ الكمية لمدراسات العميا كالبحكثد/ 1الكتاب المقدـ مف السيد أ -6
 The Cecend lnternational)ىندسػة اإللكتركنيػات  الصػناعية كالػتحكـ فػى مػ تمر قسػـالمعيد ب -محمد عمى عطية

Conference on Adyanced Intelligent Systems and lnformtics    كذلػػػؾ فػػػي الفتػػػرة مػػػف
( خمسػػمائة جنيػػو مصػػرم فقػػط ألغيػػر بمركػػز 511دفػػع تكػػاليؼ االشػػتراؾ بمبمػػ  )ـ ك 66/01/6106حتػػى 64/01/6106

حيث أكصى مجمس القسـ بالمكافقة عمػى حضػكر 1في الم تمر  منشكرحيث أف لسيادتو بحث  "الم تمرات بجامعة القاىرة 
 1. حيث أكصت العالقات الثقافية بالمكافقة تمرسيادتو الم

 القــــــــرار
 1أكصى المجمس عمى اعتماد بالمكافقة بالتفكيض كيرفع لمجامعة
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  -:مىضىػبث ػبمت:ثبلثبً 

ـ كذلػػؾ بعػػد 6105/6106 ميزانيػػة المجمػػة العمميػػة لمعػػاـ المػػاليب اإلحاطػػةالكتػػاب المقػػدـ مػػف مػػدير عػػاـ الكميػػة/ بشػػلف -0
 1ـ كما ىك مكضا بالمذكرة5/9/6106بجمستو المنعقدة بتاريخ  فى اجتماع مجمس تحرير المجمة مناقشتيا

 القــــــــرار                                                                      
 1أحيط المجمس عمما

 صػاالت الكيربيػة بشػلف المكافقػة عمػى انتػدابد/ رئيس مجمػس قسػـ ىندسػة االلكتركنيػات كاالت1الكتاب المقدـ مف السيد أ -6
جامعػة السػادات  –السػيد د./ محمػد صػالح طبػكر لمتػدريس بكميػة التربيػة الرياضػة  -/ أحمػد نبيػو راشػد1السػيد د كال مف 

 1 ـ6107/ 6106بكاقع يـك كاحد أسبكعيا خالؿ العاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 1أكصى المجمس بالمكافقة كيرفع لمجامعة 
 

د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكتركنيات كاالتصاالت الكيربية بشلف الطمػب المقػدـ مػف السػيد 1الكتاب المقدـ مف السيد أ-3
إلػػػى  66/8/6106المكافقػػػة عمػػػى اعتبػػػار الفتػػػرة مػػػف  بخصػػػكصد./ عمػػػاد الػػػديف محمػػػد عمػػػى حسػػػف المػػػدرس بالقسػػػـ 

 . بالمكافقةة . حيث أكصى  مجمس القسـ ـ. إجازة خاصة ) بدكف مرتب( كذلؾ نظرا لظركؼ أسري3/9/6106
 القــــــــرار

 1أكصى المجمس بالمكافقة كيرفع لمجامعة 
 

لمجمػس إدارة تكزيػع الكتػاب  –بمحضر اجتماع الجمسة األكلى  اإلحاطةد/ رئيس الجامعة بشلف 1الكتاب الكارد مف السيد أ -4
 ـ 05/8/6106نيف المكافؽ ـ المنعقدة يكـ االث 6106/6107الجامعي في العاـ الجامعي 

 القــــــــرار
 1أحيط المجمس عمما

د /ككيػؿ الكميػة لشػئكف التعمػيـ كالطػالب بشػلف المكافقػة عمػى تفعيػؿ التعػاكف بػيف األقسػاـ فػي 1الكتاب المقدـ مف السػيد أ -5
 المعامؿ لتدريس بعض الساعات العممية في معامؿ األقساـ المختمفة طبقا لالحتياج إلييا.

 ــــــرارالقــ
 1أكصى المجمس بالمكافقة 

 

بالمكاضػيع التػػي تػـ مناقشػػتيا فػي اجتمػػاع المجنػػة  اإلحاطػػةد/ رئػيس لجنػػة الحاسػبات  بشػػلف 1الكتػاب المقػػدـ مػف السػػيد أ -6
 كتكزيع أجيزة الحاسب المكجكدة بالمخازف . 

 القــــــــرار
 1أحيط المجمس عمما 

 

امي عبػػد الكىػػاب عمػػى بشػػلف المكافقػػة عمػػى االلتحػػاؽ ببرنػػام  اليندسػػة الطبيػػة االلتمػػاس المقػػدـ مػػف الطالػػب / أحمػػد سػػ -7
  6بمقرر لغة إنجميزية  الحيكية كالتكنكلكجيا حيث تقدـ ببياف حالة إلى البرنام  كتـ إجراء مقاصة عممية لو كتـ تحميميو

 القــــــــرار 
 1االلتحاؽ بالبرنام أكصى المجمس بالمكافقة عمى 
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  1د/ عميد الكمية بشلف تشكيؿ مجمس إدارة لبرنام  ىندسة التحكـ الصناعية "بنظاـ الساعات المعتمدة"1لمقدـ مف السيد أالكتاب ا -8
 القــــــــرار

 -:كالتاليعمى التشكيؿ مف السادة كىـ المجمس بالمكافقة أكصى 
 كا عض  -/ حسنى عبد العزيز شعمة 1رئيسا             د  -د/ محمد مبركؾ شرؼ  1أ

 عضكا -/ أحمد محمد  النجار1د  عضكا –رمضاف  عبد الحميد إبراىيـ/ 1عضكا            د -/ محمد أبكزيد البركانى 1د
/ جالؿ عبد المجيد عتمـ، 1كعضكية كال مف د -محمكد إبراىيـد/ محمد 1لتسكيؽ البرنام  يرأسيا أ إدارةكما أكصى المجمس بتشكيؿ 

 1مناسبا لإلدارةمف يجده الرئيس / طو عبد المييمف حميدة، ك 1د

  1األمف بالسب كالقذؼ مكظفيعمى  -المذكرة المقدمة مف السادة/ أمف الكمية بشلف تعدل الخري / أحمد راجا -9
 القــــــــرار

حيػث أنػو أنو باالطالع عمى ىذا األمر اتضا أف المذككر تقدـ بطمب االلتحػاؽ بػدبمـك ىندسػة كعمػكـ الحاسػب أكصى المجمس 
الطػالب كالفكضػى  إثػارةف أثار جدال عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي ضد طالب الكمية كأف قبػكؿ ىػذا الخػري  تسػبب فػى بؽ أس

 مػػكظفيمػػف خػػالؿ  يطمبيػػا التػػيتقػػديـ الخػػدمات  كيقتصػػرمنػػع دخكلػػو الػػى الكميػػة  -0 -:اآلتػػيداخػػؿ الكميػػة لػػذا قػػرر المجمػػس 
   1اسات العميا حرصا عمى األمف العاـ بالكمية كلو أف يتقدـ ألم كمية أخرلمنع قبكؿ ىذا الخري  لمتقدـ لمدر  -6 1الكمية

  -:شئىن الخؼليم والطالة:رابؼبً 
ـ الذيف تقػدمكا 6106 كطالب الفرقة الرابعة دكر مايد/ ككيؿ الكمية لشئكف التعميـ كالطالب بشلف 1لمذكرة المقدمة مف السيد أ

جميػع االلتماسػات  قػررات التػي أعمنػت فػي نتيجػة دكر مػايك حيػث تػـ فحػصبالتماسات إلعادة رصد درجاتيـ في بعض الم
 النتيجة ماعدا الحاالت اآلتية كتبيف مف الفحص مطابقة الدرجات التي حصؿ عمييا الطالب بالدرجات المعمنة ب

ـ
  

الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقـ  االسػػػػػـ
 االكاديمى

نتيجة الطػالب 
 قبؿ الفحص

نتيجة الطػالب 
 بعد الفحص

 التصكيب سبب نتيجة االلتماس

دكر سػػػػػػبتمبر  691496 عمرك عالء الديف سمطاف كالى 0
بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادتيف 
 +مادة ثانكية 

دكر سػػػػػػبتمبر 
بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادتيف 
 +مادة ثانكية

تػػػػـ تصػػػػكيب نتيجػػػػة 
الطالػػػػػب فػػػػػى مقػػػػػرر 
ىندسػػػػػػػػػة البرمجػػػػػػػػػة 

 54/051لتصػػػػػػػػػػبا 
)ض( بػػػػػػػػػػػدال مػػػػػػػػػػػف 

)ض( كلػػـ  56/051
تتغيػػر نتيجػػة الطالػػب 

 الكمية

لػػػـ تتغيػػػر حالػػػة 
 الطالب

دكر سػػػػػػػػػػػػػػبتمبر  0010101 كسؼ محمديكسؼ محمد ي 6
 بمادتيف

دكر سػػػػػػػػػػػػػػبتمبر 
 بمادتيف

تػػـ تغييػػر درجػػة مػػادة 
نظػػػػػػػػػػػػػـ البيانػػػػػػػػػػػػػات 
كالمعمكمػات المتقدمػػة 

)ض(  55/065مػػف 
)ض( 56/065إلػػػػى 

كلػػػػػـ تتغيػػػػػر نتيجػػػػػة 
 الطالب كمية

لػػػـ تتغيػػػر حالػػػة 
 الطالب

 حيث أكصت لجنة شئكف التعميـ بالمكافقة .
 القــــــــرار

 1افقة عمى تكصية المجنة كترفع لمجامعةأكصى المجمس بالمك 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (9/01/6106 الثانيةالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكتركنية بمنكؼ العاـ الجامعى 

 

(6) 

ـ 6106 كطالب الفرقة االعدادل دكر ماي د/ ككيؿ الكمية لشئكف التعميـ كالطالب بشلف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -6
جميع  الذيف تقدمكا بالتماسات إلعادة رصد درجاتيـ في بعض المقررات التي أعمنت في نتيجة دكر مايك حيث تـ فحص

  -ات كتبيف مف الفحص مطابقة الدرجات التي حصؿ عمييا الطالب بالدرجات المعمنة بالنتيجة ماعدا الحاالت اآلتية :االلتماس
ـ
  

الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقـ  االسػػػػػـ
 االكاديمى

نتيجة الطػالب 
 قبؿ الفحص

نتيجة الطػالب 
 بعد الفحص

 سبب التصكيب نتيجة االلتماس

تػػػػػػـ تصػػػػػػكيب نتيجػػػػػػة  عادةلإلباؽ    لإلعادةباؽ  051115 اسراء زيداف غنيـ 0
الطالػػب فػػى مػػادة رسػػـ 

لتصػػػػػػػػبا  6ىندسػػػػػػػػي 
)ض(  46/011

)ض ج( كظػػػػػػؿ بتقػػػػػػدير
الطالػػػػػػب راسػػػػػػب كلػػػػػػـ 
تتغير حالتػو فػى المػادة 

 كال النتيجة العامة 

لػػػـ تتغيػػػر حالػػػة 
 الطالب

تػػػػػػـ تصػػػػػػكيب نتيجػػػػػػة  باؽ لإلعادة لإلعادةباؽ  0511048 سممى ىاني احمد عياد  6
الطالػػػػػػػػب فػػػػػػػػى مػػػػػػػػادة 

 6ة رياضػػػػػػػػة ىندسػػػػػػػػي
( 78/051لتصػػػػػػػػػػػػػػبا 

بتقػػػػػدير)ؿ( بػػػػػدال مػػػػػف 
تقػػػػػػػػػدير )ض( كظػػػػػػػػػػؿ 
الطالػػػػػػػب راسػػػػػػػب فػػػػػػػى 
النتيجػػة العامػػة كنػػاجا 
 6فػػى رياضػػة ىندسػػية 

 بتقدير مقبكؿ 

نظرا لكجكد خطػا 
فػػػى رصػػػد كنقػػػؿ 
الدرجػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف 
داخػػػػػؿ الكراسػػػػػة 
الػػػػػػػػػى غػػػػػػػػػالؼ 

 كراسة االجابة

تيجػػػػػػة تػػػػػػـ تصػػػػػػكيب ن لإلعادةباؽ  لإلعادةباؽ  051134 محمد جماؿ صبحى نصار  3
الطالب فى مادة فيزياء 

( 69/051لتصػػبا ) 0
بتقػػدير )ض( بػػدال مػػػف 

( بتقػػػػػػػػػػػػػدير   67/051)
) ض( كظػػػػػػؿ الطالػػػػػػب 
راسب كلػـ تتغيػر حالتػو 
فػػػى المػػػادة كال النتيجػػػة 

 العامة

 

تـ تصكيب نتيجػة الطالػب فػى  لإلعادةباؽ  إلعادةباؽ ل 0511361 ياسميف عالء السيد عبد الدايـ  4
/ 66ا ) لتصػب 6مادة فيزياء 

( بتقػػػػػػدير )ض ( بػػػػػػدال  051
( بتقػدير )ض( 59/051مف )

كظؿ الطالب راسػب كلػـ تتغيػر 
حالتػػو فػػى المػػادة كال النتيجػػة 

 1العامة 

 

 حيث أكصت لجنة شئكف التعميـ بالمكافقة . 
 القــــــــرار

 1أكصى المجمس بالمكافقة عمى تكصية المجنة كترفع لمجامعة
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (9/01/6106 الثانيةالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكتركنية بمنكؼ العاـ الجامعى 
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ـ الػذيف 6106 كطػالب الفرقػة األكلػى دكر مػاي د/ ككيؿ الكمية لشػئكف التعمػيـ كالطػالب بشػلف1أالمذكرة المقدمة مف السيد -3
جميػػع  تقػػدمكا بالتماسػػات إلعػػادة رصػػد درجػػاتيـ فػػي بعػػض المقػػررات التػػي أعمنػػت فػػي نتيجػػة دكر مػػايك حيػػث تػػـ فحػػص

لمعمنػة بالنتيجػة ماعػدا الحػاالت كتبيف مف الفحص مطابقػة الػدرجات التػي حصػؿ عمييػا الطػالب بالػدرجات ا11االلتماسات 
  -اآلتية :

 
ـ
  

الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقـ  االسػػػػػـ
 االكاديمى

نتيجة الطػالب 
 بعد التصكيب

نتيجة الطػالب 
 بعد التصكيب

 سبب التصكيب التصكيب

منقكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  0411001 رجب إماـخديجة محمد  0
 بمادتيف 

منقكلػػة بمػػادة 
 +مادة ثانكية

تػػػػػػـ تصػػػػػػكيب نتيجػػػػػػة 
مقػػػػػػػرر  فػػػػػػػي الطالبػػػػػػػة

( لتصػػبا 0)الكتركنيػػات
بػػػػػػػدال مػػػػػػػف  45/011
)كبتطبيػػػػػػػػػؽ  44/011

قكاعػػػػػد الرافػػػػػة تصػػػػػبا 
الطالبػػػة منقكلػػػة بمػػػادة 
كاحػػػػػػػػػػػدة كىػػػػػػػػػػػى ادارة 
مشػػػػػركعات بػػػػػدال مػػػػػف 

 مادتيف.

كجػػكد جػػزء غيػػر 
مصػػػػػػػػحا فػػػػػػػػي 
كراسػػػػػػة إجابػػػػػػة 

 الطالبة

مفصػػػػكؿ فرصػػػػة  0611115 احمد السيد الشاعر  إبراىيـ 6
 أكلى

مفصػػػػكؿ فرصػػػػة 
 أكلى

تػػػـ تغييػػػر درجػػػة مػػػادة 
مػػف  4ىندسػػية رياضػػة 

)ض( إلػػػػػى   65/051
)ض( كظػػػػػػػػؿ 71/051

الطالػػػػػػب راسػػػػػػب كلػػػػػػـ 
تتغيػػػػػر حالػػػػػة الطالػػػػػب 

 الكمية.

لػػػـ تتغيػػػر حالػػػة 
 الطالب

 
 حيث أكصت لجنة شئكف التعميـ بالمكافقة.

 القــــــــرار
 1أكصى المجمس بالمكافقة عمى تكصية المجنة كترفع لمجامعة

االلتماس المقدـ مف الطالػب/ محمػد شػبؿ سػيؼ   ة لشئكف التعميـ كالطالب بشلفد/ ككيؿ الكمي1المذكرة المقدمة مف السيد أ-4
كالذم يمتمس فيػو تحكيمػو مػف قسػـ ىندسػة كعمػـك الحاسػبات إلػى قسػـ ىندسػة االلكتركنيػات الصػناعية كالػتحكـ كبفحػص 

لطالػػب حيػػث أف التحػػاؽ حالػػة الطالػػب تبػػيف أف القكاعػػد الخاصػػة بالتحػػاؽ الطالػػب باألقسػػاـ المختمفػػة التنطبػػؽ عمػػى ىػػذا ا
حيػػث أكصػػت لجنػػة شػػئكف  1الطالػب باألقسػػاـ يعتمػػد عمػػى النسػػب التػػي حػػددىا مجمػػس الكميػػة كالمجمػػكع االعتبػػارم لمطالػػب

 التعميـ بعدـ المكافقة. 
 القــــــــرار

  1تكصية المجنة  بناء عمىالمكافقة عدـ أكصى المجمس ب
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 ـ (9/01/6106 الثانيةالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكتركنية بمنكؼ العاـ الجامعى 

 

(8) 

التحػكيالت الػكاردة لمكميػة بالفرقػة األكلػى لمعػاـ  مية لشػئكف التعمػيـ كالطػالب بشػلفد/ ككيؿ الك1المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
مف الكميات المختمفة كتـ فحص بيانات الحالة كعرضيا عمى لجنة المقاصات العمميػة بالكميػة  1ـ 6106/6107الجامعي 

ضافة إلى مكاد التخمؼ إف كجػدت كبعػد كأقرت بالمكافقة عمى تحميؿ الطالب ببعض المقررات التي لـ يدرسكنيا بكميتيـ باإل
  -الطالب االتى أسمائيـ كىى كالتالي:بلسماء أف تمت المراجعة طبقا لضكابط الكمية كفيما يمي بياف 

 -:أكال الطالب المحكليف مف كمية اليندسة بشبيف الكـك
 مكاد التحميؿ مكاد التخمؼ االسػػػػػػػػػػػػػػػػـ ـ
 التدريب -ميارات اتصاؿ -تصميـ منطقى-لغات حاسب  -   يـإبراىيـ مصطفى السيد إبراى 0

 التدريب -ميارات اتصاؿ -تصميـ منطقى-لغات حاسب كيمياء .تكنكلكجيا إنتاج احمد حماؿ عبد العزيز عيسى 6
 التدريب -ميارات اتصاؿ -تصميـ منطقى-لغات حاسب رياضة احمد محمد شعباف إسماعيؿ 3
 التدريب -ميارات اتصاؿ -تصميـ منطقى-لغات حاسب ضةريا أسامة ف اد محمد ندا  4
 التدريب -ميارات اتصاؿ -تصميـ منطقى-لغات حاسب ميكانيكا.رسـ ىندسي إسالـ رجب عبد الحميد محمد 5
 التدريب -ميارات اتصاؿ -تصميـ منطقى-لغات حاسب ميكانيكا.رسـ ىندسي إسالـ سالمة عبد الحميد الجندم 6
 التدريب -ميارات اتصاؿ -تصميـ منطقى-لغات حاسب -        شحاتة إسالـ يحيى فيمي 7
 التدريب -ميارات اتصاؿ -تصميـ منطقى-لغات حاسب فيزياء      امجد صبرم شبؿ شعباف  8
 التدريب -ميارات اتصاؿ -تصميـ منطقى-لغات حاسب -       انجى ايياب لطفى حبيب 9
 التدريب -ميارات اتصاؿ -تصميـ منطقى-لغات حاسب -       بسمة طمعت عبد اهلل أنكر         01
 التدريب -ميارات اتصاؿ -تصميـ منطقى-لغات حاسب رياضة.تكنكلكجيا إنتاج.ؿ  بطرس سعيد بطرس حنا 00
 التدريب -ميارات اتصاؿ -تصميـ منطقى-لغات حاسب إنجميزيةلغة حسيب كامؿ حسيب محمد  06
 التدريب -ميارات اتصاؿ -تصميـ منطقى-لغات حاسب  -       زينب احمد عبد المنعـ 03
 التدريب -ميارات اتصاؿ -تصميـ منطقى-لغات حاسب كيمياء  زينب عادؿ حمدل محمكد 04
 التدريب -ميارات اتصاؿ -تصميـ منطقى-لغات حاسب تكنكلكجيا إنتاجفيزياء.  رفيدة عاصـ عبد الستار فرج 05
 التدريب -ميارات اتصاؿ -تصميـ منطقى-لغات حاسب -       ؿسارة سعيد محمكد عبد الجمي 06
 التدريب -ميارات اتصاؿ -تصميـ منطقى-لغات حاسب رياضة      سماح نادل معكض عكض 07
 التدريب -ميارات اتصاؿ -تصميـ منطقى-لغات حاسب تكنكلكجيا إنتاج شريؼ محمد محمد البغدادل 08
 التدريب -ميارات اتصاؿ -تصميـ منطقى-ات حاسبلغ فيزياء عمر محمد مكسى دياب  09
 التدريب -ميارات اتصاؿ -تصميـ منطقى-لغات حاسب - عمرك صالح عمى حيدر 61
 التدريب -ميارات اتصاؿ -تصميـ منطقى-لغات حاسب تكنكلكجيا إنتاج.رياضة  محمد احمد سعيد عشيبة 60
 التدريب -ميارات اتصاؿ -قىتصميـ منط-لغات حاسب رياضة محمد عادؿ احمد الفقى 66
 التدريب -ميارات اتصاؿ -تصميـ منطقى-لغات حاسب مدخؿ الجكدة محمد عبد الغنى مغاكرل 63
 التدريب -ميارات اتصاؿ -تصميـ منطقى-لغات حاسب تكنكلكجيا إنتاج محمد عبد الفتاح محمد عمبية 64
 التدريب -ميارات اتصاؿ -تصميـ منطقى-لغات حاسب فيزياء محمد صبرل احمد محمد  65
 التدريب -ميارات اتصاؿ -تصميـ منطقى-لغات حاسب رياضة مدحت رمضاف عبد اهلل النجار 66
 التدريب -ميارات اتصاؿ -تصميـ منطقى-لغات حاسب  -   معتز ابراىيـ فتحى ابك عمى 67
 دريبالت -ميارات اتصاؿ -تصميـ منطقى-لغات حاسب كمياء محمكد طمعت احمد مشمشة 68



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (9/01/6106 الثانيةالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكتركنية بمنكؼ العاـ الجامعى 
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  -ثانيا الطالب المحكلكف مف كمية اليندسة جامعة المنيا:
 مكاد التحميؿ مكاد التخمؼ االسػػػػػػػػػػػػػـ  ـ
مػػدخؿ  -حقػػكؽ انسػػاف -ميػػارات اتصػػاؿ -تصػػميـ منطقػػى-لغػػات حاسػػب - اندرك ماىر كىيب ادكارد 0

 التدريب -الجكدة
مػػدخؿ  -حقػػكؽ انسػػاف -ميػػارات اتصػػاؿ -تصػػميـ منطقػػى-لغػػات حاسػػب تكنكلكجيا إنتاج عبد الرحمف شعباف فاركؽ 6

 التدريب -الجكدة
مػػدخؿ  -حقػػكؽ انسػػاف -ميػػارات اتصػػاؿ -تصػػميـ منطقػػى-لغػػات حاسػػب   -    مكدل البشع مختار فيمي 3

 التدريب -الجكدة
  -الطالب المحكلكف مف كمية ىندسة شبرا جامعة بنيا: -ثالثا:

 مكاد التحميؿ مكاد التخمؼ االسـ ـ
 التدريب -مدخؿ الجكدة -حقكؽ انساف -ميارات اتصاؿ -تصميـ منطقى-لغات حاسب - شافعيمحمد محمد  شافعي 0

 التدريب -مدخؿ الجكدة -حقكؽ انساف -ميارات اتصاؿ -تصميـ منطقى-لغات حاسب - احمد مصطفى ذكى صقر 6

 1حيث أكصت لجنة شئكف التعميـ بالمكافقة
 القــــــــرار

 1كيرفع لمجامعة تكصية المجنةلمكافقة عمى أكصى المجمس با
متنػاظرة إلػى كميتنػا كذلػؾ غيػر نقؿ قيد الطالب مف كميػات  د/ ككيؿ الكمية لشئكف التعميـ كالطالب بشلف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -6

  -عمى النحك التالي:
م ىػػػػػػػػػػػؿ االلتحػػػػػػػػػػػاؽ  الكمية المنقكؿ قيده منيا االسػػػػػـ       ـ

 كتاريخة
درجات الطالب مجمكع 

 فى الثانكية العامة
الحػػػػػد األدنػػػػػى الػػػػػذم 

 كانت تقبمو الكمية

 -كميػػػػػة التخطػػػػػيط العمرانػػػػػي عمر جماؿ الديف السيد فرغمى 0
 جامعة القاىرة

 385.5 385.5 6105ثانكية عامة 

 1حيث أكصت لجنة شئكف التعميـ بالمكافقة
 القــــــــرار

  1 كيرفع لمجامعةالمجنة أكصى المجمس بالمكافقة عمى تكصية 
 

د/ ككيؿ الكمية لشئكف التعميـ كالطػالب بشػلف المقاصػات العمميػة لمطػالب المحػكليف مػف كميػات اليندسػة 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-7
  -ـ كىـ كالتالي:6106/6107المختمفة الى الكمية لمعاـ الجامعي 

 " كأخػرىـ الطالػب/ محمػكد  -طالػب/ إبػراىيـ مصػطفى السػيد إبػراىيـ" طالب محكلػكف مػف كميػة اليندسػة بشػبيف الكػـك أكليػـ ال68عدد
 1طمعت أحمد مشمشة

 " 1أخرىـ الطالب/ مكدل اليشع مختار فيمى -" طالب محكلكف مف كمية اليندسة جامعة المنيا كأكليـ الطالب/ أحمد محمد حسيف6عدد   

 " القادر محمكد محمد جامعة أسيكط الطالب/  أحمد عبد  -" طالب محكؿ مف كمية اليندسة0عدد 

 " محمد محمد شافعي  شافعي -" طالب محكؿ مف كمية ىندسة شبرا جامعة بنيا/ أحمد مصطفى ذكى صقر6عدد 

 1حيث أكصت لجنة شئكف التعميـ بالمكافقة 
 القــــــــرار

  1كيرفع لمجامعةأكصى المجمس بالمكافقة عمى تكصية المجنة 
  

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (9/01/6106 الثانيةالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكتركنية بمنكؼ العاـ الجامعى 

 

(01) 

  0بً:شئىن أػضبء هيئت الخدريسخبمس

 . الخبليلمىبقشت المىضىع  بدة األسبحذة واجخمغ المجلس مه الس
األسػتاذ  -/ منػى محمػد صػبرل شػقير 1المذكرة المقدمة مف السيد/ مػدير عػاـ الكميػة بشػلف المكافقػة عمػى تعيػيف السػيدة د-0

أكصت المجنة العمميػة  المساعد بقسـ ىندسة االلكتركنيات كاالتصاالت الكيربية بالكمية فى كظيفة أستاذ بذات القسـ حيث
أ" بالمكافقػة عمػى مػنا سػيادتيا 55الدائمة لميندسة االلكتركنية كاالتصاالت لكظائؼ األساتذة كاألساتذة المسػاعديف رقػـ " 

ـ بالمكافقػة 08/9/6106حيث أكصػى مجمػس القسػـ بجمسػتو المنعقػدة بتػاريخ  1المقب العممي لكظيفة أستاذ بذات القسـ
 كظيفة أستاذ بالقسـ  كمرفؽ األكراؽ الدالة عمى ذلؾ.عمى تعييف سيادتيا فى 

 القــــــــرار
   1أكصى المجمس بالمكافقة مع تقديـ التينئة كيرفع لمجامعة

 

المػدرس  -المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكميػة بشػلف حالػة السػيدة الميندسػة / ىنػاء أبػك العنػيف عبػد الجيػد تػرؾ -2
كجامعػة  ـ الحاسبات كعضك بعثة مف خالؿ برنػام  التعػاكف المشػترؾ بػيف كزارة التعمػيـ العػاليالمساعد بقسـ ىندسة كعمك 

لمحصكؿ عمى درجة الدكتكراه ، عمما بلف أخر مد لمطالبة المػذككرة   VT-MENAفرجينيا تؾ كالمنفذ بجامعة اإلسكندرية 
 عمى المد . كتمت المكافقة مف قبؿ مجمس القسـ كالكمية 6106حتى ديسمبر  06/0/6106

 القــــــــرار
 1أكصى المجمس بإحالة المكضكع لمشئكف القانكنية بالجامعة

 

 -:مىضىػبث شئىن خدمت المجخمغ وحىميت البيئت:بً سبدس
 

التػي تػـ عرضػيا عمػى  عككيػؿ الكميػة لشػئكف خدمػة المجتمػع كتنميػة البيئػة بشػلف المكاضػي الكتاب المقػدـ مػف السػيد أ.د/ -0
 المجنة :

 1ـ كحضكر أعضاء مف الكمية فى الندكات المختمفة بالجامعة6106/6107ع البيئي الرابع *األسبك 
 الخ111ـ00/06/6106* معرض األسبكع البيئي بالجامعة المقرر افتتاحو األحد 

 القــــــــرار
 1أحيط المجمس عمما

 

  -:الؼالقبث الثقبفيت :سببؼبً 
 

 

المجمػػة   مجمػػس ادارة د/ ككيػػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػا كالبحػػكث بشػػلف المكافقػة عمػػى تشػكيؿ .المػذكرة المقدمػػة مػف السػػيدة أ -0
 ـ. 6106/6107العممية لمكمية لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار
 1أكصى المجمس بالمكافقة 

 

      راسػػػػػات العميػػػػػا كالبحػػػػػكث بشػػػػػلف مكقػػػػػؼ الدارسػػػػػة الميندسػػػػػة /        د/ ككيػػػػػؿ الكميػػػػػة لمد.المػػػػػذكرة المقدمػػػػػة مػػػػػف السػػػػػيدة أ -6
المػػدرس المسػػاعد بقسػػـ الفيزيقػػا كالرياضػػيات اليندسػػية  كعضػػك األجػػازة الدراسػػية  1أسػػماء إبػػراىيـ أبػػك الفتػػكح الطنطػػاكل



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (9/01/6106 الثانيةالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكتركنية بمنكؼ العاـ الجامعى 

 

(00) 

القسػـ بلنػو ال  لمحصكؿ عمى درجة الدكتكراه مف دكلة ركسيا مػف العػكدة الػى مقػر بعثتيػا مػف عدمػو حيػث أكصػى مجمػس
كالدارسػة تابعػة لػإلدارة العامػة لمبعثػات  باإلحاطػةعنيا شيء كىى عمى قكة البعثات . كأكصت لجنة العالقات الثقافيػة  ـيعم

 1الكقت الحالي كيتـ مخاطبة إدارة البعثات عف طريؽ الجامعة التخاذ الالـز فيكالتتبع الكمية 
 القــــــــرار

 1تكصية المجنة كيرفع لمجامعةأكصى المجمس بالمكافقة عمى 
 -جػابر عػالـ /1السػيد د التقريػر المقػدـ مػفد/ ككيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف .المذكرة المقدمة مف السيدة أ -3

جميكريػة مصػر العربيػة كالجميكريػة اإلسػالمية بػيف  لمتعػاكف المشػترؾ لدراسة البنػكد المقترحػة  -األستاذ المتفرغ بالقسـ
 1 بالمكافقة الثقافية ـ حيث أكصت لجنة العالقات 6106/6108يتانية لألعكاـ المكر 

 القــــــــرار
 1أكصى المجمس بالمكافقة عمى تكصية المجنة كيرفع لمجامعة

 

مكافقػة مجمػس قسػـ ىندسػة كعمػكـ الحاسػبات د/ ككيؿ الكمية لمدراسات العميا كالبحكث بشلف .المذكرة المقدمة مف السيدة أ -4
التبػادؿ  رح مشػركع البرنػام  التنفيػذم لمتعػاكف العممػي كالثقػافي بػيف جميكريػة مصػر العربيػة كالنػركي  كتنشػيط بػرام مقت

 بالمكافقة. الثقافية حيث أكصت لجنة العالقات  1الطالبي كالحصكؿ عمى منا دراسية
 القــــــــرار

 1أكصى المجمس بالمكافقة عمى تكصية المجنة كيرفع لمجامعة
 
د/ ككيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف مكافقػة مجمػس قسػـ ىندسػة كعمػكـ الحاسػبات .لمذكرة المقدمة مف السػيدة أا -5

حيػث أكصػت لجنػة  البرنام  التنفيذم لمتعاكف العممػي كالثقػافي بػيف جميكريػة مصػر العربيػة كناميبيػا. عمشرك مقترح عمى 
 1بالمكافقة العالقات الثقافية

 رالقــــــــرا
 1أكصى المجمس بالمكافقة عمى تكصية المجنة كيرفع لمجامعة

 
 

إنيػاء دراسػة  فػيالكميػة  بػرأمد/ ككيؿ الكمية لمدراسات العميا كالبحكث بشػلف مكافػاة الجامعػة .المذكرة المقدمة مف السيدة أ -6
اسػبات كعضػك بعثػة مػف خػالؿ المػدرس المسػاعد بقسػـ ىندسػة كعمػكـ الح -الميندسة / ىناء أبػك العنػيف عبػد الجيػد تػرؾ

لمحصػكؿ   VT-MENAبرنام  التعاكف المشترؾ بيف كزارة التعميـ العالي كجامعة فرجينيا تؾ كالمنفذ بجامعة اإلسكندرية 
ـ كتمػت المكافقػة مػف قبػؿ مجمػس القسػـ 6106 رعمى درجة الدكتكراه ، عمما بػلف أخػر مػد لمطالبػة المػذككرة حتػى ديسػمب

 1الرأل بداءبرفع المكضكع لمشئكف القانكنية بالجامعة إل ث أكصت لجنة العالقات الثقافيةحي كالكمية عمى المد .
 القــــــــرار

 1أكصى المجمس بالمكافقة برفع المكضكع لمشئكف القانكنية بالجامعة
 

أحمػد           المينػدس/  د/ ككيؿ الكمية لمدراسات العميا كالبحكث بشلف المكافقة عمى التحاؽ.المذكرة المقدمة مف السيدة أ -7
المػػدرس المسػػاعد بقسػػـ ىندسػػة االلكتركنيػػات كاالتصػػاالت الكيربيػػة بالجامعػػة المصػػرية  –عبػػد العزيػػز عبػػد الػػرحمف سػػالـ 

باإلسكندرية حيث انو حصؿ عمى منحة لمحصكؿ عمى درجػة الػدكتكراه) مرفػؽ طيػو صػكرة مػف خطػاب  -اليابانية ببرج العرب



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (9/01/6106 الثانيةالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكتركنية بمنكؼ العاـ الجامعى 

 

(06) 

مصرية اليابانية ببدء الدراسة( حيث أكصت لجنة العالقات بلف يتبع بـ اخذ فى مجمس الكمية الجمسة المكافقة مف الجامعة ال
 .فى ىذا الشلفـ 7/6/6105( بتاريخ  01رقـ )

 القــــــــرار
  1بالمكافقة عمى تكصية مجمس القسـأكصى المجمس 

 

 -/ احمػػد عصػػاـ نبػػكم مػػرة1السػػيد دكالبحػػكث بشػػلف سػػفر د/ ككيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا .المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ -8
المدرس بقسـ ىندسة االلكتركنيات كاالتصاالت الكيربية فى ميمة عممية شخصية مقدمة مف جامعػة ماكمسػتر بكنػدا فػي 

بالمكافقػػة عمػػى السػػفر الثقافيػػة حيػػث أكصػػت لجنػػة العالقػػات  1ـ6107ديسػػمبر  30ـ كحتػػى 6107ينػػاير 9الفتػػرة مػػف 
   . لسيادتو

 القــــــــرار
 1أكصى المجمس بالمكافقة عمى تكصية المجنة كيرفع لمجامعة

 

ـ )تػػاريخ 0/9/6106المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ.د/ ككيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا كالبحػػكث بشػػلف احتسػػاب الفتػػرة مػػف -9
المػدرس  -يػز السػيد محمػد الفقػىـ )تػاريخ تسػممو العمػؿ بالكميػة( لمسػيد المينػدس/ عبػد العز 5/9/6106المناقشة( حتى 

لمحصػػكؿ عمػػػى درجػػػة  E-Justالمسػػاعد بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكتركنيػػات  كاالتصػػػاالت الكيربيػػػة بالكميػػة كالممتحػػػؽ ببرنػػػام  
ـ كنػػػاقش رسػػػالة الػػػدكتكرة بتػػػاريخ 5/7/6106 خقػػػد عػػػاد إلػػػى ارض الػػػكطف بتػػػاري سػػػيادتوالػػػدكتكراه كالػػػذم يفيػػػد بػػػلف 

كأكصػت لجنػة العالقػات الثقافيػة باسػتكماؿ  1ـ باحتساب الفترة أجػازة خاصػة بمرتػبـ . قد أكصى مجمس القس0/9/6106
 1األكراؽ بخطاب إدارة البعثات يفيد أف الطالب يتبعيا حاليا

 القــــــــرار
 1كيرفع لمجامعة تكصية مجمس القسـأكصى المجمس بالمكافقة عمى 

 
 

ـ )تػػاريخ 8/9/6106اسػػات العميػػا كالبحػػكث بشػػلف احتسػػاب الفتػػرة مػػف المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ.د/ ككيػػؿ الكميػػة لمدر  01
المػػدرس  -ـ )تػػاريخ تسػػممو العمػػؿ بالكميػػة( لمسػػيد المينػػدس/ محمػػد السػػيد محمػػد الككيػػؿ08/9/6106المناقشػػة( حتػػى 

جتػػي لمحصػػكؿ عمػػى در  E-Justالمسػػاعد بقسػػـ ىندسػػة اإللكتركنيػػات  كاالتصػػاالت الكيربيػػة بالكميػػة كالممتحػػؽ ببرنػػام  
ـ كنػػاقش رسػػالة الػػدكتكرة  5/7/6106 خقػػد عػػاد إلػػى ارض الػػكطف بتػػاري سػػيادتوالماجسػػتير كالػػدكتكراه كالػػذم يفيػػد بػػلف 

كأكصػت لجنػة العالقػات الثقافيػة  1. كقػد أكصػى مجمػس القسػـ باحتسػاب الفتػرة أجػازة خاصػة بمرتػب  8/9/6106بتاريخ 
 1الب يتبعيا حالياباستكماؿ األكراؽ بخطاب إدارة البعثات يفيد أف الط

 القــــــــرار
 1كيرفع لمجامعة تكصية مجمس القسـأكصى المجمس بالمكافقة عمى 

 

ـ )تػاريخ 0/9/6106المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ.د/ ككيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف احتسػاب الفتػرة مػف  -00
المػدرس المسػاعد  -أحمد محمد السيد خميفةيد الميندس/ ـ )تاريخ تسممو العمؿ بالكمية( لمس5/9/6106المناقشة( حتى 

سابقا لمحصػكؿ عمػى درجتػي الماجسػتير  E-Justبقسـ ىندسة اإللكتركنيات  الصناعية كالتحكـ بالكمية كالممتحؽ ببرنام  
 ـ كنػػػاقش رسػػػالة الػػػدكتكرة بتػػػاريخ 0/6/6106 خقػػػد عػػػاد إلػػػى ارض الػػػكطف بتػػػاري سػػػيادتوكالػػػذم يفيػػػد بػػػلف  هكالػػػدكتكرا

حيػػث  1مرتػػببػػدكف  ـ قػػد أكصػػى مجمػػس القسػػـ باحتسػػاب الفتػػرة أجػػازة خاصػػة5/9/6106ـ .كتسػػمـ العمػػؿ 0/9/6106



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (9/01/6106 الثانيةالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكتركنية بمنكؼ العاـ الجامعى 

 

(03) 

عمػػى الدرجػػة كتسػػممو  البعثػػات بحصػػكلو إدارةالمكضػػكع لحػػيف كصػػكؿ خطػػاب مػػف  بإرجػػاءأكصػػت لجنػػة العالقػػات الثقافيػػة 
  1العمؿ

 القــــــــرار
ـ )تػاريخ تسػممو العمػؿ 5/9/6106ـ )تػاريخ المناقشػة( حتػى 0/9/6106ف مػ احتساب الفتػرةأكصى المجمس بالمكافقة عمى 

 1كيرفع لمجامعة خاصة بمرتبأجازة  بالكمية(
 

 -دراسبث ػليب : :ثبمىبً   
د/ ككيػػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػػا كالبحػػكث بشػػلف المكافقػة عمػػى مػػد فتػػرة الدراسػػة لممينػػدس/ 1المػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -0

المسجؿ لدرجة الماجستير فى العمكـ اليندسية بقسػـ ىندسػة اإللكتركنيػات االلكتركنيػات  -إبراىيـ أبك غربيةإبراىيـ صالح 
ـ بنظاـ الساعات المعتمدة بناءا عمى تكصية السادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة 6100كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر

ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01د الرسػالة اعتبػارا مػف مف أعدا ينتييبعد انتياء الخمس سنكات حتى  ثانيعاـ 
 عمى رأل السادة المشرفيف.    

 القــــــــرار

 ويرفع للجامعة. ثانأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام 
المكافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ أحمد  د/ ككيؿ الكمية لمدراسات العميا كالبحكث بشلف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -6

المسػػجؿ لدرجػػة الماجسػػتير فػػى العمػػكـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة اإللكتركنيػػات االلكتركنيػػات  -حسػػف عبػػد الحميػػد البربػػرل
ـ بنظاـ الساعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة 6100كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر

ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01عاـ أكؿ بعد انتيػاء الخمػس سػنكات حتػى ينتيػى مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف 
 عمى رأل السادة المشرفيف.    

 القــــــــرار

 ويرفع للجامعة.أول أوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام 
د/ ككيؿ الكمية لمدراسات العميا كالبحكث بشلف المكافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ أحمد 1يد أالمذكرة المقدمة مف الس -3

المسػجؿ لدرجػة الماجسػػتير فػى العمػكـ اليندسػػية بقسػـ ىندسػة اإللكتركنيػػات االلكتركنيػات كاالتصػػاالت  -محمػد عمػى رفػػاعى
تكصية السادة المشرفيف عمػى الرسػالة لمػدة عػاـ أكؿ بعػد  ـ بنظاـ الساعات المعتمدة بناءا عمى6106الكيربية دكرة أكتكبر

ـ بناء عمػى رأل السػادة  31/9/6107الى 6106/ 0/01انتياء الخمس سنكات حتى ينتيى مف أعداد الرسالة اعتبارا مف 
 المشرفيف.    

 القــــــــرار

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

د/ ككيؿ الكمية لمدراسات العميا كالبحكث بشلف المكافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ أحمد 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
المسػػػجؿ لدرجػػػة الماجسػػػتير فػػػى العمػػػكـ اليندسػػػية بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكتركنيػػػات االلكتركنيػػػات  -محمػػػد أحمػػػد فػػػ اد العراقػػػى

ـ بنظاـ الساعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة 6106دكرة أكتكبركاالتصاالت الكيربية 
ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01عاـ أكؿ بعد انتيػاء الخمػس سػنكات حتػى ينتيػى مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف 

 عمى رأل السادة المشرفيف.    
 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (9/01/6106 الثانيةالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكتركنية بمنكؼ العاـ الجامعى 

 

(04) 

افقىىة واعىىادة الموضىىوع للدراسىىا  العليىىا علىىى أن تتىىولى تحصىىيل المصىىروفا  الدراسىىية مىىن أوصىىى المجلىىس بءرجىىا  المو
 0المتأخرين

 

د/ ككيػػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػػا كالبحػػكث بشػػلف المكافقػة عمػػى مػػد فتػػرة الدراسػػة لممينػػدس/ 1المػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -5
عمػػكـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة اإللكتركنيػػات االلكتركنيػػات المسػػجؿ لدرجػػة الماجسػػتير فػػى ال -صػػابر عبػػد اهلل إبػػراىيـ عيػػد

ـ بنظاـ الساعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة 6106كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر
نػاء ـ ب 31/9/6107الػى 6106/ 0/01مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف  ينتيػيعاـ أكؿ بعد انتيػاء الخمػس سػنكات حتػى 

 عمى رأل السادة المشرفيف.    
 القــــــــرار

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

د/ ككيؿ الكمية لمدراسات العميا كالبحكث بشلف المكافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ أحمد 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -6
المسػجؿ لدرجػة الماجسػتير فػى العمػـك اليندسػية بقسػـ ىندسػة اإللكتركنيػات االلكتركنيػات كاالتصػاالت  -ت يعقكب الحمكرفع

ـ بنظاـ الساعات المعتمدة بناءا عمى تكصية السادة المشرفيف عمى الرسالة لمدة عػاـ ثػانى بعػد 6100الكيربية دكرة أكتكبر
ـ بناء عمػى رأل السػادة  31/9/6107الى 6106/ 0/01رسالة اعتبارا مف انتياء الخمس سنكات حتى ينتيى مف أعداد ال

 المشرفيف.   
 القــــــــرار

 ويرفع للجامعة. ثانأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام 
افقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/ ىشػاـ محمػد د/ ككيؿ الكمية لمدراسات العميا كالبحكث بشػلف المك 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -7

المسجؿ لدرجة الماجستير فى العمـك اليندسية بقسػـ ىندسػة اإللكتركنيػات االلكتركنيػات كاالتصػاالت الكيربيػة دكرة  -عبد الظاىر عمى
بعػد انتيػاء الخمػس سػنكات  ـ بنظاـ الساعات المعتمدة بناءا عمى تكصية السادة المشرفيف عمى الرسػالة لمػدة عػاـ ثػانى6106أكتكبر

 ـ بناء عمى رأل السادة المشرفيف.     31/9/6107الى 6106/ 0/01حتى ينتيى مف أعداد الرسالة اعتبارا مف 
 القــــــــرار

 ويرفع للجامعة. ثانأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام 
ككيؿ الكمية لمدراسات العميا كالبحكث بشلف المكافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ أيمػف  د/1المذكرة المقدمة مف السيد أ -8

المسػػجؿ لدرجػػة الماجسػػتير فػػى العمػػكـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة اإللكتركنيػػات االلكتركنيػػات  -الشػػكادفى عبػػد اهلل عبػػد العػػاؿ
ءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة ـ بنظاـ الساعات المعتمػدة بنػا6100كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر

ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01عاـ ثانى بعد انتياء الخمس سػنكات حتػى ينتيػى مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف 
 عمى رأل السادة المشرفيف.    

 القــــــــرار

 ويرفع للجامعة. ثانام أوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة ع
 
 

د/ ككيؿ الكمية لمدراسات العميا كالبحكث بشلف المكافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس/ حامد 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -9
المسػػجؿ لدرجػػة الماجسػػتير فػػى العمػػكـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة اإللكتركنيػػات االلكتركنيػػات كاالتصػػاالت  -محمػػد محمػػد عمػػى

ـ بنظاـ الساعات المعتمدة بناءا عمى تكصية السادة المشرفيف عمى الرسالة لمدة عػاـ ثػانى بعػد 6100كرة أكتكبرالكيربية د
ـ بناء عمػى رأل السػادة  31/9/6107الى 6106/ 0/01انتياء الخمس سنكات حتى ينتيى مف أعداد الرسالة اعتبارا مف 

 المشرفيف.   



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (9/01/6106 الثانيةالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكتركنية بمنكؼ العاـ الجامعى 

 

(05) 

 القــــــــرار

 ويرفع للجامعة. ثانلى مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام أوصى المجلس بالموافقـة ع
 

د/ ككيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -01
لكتركنيػػات االلكتركنيػػات المسػػجؿ لدرجػػة الماجسػػتير فػػى العمػػكـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة اإل  -محمػػد جمػػاؿ رجػػب العمػػاكل

ـ بنظاـ الساعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة 6100كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر
ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف  ينتيػيعاـ ثانى بعد انتياء الخمس سػنكات حتػى 

 .     عمى رأل السادة المشرفيف
 القــــــــرار

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

د/ ككيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -00
المسػػجؿ لدرجػػة الماجسػػتير فػػى العمػػكـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة اإللكتركنيػػات  -ينػػىأحمػػد بسػػيكنى محمػػد القطػػب الشػػرب

ـ بنظػاـ السػاعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى 6100االلكتركنيات كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر
الػػػى 6106/ 0/01ف بعػػػد انتيػػػاء الخمػػػس سػػػنكات حتػػػى ينتيػػػى مػػػف أعػػػداد الرسػػػالة اعتبػػػارا مػػػ ثػػػانيالرسػػػالة لمػػػدة عػػػاـ 

 ـ بناء عمى رأل السادة المشرفيف.     31/9/6107
 القــــــــرار

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

مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/ د/ ككيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -06
المسجؿ لدرجة الماجسػتير فػى العمػكـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة اإللكتركنيػات االلكتركنيػات  -يحيى زكريا مصطفى السيد حاتـ
ـ الئحة سابقة بناءا عمى تكصية السادة المشرفيف عمى الرسػالة لمػدة عػاـ أكؿ بعػد 6114كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر

ـ بناء عمػى رأل السػادة  31/9/6107الى 6106/ 0/01سنكات حتى ينتيى مف أعداد الرسالة اعتبارا مف انتياء الخمس 
 المشرفيف.    

 القــــــــرار

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

راسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/ د/ ككيػؿ الكميػة لمد1المذكرة المقدمة مف السيد أ -03
المسػػػجؿ لدرجػػػة الماجسػػػتير فػػػى العمػػػكـ اليندسػػػية بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكتركنيػػػات االلكتركنيػػػات  -محػػػد عثمػػػاف جػػػابر مميػػػؾ

عمػى الرسػالة لمػدة ـ بنظاـ الساعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف 6101كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر
ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01عاـ ثالث بعد انتياء الخمس سػنكات حتػى ينتيػى مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف 

 عمى رأل السادة المشرفيف.    
 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (9/01/6106 الثانيةالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكتركنية بمنكؼ العاـ الجامعى 

 

(06) 

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

د/ ككيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/ 1لمذكرة المقدمة مف السيد أا -04
المسػػجؿ لدرجػػة الماجسػػتير فػػى العمػػكـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة اإللكتركنيػػات االلكتركنيػػات  -خالػػد رمضػػاف عػػدلى عبػػد العػػاؿ
الساعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة  ـ بنظاـ6101كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر

ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01عاـ ثالث بعد انتياء الخمس سػنكات حتػى ينتيػى مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف 
 عمى رأل السادة المشرفيف.    

 القــــــــرار

 ويرفع للجامعة. ثالثلمهندس المذكور لمدة عام أوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة ل
 

د/ ككيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -05
 المسػػػجؿ لدرجػػػة الماجسػػػتير فػػػى العمػػػكـ اليندسػػػية بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكتركنيػػػات االلكتركنيػػػات -رامػػػى محمػػػد عمػػػر خطػػػاب

ـ بنظاـ الساعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة 6106كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر
ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01عاـ أكؿ بعد انتيػاء الخمػس سػنكات حتػى ينتيػى مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف 

 عمى رأل السادة المشرفيف.    
 القــــــــرار

 ويرفع للجامعة. أولصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام أو
 

د/ ككيؿ الكمية لمدراسات العميا كالبحكث بشلف المكافقة عمى مد فترة الدراسة لممينػدس/ عبػد الػرحمف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -06
فى العمـك اليندسية بقسـ ىندسة اإللكتركنيات االلكتركنيات كاالتصاالت الكيربية المسجؿ لدرجة الماجستير  -فاركؽ محمد عبد الرحيـ

ـ بنظػػاـ السػاعات المعتمػػدة بنػػاءا عمػى تكصػػية السػػادة المشػرفيف عمػػى الرسػالة لمػػدة عػػاـ أكؿ بعػد انتيػػاء الخمػػس 6106دكرة أكتػكبر
 ـ بناء عمى رأل السادة المشرفيف.   31/9/6107الى 6106/ 0/01مف أعداد الرسالة اعتبارا مف  ينتييسنكات حتى 

 القــــــــرار

 ويرفع للجامعة.أول أوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام 
العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/  د/ ككيؿ الكميػة لمدراسػات1المذكرة المقدمة مف السيد أ -07

المسجؿ لدرجة الماجسػتير فػى العمػكـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة اإللكتركنيػات االلكتركنيػات  -يـ جماؿ الديف إبراىيـ زكيؿإبراى
ـ بنظاـ الساعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة 6106كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر

ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف  عاـ أكؿ بعد انتيػاء الخمػس سػنكات حتػى ينتيػى
 عمى رأل السادة المشرفيف.   

 القــــــــرار

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

بحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/ د/ ككيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا كال1المذكرة المقدمة مف السيد أ -08
المسػػجؿ لدرجػػة الماجسػػػتير فػػى العمػػكـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة اإللكتركنيػػات االلكتركنيػػػات  -أحمػػد عػػاطؼ حسػػف محمػػد

ـ بنظاـ الساعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة 6106كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر
ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف  ينتيػيعاـ أكؿ بعد انتيػاء الخمػس سػنكات حتػى 

 عمى رأل السادة المشرفيف.     
 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (9/01/6106 الثانيةالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكتركنية بمنكؼ العاـ الجامعى 

 

(07) 

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

د/ ككيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/ 1السيد أالمذكرة المقدمة مف  -09
المسػجؿ لدرجػة الماجسػتير فػى العمػـك اليندسػية بقسػـ ىندسػة اإللكتركنيػات االلكتركنيػات  -أحمد جمعو عبد  المعبكد سػميـ
ة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة ـ بنظاـ الساعات المعتمػد6106كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر

ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01عاـ أكؿ بعد انتيػاء الخمػس سػنكات حتػى ينتيػى مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف 
 عمى رأل السادة المشرفيف.  

 القــــــــرار

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

د/ ككيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -61
المسػػػجؿ لدرجػػػة الماجسػػػتير فػػػى العمػػػكـ اليندسػػػية بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكتركنيػػػات  -محمػػػكد صػػػالح إسػػػماعيؿ إبػػػراىيـ سػػػعد

ـ بنظػاـ السػاعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى 6106الت الكيربية دكرة أكتكبرااللكتركنيات كاالتصا
الػػػى 6106/ 0/01الرسػػػالة لمػػػدة عػػػاـ أكؿ بعػػػد انتيػػػاء الخمػػػس سػػػنكات حتػػػى ينتيػػػى مػػػف أعػػػداد الرسػػػالة اعتبػػػارا مػػػف 

 ـ بناء عمى رأل السادة المشرفيف.    31/9/6107
 القــــــــرار

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

 

د/ ككيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -60
بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكتركنيػػػات االلكتركنيػػػات  المسػػػجؿ لدرجػػػة الماجسػػػتير فػػػى العمػػػكـ اليندسػػػية -خالػػػد رمضػػػاف محمػػػد عمػػػى

ـ بنظاـ الساعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة 6106كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر
ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف  ينتيػيعاـ أكؿ بعد انتيػاء الخمػس سػنكات حتػى 

 لسادة المشرفيف.    عمى رأل ا
 القــــــــرار

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

د/ ككيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -66
المسػػػجؿ لدرجػػػة الماجسػػػتير فػػػى العمػػػكـ اليندسػػػية بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكتركنيػػػات االلكتركنيػػػات  -محمػػػد حسػػػف عمػػػى بركػػػات

ـ بنظاـ الساعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة 6106كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر
ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01ف عاـ أكؿ بعد انتيػاء الخمػس سػنكات حتػى ينتيػى مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػ

 عمى رأل السادة المشرفيف.     
 القــــــــرار

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (9/01/6106 الثانيةالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكتركنية بمنكؼ العاـ الجامعى 

 

(08) 

 
 

د فتػرة الدراسػة لممينػدس/ د/ ككيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػ1المذكرة المقدمة مف السيد أ -63
المسجؿ لدرجة الماجستير فى العمكـ اليندسية بقسـ ىندسة اإللكتركنيات االلكتركنيات كاالتصاالت  -محمكد أبك النيؿ محمد
ـ بنظاـ الساعات المعتمدة بناءا عمى تكصية السادة المشرفيف عمػى الرسػالة لمػدة عػاـ أكؿ بعػد 6106الكيربية دكرة أكتكبر

ـ بناء عمى رأل السػادة  31/9/6107الى 6106/ 0/01مف أعداد الرسالة اعتبارا مف  ينتييمس سنكات حتى انتياء الخ
 المشرفيف.     

 القــــــــرار

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

لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/  د/ ككيػؿ الكميػة1المذكرة المقدمة مف السيد أ -64
المسػػػجؿ لدرجػػػة الماجسػػػتير فػػػى العمػػػكـ اليندسػػػية بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكتركنيػػػات االلكتركنيػػػات  -أحمػػػد حمػػػدل السػػػيد أحمػػػد

رفيف عمػى الرسػالة لمػدة ـ بنظاـ الساعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػ6106كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر
ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01عاـ أكؿ بعد انتيػاء الخمػس سػنكات حتػى ينتيػى مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف 

 عمى رأل السادة المشرفيف.   
 القــــــــرار  

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

 
 

د/ ككيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -65
المسػجؿ لدرجػة الماجسػتير فػى العمػكـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة اإللكتركنيػات االلكتركنيػات  -شػتمةمحمد فتحى عبد الفتػاح ال

ـ بنظاـ الساعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة 6106كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر
ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01ارا مػف عاـ أكؿ بعد انتيػاء الخمػس سػنكات حتػى ينتيػى مػف أعػداد الرسػالة اعتبػ

 عمى رأل السادة المشرفيف
 القــــــــرار

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

فتػرة الدراسػة لممينػدس/ د/ ككيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -66
المسػػػجؿ لدرجػػػة الماجسػػػتير فػػػى العمػػػكـ اليندسػػػية بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكتركنيػػػات  -تػػػامر محيػػػي عبػػػد المقصػػػكد محمػػػد

ـ بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة بنػػاءا عمػػى تكصػػية السػػادة المشػػرفيف 6106االلكتركنيػػات كاالتصػػاالت الكيربيػػة دكرة أكتػػكبر
الػى 6106/ 0/01الخمػس سػنكات حتػى ينتيػى مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف  عمى الرسالة لمدة عػاـ أكؿ بعػد انتيػاء

 ـ بناء عمى رأل السادة المشرفيف.     31/9/6107
 القــــــــرار

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (9/01/6106 الثانيةالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكتركنية بمنكؼ العاـ الجامعى 

 

(09) 

ميػة لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/ د/ ككيػؿ الك1المذكرة المقدمة مف السيد أ -67
المسػػجؿ لدرجػػة الماجسػػتير فػػى العمػػكـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة اإللكتركنيػػات االلكتركنيػػات  -مصػػطفى معػػكض مصػػطفى نػػدا

لمشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة ـ بنظاـ الساعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة ا6106كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر
ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01عاـ أكؿ بعد انتيػاء الخمػس سػنكات حتػى ينتيػى مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف 

 عمى رأل السادة المشرفيف.    
 القــــــــرار

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

د/ ككيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -68
المعيد  بقسـ ىندسة اإللكتركنيات االلكتركنيات كاالتصاالت الكيربية كالمسػجؿ لدرجػة الماجسػتير  -كيرلس ف اد لبيب يكسؼ

ـ بنظػاـ السػاعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة 6106فى العمـك اليندسية دكرة أكتكبر
ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01عاـ أكؿ بعد انتيػاء الخمػس سػنكات حتػى ينتيػى مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف 

 عمى رأل السادة المشرفيف.    

 القــــــــرار

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

د/ ككيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -69
كتركنيػػات االلكتركنيػػات المسػػجؿ لدرجػػة الماجسػػتير فػػى العمػػكـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة اإلل -محمػػد خالػػد محمػػد العصػػار

ـ بنظاـ الساعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة 6106كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر
ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف  ينتيػيعاـ أكؿ بعد انتيػاء الخمػس سػنكات حتػى 

   عمى رأل السادة المشرفيف. 
 القــــــــرار

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

د/ ككيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -31
اجسػػػتير فػػػى العمػػػكـ اليندسػػػية بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكتركنيػػػات االلكتركنيػػػات المسػػػجؿ لدرجػػػة الم -أحمػػػد حسػػػف صػػػادؽ ىكانػػػو

ـ بنظاـ الساعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة 6101كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر
ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف  ينتيػيعاـ ثالث بعد انتياء الخمس سنكات حتػى 

 عمى رأل السادة المشرفيف.     
 القــــــــرار

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (9/01/6106 الثانيةالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكتركنية بمنكؼ العاـ الجامعى 

 

(61) 

ممينػدس/ د/ ككيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة ل1المذكرة المقدمة مف السيد أ -30
المسػجؿ لدرجػة الماجسػتير فػى العمػكـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة اإللكتركنيػات االلكتركنيػات  -عمى فكزل عمػى شػحاتو العرقػى
ـ بنظاـ الساعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة 6106كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر

ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01ى ينتيػي مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف عاـ أكؿ بعد انتيػاء الخمػس سػنكات حتػ
 عمى رأل السادة المشرفيف.    

 القــــــــرار

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

لعميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/ د/ ككيػؿ الكميػة لمدراسػات ا1المذكرة المقدمة مف السيد أ -36
المسػػجؿ لدرجػػة الماجسػػتير فػػى العمػػكـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة اإللكتركنيػػات االلكتركنيػػات  -حسػػيف رشػػاد حسػػاف حسػػيف

سػالة لمػدة ـ بنظاـ الساعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الر 6100كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر
ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف  ينتيػيعاـ ثانى بعد انتياء الخمس سػنكات حتػى 

 عمى رأل السادة المشرفيف.    
 القــــــــرار

أوصىىى المجلىىس بءرجىىا  الموافقىىة واعىىادة الموضىىوع للدراسىىا  العليىىا علىىى أن تتىىولى تحصىىيل المصىىروفا  الدراسىىية مىىن 
 0لمتأخرينا
 
 
 
 
 

 

د/ ككيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -33
المعيد بقسـ ىندسة اإللكتركنيػات االلكتركنيػات كاالتصػاالت الكيربيػة كالمسػجؿ لدرجػة الماجسػتير  -كليد رمضاف سعيد غانـ

ـ بنظػاـ السػاعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة 6100ة دكرة أكتكبرفى العمـك اليندسي
ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف  ينتيػيعاـ ثانى بعد انتياء الخمس سػنكات حتػى 

 عمى رأل السادة المشرفيف.    
 القــــــــرار

 ويرفع للجامعة.ثاني ـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام أوصى المجلس بالموافق
 

د/ ككيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -34
اإللكتركنيػػػات االلكتركنيػػػات  المسػػجؿ لدرجػػػة الماجسػػػتير فػػػى العمػػػكـ اليندسػػية بقسػػػـ ىندسػػػة -الكػػػردمحسػػف محمػػػد فيػػػيـ 

ـ بنظاـ الساعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة 6101كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر
ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف  ينتيػيعاـ أكؿ بعد انتيػاء الخمػس سػنكات حتػى 

 فيف.   عمى رأل السادة المشر 
 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (9/01/6106 الثانيةالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكتركنية بمنكؼ العاـ الجامعى 
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أوصىىى المجلىىس بءرجىىا  الموافقىىة واعىىادة الموضىىوع للدراسىىا  العليىىا علىىى أن تتىىولى تحصىىيل المصىىروفا  الدراسىىية مىىن 
 0المتأخرين

 

د/ ككيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -35
المسجؿ لدرجة الماجستير فػى العمػكـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة اإللكتركنيػات االلكتركنيػات  -يـ عبد الحميد الصيفىمحمد زين

ـ بنظاـ الساعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة 6106كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر
ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01داد الرسػالة اعتبػارا مػف عاـ أكؿ بعد انتيػاء الخمػس سػنكات حتػى ينتيػى مػف أعػ

 عمى رأل السادة المشرفيف.    
 القــــــــرار

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

بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لمميندسػة/ د/ ككيؿ الكمية لمدراسػات العميػا كالبحػكث 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -36
المسػػػجمة لدرجػػة الماجسػػػتير فػػػى العمػػكـ اليندسػػػية بقسػػػـ ىندسػػة اإللكتركنيػػػات االلكتركنيػػػات  -غػػدير محمػػػد ىاشػػـ محمػػػد

ـ بنظاـ الساعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة 6106كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر
ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01ـ أكؿ بعد انتيػاء الخمػس سػنكات حتػى تنتيػى مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف عا

 عمى رأل السادة المشرفيف.   
 القــــــــرار 

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

 

د/ ككيؿ الكمية لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لمميندسػة/ 1مف السيد أالمذكرة المقدمة  -37
المسػػجمة لدرجػػة الماجسػػتير فػػى العمػػكـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة اإللكتركنيػػات االلكتركنيػػات  -شػػيماء عمػػى محمػػد عمػػى عيػػد

ة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة ـ بنظاـ الساعات المعتمػد6106كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر
ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف  تنتيػيعاـ أكؿ بعد انتيػاء الخمػس سػنكات حتػى 

 عمى رأل السادة المشرفيف.    
 القــــــــرار

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

د/ ككيؿ الكمية لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لمميندسػة/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -38
المسجمة لدرجة الماجستير فى العمكـ اليندسية بقسػـ ىندسػة اإللكتركنيػات االلكتركنيػات  -ىالة شكقى عبد الشفكؽ الكفافى

ـ بنظاـ الساعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة 6100تصاالت الكيربية دكرة أكتكبركاال 
ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01مػف ارا مف أعداد الرسالة اعتب تنتييبعد انتياء الخمس سنكات حتى  ثانيعاـ 

 عمى رأل السادة المشرفيف.    



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (9/01/6106 الثانيةالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكتركنية بمنكؼ العاـ الجامعى 
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 القــــــــرار

 ويرفع للجامعة. ثانىلمدة عام  ةالمذكور ةالمجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندسأوصى 
 

د/ ككيؿ الكمية لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لمميندسػة/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -39
بقسـ ىندسة اإللكتركنيات االلكتركنيػات  يندسة االلكتركنيةالالمسجمة لدرجة الماجستير فى  -ىناء محمد لطفى عبد اليادل

ـ الئحة سابقة بناءا عمى تكصية السادة المشرفيف عمى الرسالة لمػدة عػاـ رابػع بعػد 6118كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر
ى رأل السػادة ـ بناء عم 31/9/6107الى 6106/ 0/01مف أعداد الرسالة اعتبارا مف  تنتييانتياء الخمس سنكات حتى 

 المشرفيف.    
 القــــــــرار

 ويرفع للجامعة. رابعلمدة عام  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس
 

د/ ككيؿ الكمية لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لمميندسػة/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -41
المسػػجمة لدرجػػة الماجسػػتير فػػى العمػػكـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة اإللكتركنيػػات  -الجنػػدممػػد إييػػاب محمػػد فػػ اد نكرىػػاف أح

ـ بنظػاـ السػاعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى 6100االلكتركنيات كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر
الػػػى 6106/ 0/01مػػػف أعػػػداد الرسػػػالة اعتبػػػارا مػػػف  يتنتيػػػبعػػػد انتيػػػاء الخمػػػس سػػػنكات حتػػػى  ثػػػانيالرسػػػالة لمػػػدة عػػػاـ 

 ـ بناء عمى رأل السادة المشرفيف.    31/9/6107
 القــــــــرار

أوصىىى المجلىىس بءرجىىا  الموافقىىة واعىىادة الموضىىوع للدراسىىا  العليىىا علىىى أن تتىىولى تحصىىيل المصىىروفا  الدراسىىية مىىن 
 0المتأخرين

 
 

 

الكمية لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لمميندسػة/  د/ ككيؿ1المذكرة المقدمة مف السيد أ -40
بقسـ ىندسػة اإللكتركنيػات االلكتركنيػات  اليندسة االلكتركنيةالمسجمة لدرجة الماجستير فى  -رانيا عبد الرازؽ عبد ربو بكر

لسادة المشرفيف عمى الرسالة لمػدة عػاـ رابػع بعػد ـ الئحة سابقة بناءا عمى تكصية ا6118كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر
ـ بناء عمى رأل السػادة  31/9/6107الى 6106/ 0/01مف أعداد الرسالة اعتبارا مف  تنتييانتياء الخمس سنكات حتى 

 المشرفيف.   
 القــــــــرار

مصىىروفا  الدراسىىية مىىن أوصىىى المجلىىس بءرجىىا  الموافقىىة واعىىادة الموضىىوع للدراسىىا  العليىىا علىىى أن تتىىولى تحصىىيل ال
 0المتأخرين

 

د/ ككيؿ الكمية لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لمميندسػة/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -46
بقسػػـ ىندسػػة اإللكتركنيػػات  اليندسػػة االلكتركنيػػةالمسػػجمة لدرجػػة الماجسػػتير فػػى  -سػػحر عبػػد السػػتار إبػػراىيـ أبػػك شكشػػة

بناءا عمى تكصية السادة المشرفيف عمى الرسالة لمدة  "الئحة سابقة"ـ 6115ركنيات كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبرااللكت
ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف  تنتيػيعاـ ثالث بعد انتياء الخمس سنكات حتػى 

 عمى رأل السادة المشرفيف.    
 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (9/01/6106 الثانيةالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكتركنية بمنكؼ العاـ الجامعى 

 

(63) 

 ويرفع للجامعة.ثالث لمدة عام  ةالمذكور ةالمجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس أوصى
 
 

د/ ككيؿ الكمية لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لمميندسػة/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -43
اليندسػػػية بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكتركنيػػػات االلكتركنيػػػات المسػػػجمة لدرجػػػة الماجسػػػتير فػػػى العمػػػكـ  -مػػػركة عفيفػػػى عمػػػى نصػػػر

ـ بنظاـ الساعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة 6100كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر
ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01عاـ أكؿ بعد انتيػاء الخمػس سػنكات حتػى تنتيػى مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف 

 مى رأل السادة المشرفيف.   ع
 القــــــــرار

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

د/ ككيؿ الكمية لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لمميندسػة/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -44
المعيػػدة بقسػػـ الفيزيقػػا كالرياضػػيات اليندسػػية كالمسػػجمة لدرجػػة الماجسػػتير فػػى العمػػكـ األساسػػية  -زكريػػا الشػػيخنػػكرا يحيػػى 

ـ بنظاـ الساعات المعتمدة بناءا عمى تكصية السادة المشرفيف عمى الرسالة لمدة عاـ ثالث بعد 6101اليندسية دكرة أكتكبر
ـ بناء عمى رأل السػادة  31/9/6107الى 6106/ 0/01اعتبارا مف مف أعداد الرسالة  تنتييانتياء الخمس سنكات حتى 

 المشرفيف.   
 القــــــــرار

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

 

مكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لمميندسػة/ د/ ككيؿ الكمية لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف ال1المذكرة المقدمة مف السيد أ -45
المسػػجمة لدرجػػة الماجسػػتير فػػى العمػػكـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة اإللكتركنيػػات االلكتركنيػػات  -رييػػاـ عػػاطؼ إبػػراىيـ محمػػكد

ـ بنظاـ الساعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة 6106كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر
ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف  تنتيػيأكؿ بعد انتيػاء الخمػس سػنكات حتػى عاـ 

 عمى رأل السادة المشرفيف.    
 القــــــــرار

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

د/ ككيؿ الكمية لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لمميندسػة/ 1يد أالمذكرة المقدمة مف الس -46
المسػػجمة لدرجػػة الماجسػػتير فػػى العمػػكـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة اإللكتركنيػػات االلكتركنيػػات  -أميػػرة محمػػد إسػػماعيؿ متػػكلى

اءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة ـ بنظاـ الساعات المعتمػدة بنػ6106كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر
ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف  تنتيػيعاـ أكؿ بعد انتيػاء الخمػس سػنكات حتػى 

 عمى رأل السادة المشرفيف.   
 القــــــــرار

 ويرفع للجامعة. أولعام لمدة  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (9/01/6106 الثانيةالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكتركنية بمنكؼ العاـ الجامعى 

 

(64) 

د/ ككيؿ الكمية لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لمميندسػة/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -47
المسػػػجمة لدرجػػػة الماجسػػػتير فػػػى العمػػػكـ اليندسػػػية بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكتركنيػػػات  -منػػػو اهلل عبػػػد الحمػػػيـ محمػػػد إسػػػماعيؿ

ـ بنظػاـ السػاعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى 6106تصاالت الكيربية دكرة أكتكبرااللكتركنيات كاال 
الػػػى 6106/ 0/01مػػػف أعػػػداد الرسػػػالة اعتبػػػارا مػػػف  تنتيػػػيالرسػػػالة لمػػػدة عػػػاـ أكؿ بعػػػد انتيػػػاء الخمػػػس سػػػنكات حتػػػى 

 ـ بناء عمى رأل السادة المشرفيف.     31/9/6107
 القــــــــرار

 ويرفع للجامعة. أوللمدة عام  ةالمذكور ةمجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندسأوصى ال
 

د/ ككيؿ الكمية لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لمميندسػة/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -48
ـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة اإللكتركنيػات االلكتركنيػات المسػجمة لدرجػة الماجسػتير فػى العمػك  -محمد عبد العػاطى حمدمىالو 

ـ بنظاـ الساعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة 6106كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر
 ـ بنػاء 31/9/6107الػى 6106/ 0/01مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف  تنتيػيعاـ أكؿ بعد انتيػاء الخمػس سػنكات حتػى 

 عمى رأل السادة المشرفيف.    
 القــــــــرار

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

د/ ككيؿ الكمية لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لمميندسػة/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -49
المسػػجمة لدرجػػة الماجسػػتير فػػى العمػػكـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة اإللكتركنيػػات االلكتركنيػػات  -ف مكسػػى مكسػػى شػػاىيفإيمػػا

ـ بنظاـ الساعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة 6119كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر
ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01اد الرسػالة اعتبػارا مػف مػف أعػد تنتيػيعاـ رابع بعد انتياء الخمػس سػنكات حتػى 

 عمى رأل السادة المشرفيف.   
 القــــــــرار

 ويرفع للجامعة. رابعلمدة عام  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس
 

بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لمميندسػة/  د/ ككيؿ الكمية لمدراسػات العميػا كالبحػكث1المذكرة المقدمة مف السيد أ -51
المسػػػجمة لدرجػػػة الماجسػػػتير فػػػى العمػػػكـ اليندسػػػية بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكتركنيػػػات االلكتركنيػػػات  -مػػػركة محمػػػد صػػػالا  زار

ـ بنظاـ الساعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة 6101كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر
ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف  تنتيػيبعد انتياء الخمس سػنكات حتػى  ثانياـ ع

 عمى رأل السادة المشرفيف.    
 القــــــــرار

 ويرفع للجامعة. ثانىلمدة عام  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (9/01/6106 الثانيةالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكتركنية بمنكؼ العاـ الجامعى 

 

(65) 

د/ ككيؿ الكمية لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لمميندسػة/ 1ف السيد أالمذكرة المقدمة م -50
المسػػجمة لدرجػػة الماجسػػتير فػػى العمػػكـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة اإللكتركنيػػات االلكتركنيػػات  -إيمػػاف محسػػف أحمػػد الجمػػاؿ

بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة  ـ بنظاـ الساعات المعتمػدة6101كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر
ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01بعد انتياء الخمس سػنكات حتػى تنتيػى مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف  ثانيعاـ 

 عمى رأل السادة المشرفيف.    
 القــــــــرار

 ويرفع للجامعة. عام ثانىلمدة  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس
 

د/ ككيؿ الكمية لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لمميندسػة/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -56
بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكتركنيػػػات  اليندسػػػة االلكتركنيػػػةالمسػػػجمة لدرجػػػة الماجسػػػتير فػػػى  -إيمػػػاف عبػػػد المرضػػػى داكد الشػػػيالى

ـ الئحة سابقة بناءا عمى تكصية السادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة 6113ات كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبرااللكتركني
ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف  تنتيػيبعد انتياء الخمس سػنكات حتػى  ثانيعاـ 

 عمى رأل السادة المشرفيف.    
 القــــــــرار

س بءرجىىا  الموافقىىة واعىىادة الموضىىوع للدراسىىا  العليىىا علىىى أن تتىىولى تحصىىيل المصىىروفا  الدراسىىية مىىن أوصىىى المجلىى
 0المتأخرين

 
 
 

 

د/ ككيؿ الكمية لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لمميندسػة/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -53
بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكتركنيػػػات  اليندسػػػة االلكتركنيػػػةلدرجػػػة الماجسػػػتير فػػػى المسػػػجمة  -صػػػفاء محمػػػد عبػػػد السػػػالـ الجػػػزار

ـ الئحة سابقة بناءا عمى تكصية السادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة 6117االلكتركنيات كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر
ـ بنػاء  31/9/6107ى الػ6106/ 0/01عاـ ثانى بعد انتياء الخمس سػنكات حتػى تنتيػى مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف 

 عمى رأل السادة المشرفيف.    
 القــــــــرار

 ويرفع للجامعة. ثانىلمدة عام  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس
 

ة لمميندسػة/ د/ ككيؿ الكمية لمدراسات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػ1المذكرة المقدمة مف السيد أ -54
بقسػػـ ىندسػػة اإللكتركنيػػات  اليندسػػة االلكتركنيػػةالمسػػجمة لدرجػػة الماجسػػتير فػػى  -فػػتا اهلل عبػػد العزيػػز الدعكشػػى أمػػاني

ـ الئحة سابقة بناءا عمى تكصية السادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة 6115االلكتركنيات كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر
ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01مف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف  تنتيينكات حتى بعد انتياء الخمس س ثانيعاـ 

 عمى رأل السادة المشرفيف.    
 القــــــــرار

 ويرفع للجامعة. ثانىلمدة عام  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس
 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (9/01/6106 الثانيةالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكتركنية بمنكؼ العاـ الجامعى 
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لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لمميندسػة/ د/ ككيؿ الكمية 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -55
المسجمة لدرجة الماجستير فى العمكـ اليندسية بقسـ ىندسة اإللكتركنيات االلكتركنيات كاالتصاالت  -نيرة محمد صالح سعد
بعػد  ثػانيفيف عمى الرسالة لمدة عػاـ ـ بنظاـ الساعات المعتمدة بناءا عمى تكصية السادة المشر 6100الكيربية دكرة أكتكبر

ـ بناء عمى رأل السػادة  31/9/6107الى 6106/ 0/01مف أعداد الرسالة اعتبارا مف  تنتييانتياء الخمس سنكات حتى 
 المشرفيف.    

 القــــــــرار

 ويرفع للجامعة. ثانىلمدة عام  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس
 

د/ ككيؿ الكمية لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لمميندسػة/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -56
المسػػجمة لدرجػػة الماجسػػتير فػػى العمػػكـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة اإللكتركنيػػات االلكتركنيػػات  -إسػػراء محمػػكد محمػػد حسػػيف

نظاـ الساعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة ـ ب6100كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر
ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف  تنتيػيبعد انتياء الخمس سػنكات حتػى  ثانيعاـ 

 عمى رأل السادة المشرفيف. 
 القــــــــرار

 ويرفع للجامعة. ثانىلمدة عام  ةالمذكور ةللمهندسأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة 
 
 
 
 
د/ ككيؿ الكمية لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لمميندسػة/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -57

يػات االلكتركنيػات المسجمة لدرجة الماجسػتير فػى العمػكـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة اإللكتركن -ىدير عالء الديف عبده حرفكش
ـ بنظاـ الساعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة 6106كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر

ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف  تنتيػيعاـ أكؿ بعد انتيػاء الخمػس سػنكات حتػى 
 عمى رأل السادة المشرفيف.   

 قــــــــرارال

   ويرفع للجامعة. أوللمدة عام  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس
د/ ككيؿ الكمية لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لمميندسػة/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -58

المعيدة بقسـ ىندسة اإللكتركنيػات االلكتركنيػات كاالتصػاالت الكيربيػة كالمسػجمة  -حجازمإيماف عبد المجيد عبد المنعـ أبك 
ـ بنظػاـ السػاعات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف 6106لدرجة الماجسػتير فػى العمػكـ اليندسػية دكرة أكتػكبر

الػػى 6106/ 0/01اعتبػػارا مػػف  عمػػى الرسػػالة لمػػدة عػػاـ أكؿ بعػػد انتيػػاء الخمػػس سػػنكات حتػػى تنتيػػى مػػف أعػػداد الرسػػالة
 ـ بناء عمى رأل السادة المشرفيف.     31/9/6107

 القــــــــرار

 ويرفع للجامعة. أوللمدة عام  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس
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 ـ (9/01/6106 الثانيةالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكتركنية بمنكؼ العاـ الجامعى 
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افقػػة عمػػى مػػد فتػػرة الدراسػػة لمطالػػب/ د/ ككيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا كالبحػػكث بشػػلف المك 1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -59
المسجؿ لدرجة دكتكر الفمسفة فى العمكـ اليندسية بقسـ ىندسػة اإللكتركنيػات االلكتركنيػات  -عمرك محمد عبد الكاحد كشؾ

ـ بنػػاءا عمػػى تكصػػية السػػادة المشػػرفيف عمػػى الرسػػالة لمػػدة عػػاـ ثػػانى بعػػد انتيػػاء 6101كاالتصػػاالت الكيربيػػة دكرة أكتػػكبر
ـ بنػػاء عمػػى رأل السػػادة  31/9/6107الػػى 6106/ 0/01كات حتػػى ينتيػػى مػػف أعػػداد الرسػػالة اعتبػػارا مػػف الخمػػس سػػن

 المشرفيف.    
 القــــــــرار

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

اسػػات العميػػا كالبحػػكث بشػػلف المكافقػػة عمػػى مػػد فتػػرة الدراسػػة لمطالػػب/ د/ ككيػػؿ الكميػػة لمدر 1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -61
المسػػػجؿ لدرجػػػة دكتػػػكر الفمسػػػفة فػػػى العمػػػكـ اليندسػػػية بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكتركنيػػػات  -أييػػػاب صػػػالح الػػػديف محمػػػد ىاشػػػـ 

مدة عػاـ ثالػث بعػد ـ بناءا عمى تكصية السادة المشرفيف عمى الرسالة ل6119االلكتركنيات كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر
ـ بناء عمى رأل السػادة  31/9/6107الى 6106/ 0/01مف أعداد الرسالة اعتبارا مف  ينتييانتياء الخمس سنكات حتى 

 المشرفيف.  
 القــــــــرار

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

 

د/ ككيؿ الكمية لمدراسات العميا كالبحكث بشلف المكافقة عمى مد فترة الدراسة لمطالب/ محمد 1دمة مف السيد أالمذكرة المق -60
المدرس المساعد بقسـ ىندسة االلكتركنيات الصناعية كالػتحكـ كالمسػجؿ لدرجػة دكتػكر الفمسػفة  -إبراىيـ عبده عبد الرحمف

عات المعتمػدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة ـ بنظػاـ السػا6101فى العمـك اليندسية دكرة أكتكبر
ـ بنػاء  31/9/6107الػى 6106/ 0/01مػف أعػداد الرسػالة اعتبػارا مػف  ينتيػيبعد انتياء الخمس سػنكات حتػى  ثانيعاـ 

 عمى رأل السادة المشرفيف.    
 القــــــــرار

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

د/ ككيؿ الكمية لمدراسات العميا كالبحكث بشلف المكافقة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لمطالػب/ محمػد إبػراىيـ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -66
ت الكيربيػػة كالمسػػجؿ دكرة المسػػجؿ لدرجػػة دكتػػكر الفمسػػفة فػػى العمػػـك اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة االلكتركنيػػات كاالتصػػاال -عمػػى الحػػداد

ـ بنظاـ الساعات المعتمدة بناءا عمى تكصية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة عػاـ أكؿ بعػد انتيػاء الخمػس سػنكات 6100أكتكبر
 ـ بناء عمى رأل السادة المشرفيف.     31/9/6107الى 6106/ 0/01حتى ينتيى مف أعداد الرسالة اعتبارا مف 

 القــــــــرار

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

    د/ ككيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا كالبحػػكث بشػػلف المكافقػػة عمػػى مػػد فتػػرة الدراسػػة لمطالبػػة/1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -63
ـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة االلكتركنيػػات كاالتصػػاالت المسػػجمة لدرجػػة دكتػػكر الفمسػػفة فػػى العمػػك  -احمػػد شػػاىيف حممػػيمػػى 
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 ـ (9/01/6106 الثانيةالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكتركنية بمنكؼ العاـ الجامعى 
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ـ بنظاـ الساعات المعتمدة بناءا عمى تكصية السادة المشرفيف عمػى الرسػالة لمػدة عػاـ أكؿ بعػد 6100الكيربية دكرة أكتكبر
دة ـ بناء عمى رأل السػا 31/9/6107الى 6106/ 0/01مف أعداد الرسالة اعتبارا مف  تنتييانتياء الخمس سنكات حتى 

 المشرفيف.    
 القــــــــرار

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

د/ ككيؿ الكمية لمدراسات العميا كالبحكث بشلف المكافقة عمى مد فترة الدراسة لمطالبة/ ايماف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -64
المسجمة لدرجة دكتكر الفمسػفة فػى العمػكـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة االلكتركنيػات كاالتصػاالت الكيربيػة  -محمد حسف البقرل

ـ بنظاـ الساعات المعتمدة بنػاءا عمػى تكصػية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة عػاـ أكؿ بعػد انتيػاء 6100دكرة أكتكبر
ـ بنػػاء عمػػى رأل السػػادة  31/9/6107الػػى 6106 /0/01الخمػػس سػػنكات حتػػى تنتيػػى مػػف أعػػداد الرسػػالة اعتبػػارا مػػف 

 المشرفيف.    
 القــــــــرار

 ويرفع للجامعة. أوللمدة عام  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس
لدراسػة لمطالبػة/ رانيػا د/ ككيؿ الكمية لمدراسات العميا كالبحكث بشلف المكافقة عمى مد فتػرة ا1المذكرة المقدمة مف السيد أ -65

المسجمة لدرجػة دكتػكر الفمسػفة فػى العمػكـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة االلكتركنيػات كاالتصػاالت الكيربيػة  -احمد سالمة غازل
ـ بنظاـ الساعات المعتمدة بناءا عمى تكصية السػادة المشػرفيف عمػى الرسػالة لمػدة عػاـ ثػانى بعػد انتيػاء 6101دكرة أكتكبر

ـ بنػػاء عمػػى رأل السػػادة  31/9/6107الػػى 6106/ 0/01نتيػػى مػػف أعػػداد الرسػػالة اعتبػػارا مػػف الخمػػس سػػنكات حتػػى ت
 المشرفيف.    

 القــــــــرار

 ويرفع للجامعة. ثانىلمدة عام  ةالمذكور ةأوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس
 

عميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لمميندسػة/ د/ ككيؿ الكمية لمدراسػات ال1المذكرة المقدمة مف السيد أ -66
بقسػػـ ىندسػػة االلكتركنيػػات  اليندسػػة االلكتركنيػػةالمسػػجمة لدرجػػة دكتػػكر الفمسػػفة فػػى  -النبػػيىبػػو عبػػد الحميػػد محمػػد عبػػد 

لمدة عاـ ثالػث بعػد ـ الئحة سابقة بناءا عمى تكصية السادة المشرفيف عمى الرسالة 6117كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر
ـ بناء عمى رأل السػادة  31/9/6107الى 6106/ 0/01مف أعداد الرسالة اعتبارا مف  تنتييانتياء الخمس سنكات حتى 

 المشرفيف.   
 القــــــــرار

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

د/ ككيؿ الكمية لمدراسات العميا كالبحكث بشلف المكافقة عمى مد فترة الدراسة لمطالب/ حساـ 1دمة مف السيد أالمذكرة المق -67
المسجؿ لدرجة دكتكر الفمسفة فػى العمػكـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة االلكتركنيػات كاالتصػاالت الكيربيػة  -محمد ىماـ عبد اهلل
دة بناءا عمى تكصية السادة المشرفيف عمى الرسالة لمػدة عػاـ أكؿ بعػد ـ بنظاـ الساعات المعتم6100كالمسجؿ دكرة أكتكبر

اء عمػى رأل السػادة ـ بن 31/9/6107الى 6106/ 0/01انتياء الخمس سنكات حتى ينتيى مف أعداد الرسالة اعتبارا مف 
   المشرفيف.

 القــــــــرار

 ويرفع للجامعة. أولة عام أوصى المجلس بالموافقـة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمد
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (9/01/6106 الثانيةالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكتركنية بمنكؼ العاـ الجامعى 

 

(69) 

د/ ككيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -68
بقسػػـ ىندسػػة االلكتركنيػػات الصػػناعية كالػػتحكـ  ماجسػػتير العمػػكـ اليندسػػيةالمسػػجؿ لدرجػػة  -أحمػػد عبػػد اهلل معػػكض جعفػػر

ـ بنظاـ الساعات المعتمدة بناءا عمى تكصية السادة المشرفيف عمى الرسالة لمػدة عػاـ أكؿ بعػد 6100كتكبركالمسجؿ دكرة أ
ـ بناء عمى رأل السػادة  31/9/6107الى 6106/ 0/01مف أعداد الرسالة اعتبارا مف  ينتييانتياء الخمس سنكات حتى 

 المشرفيف.     
 القــــــــرار

 ويرفع للجامعة. أولد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة عام أوصى المجلس بالموافقـة على م
 

د/ككيؿ الكمية لمدراسات العميا كالبحكث بشلف المكافقة عمى تسجيؿ مكضكع البحػث الخػاص 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -69
سة اإللكتركنيات كاالتصػاالت المقػيد لدرجة ماجستير العمكـ اليندسية بقسػـ ىند -بالميندس/ محمد بسيكنى أبك العـز محمد

ـ بنظاـ السػاعات المعتمػدة فػى مكضػكع: ) تعظػيـ أداء مكبػرات أشػباه المكصػالت الضػكئية فػى 6103الكيربية دكرة أكتكبر 
  -شبكات االتصاالت البصرية المتقدمة ( تحت أشراؼ كؿ مف:

 تصاالت الكيربيةأستاذ بقسـ ىندسة االلكتركنيات كاال  د/ عبد الناصر عبد الجكاد محمد 1أ 0

 مدرس بقسـ ىندسة االلكتركنيات كاالتصاالت الكيربية / محمد صالح فتا اهلل طبكر1د 6
 القــــــــرار

 0المذكور أوصى المجلس بالموافقـة على التسجيل للمهندس
 
 
 
 
 

تشكيؿ لجنػة االمتحػاف الشػامؿ  د/ ككيؿ الكمية لمدراسات العميا كالبحكث بشلف المكافقة عمى1المذكرة المقدمة مف السيد أ -71
المسػػػجؿ لدرجػػػة دكتػػػكر الفمسػػػفة فػػػى العمػػػكـ اليندسػػػية بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكتركنيػػػات  -لمطالػػػب/ محمػػػد سػػػعيد محمػػػد شػػػمبى

 ـ كتتككف المجنة مف السادة:6104كاالتصاالت الكيربية دكرة أكتكبر 
 الكيربية)مف داخؿ القسـ( أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكتركنيات كاالتصاالت  طو السيد طود/ 1أ 0

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكتركنيات كاالتصاالت الكيربية)عف لجنة اإلشراؼ( أ.د/ ناجى كديع مسيحو 6
 جامعة حمكاف )خارجى(-كمية اليندسة-أستاذ كرئيس قسـ اليندسة الطبية أ.د/ محمد عمى احمد الدسكقى 3
 ىندسة كعمكـ الحاسبات )مف خارج القسـ( أستاذ  مساعد بقسـ د./ جماؿ محركس عطيو 4
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكتركنيات كاالتصاالت الكيربية )مف داخؿ القسـ( د./ أسامة فكزل زىراف 5

 القــــــــرار

 0ويرفع للجامعة تشكيل لجنة االمتحان الشامل للمهندس المذكورأوصى المجلس بالموافقة على 
 

د/ ككيؿ الكمية لمدراسات العميا كالبحكث بشلف المكافقة عمى تشكيؿ لجنػة  فحػص كمناقشػة 1ف السيد أالمذكرة المقدمة م -70
 -المسػػجؿ لدرجػػة الماجسػػتير فػػى العمػػكـ اليندسػػية -رسػػالة الماجسػػتير الخاصػػة بالمينػػدس/ احمػػد عبػػد اهلل معػػكض جعفػػر

اـ السػػػػاعات المعتمػػػػدة بقسػػػػـ  ىندسػػػػة  ـ بنظػػػػ6100دكرة أكتػػػكبر  –تخصػػػص ىندسػػػػة االلكتركنيػػػػات الصػػػػناعية كالػػػػتحكـ 
) تصميـ كتقييـ النظـ الميكانيكية كالكيربية الدقيقة الخاصة بلجيزة استشعار  -اإللكتركنيات الصناعية كالتحكـ فى مكضكع:

  -الضغط كالميكركفكف( كاقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص كالمناقشة لمرسالة مف السادة:
 (خارجيمتفرغ بمركز البحكث النككية)ممتحف أستاذ   يدنبيؿ عبد الفتاح عد/ 1أ 0



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (9/01/6106 الثانيةالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكتركنية بمنكؼ العاـ الجامعى 

 

(31) 

 (داخميالصناعية كالتحكـ)ممتحف بقسـ ىندسة االلكتركنيات  أستاذ متفرغ أ.د/ بالؿ أحمد أبك ظالـ 6
 أستاذ متفرغ بييئة الطاقة الذرية)عف لجنة اإلشراؼ( أ.د/ امبابى إسماعيؿ محمكد 3
 اذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكتركنيات الصناعية كالتحكـ)عف لجنة اإلشراؼ(أست أ.د/ عبد العظيـ صبيا إبراىيـ 4

 القــــــــرار

لمهنىدس الخاصىة باأوصى المجلس بالموافقة على التشكيل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير 

 1للجامعة عويرف المذكور
ة لمدراسات العميا كالبحكث بشلف المكافقػة عمى إضػافة اسػـ السػيد د./ صػالح د/ ككيؿ الكمي1المذكرة المقدمة مف السيد أ -76

عد( بقسػـ ىندسػة االلكتركنيػات كاالتصػاالت الكيربيػة كالسػيد د./ بسػيكنى ااألستاذ المتفرغ )أستاذ مس –الديف محمكد دياب 
تير الخاصػة بالمينػدس/ محمػد جمػاؿ األستاذ المتفرغ )مدرس( بالقسـ الى لجنة األشػراؼ عمػى رسػالة الماجسػ -محمد سالـ

المسػػجؿ لدرجػػة ماجسػػتير العمػػكـ اليندسػػية فػػى ىندسػػة االلكتركنيػػات كاالتصػػاالت الكيربيػػة دكرة أكتػػكبر  -رجػػب العمػػاكل
    :كالتاليـ بنظاـ الساعات المعتمدة لتصبا لجنة اإلشراؼ 6100
 اتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة االلكتركنيات ك أستاذ   فتحى السيد عبد السميعد/ 1أ 0

 أستاذ متفرغ "أستاذ مساعد" قسـ ىندسة االلكتركنيات كاالتصاالت الكيربية / صالح الديف محمكد دياب1د 6
 أستاذ متفرغ "مدرس" قسـ ىندسة االلكتركنيات كاالتصاالت الكيربية / بسيكنى محمد سالـ1د 3

 القــــــــرار

األسىتاذ المترىر) سأسىتاذ مسىاعد( بقسىم  –/ صىحح الىدين محمىود ديىا  0ديد أوصى المجلس بالموافقىة علىى اضىافة اسىم السى
 األسىىتاذ المترىىر) سمىىدرس( بالقسىىم الىىى لجنىىة -هندسىىة االلكترونيىىا  واالتصىىاال  الكهربيىىة والسىىيد د./ بسىىيونى محمىىد سىىحم

 1للجامعة عرفتبالمهندس المذكور واألشػراؼ عمى رسالة الماجستير الخاصة 
د/ ككيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى قػرار لجنػة فحػص كمناقشػة 1قدمة مف السػيد أالمذكرة الم -73

المسػجؿ لدرجػة الماجسػتير فػى العمػكـ اليندسػية بقسػـ  -رسالة الماجستير الخاصػة بالمينػدس/ عبػده سػعيد عبػده محػركس
اء المرشحات البصرية المختمفة فى قنكات االتصاؿ ( حيػث ىندسة اإللكتركنيات كاالتصاالت الكيربية فى مكضكع: ) تقييـ أد

أكصػػت المجنػػة بمػػنا المينػػدس المػػذككر درجػػة الماجسػػتير فػػى العمػػكـ اليندسػػية تخصػػص ىندسػػة االلكتركنيػػات كاالتصػػاالت 
 الكيربية كمرفؽ صكرة مف تقارير لجنة الفحص كالمناقشة.

 القــــــــرار

العلىوم  لماجسىتير فىىوصية لجنة الرحص والمناقشة بمنح المهنىدس المىذكور درجىة اأوصى المجلس بالموافقة على ما جا  بت

     1للجامعة عويرف الهندسية

د/ ككيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى قػرار لجنػة فحػص كمناقشػة 1المذكرة المقدمة مف السػيد أ -74
المػدرس المسػاعد بقسػـ ىندسػة اإللكتركنيػات الصػناعية  -عبػد العزيػز رسالة الدكتكراه الخاصة بالطالػب/ عصػاـ نبيػؿ أحمػد

ـ فػى مكضػكع: ) الػتحكـ الفعػاؿ ذك القػدرة 6100كالتحكـ كالمسجؿ لدرجة دكتكر الفمسػفة فػى العمػكـ اليندسػية دكرة أكتػكبر 
لفمسػػفة فػػى العمػػكـ عمػػى تحمػػؿ األعطػػاؿ فػػى تكربينػػات الريػػاح ( حيػػث أكصػػت المجنػػة بمػػنا الطالػػب المػػذككر درجػػة دكتػػكر ا

 اليندسية تخصص ىندسة االلكتركنيات الصناعية كالتحكـ كمرفؽ صكرة مف تقارير لجنة الفحص كالمناقشة.
 القــــــــرار

العلىوم  الىدكتورا   فىىأوصى المجلس بالموافقة على ما جا  بتوصية لجنة الرحص والمناقشة بمنح المهنىدس المىذكور درجىة 

     1للجامعة عويرف الهندسية
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (9/01/6106 الثانيةالجمسة  ـ6106/6107) مجمس كمية اليندسة اإللكتركنية بمنكؼ العاـ الجامعى 

 

(30) 

      د/ ككيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا كالبحػػكث بشػػلف المكافقػػة عمػػى إيقػػاؼ قيػػد الميندسػػة/ 1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -75
المقيػػدة لدرجػة الماجسػػتير فػػى العمػكـ اليندسػػية تخصػص ىندسػػة كعمػكـ الحاسػػبات بقسػػـ  -رانػا محمػػكد عبػد العزيػػز محمػكد

ـ نظػػرا لظػػركؼ 6105/6106ـ بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة  )لمػػدة عػػاـ أكؿ( 6103ىندسػػة كعمػػكـ الحاسػػبات دكرة أكتػػكبر 
 مرض كالدتيا.

 القــــــــرار

م ويرفىىع  5102/6102للعىىام الجىىامعي لمىىدة سعىىام أول ( ةالمىىذكور ةللمهندسىى مجلىىس بالموافقىىة علىىى ايقىىاف القيىىدأوصىىى ال
 0للجامعة

 

     راسػػات العميػػػا كالبحػػكث بشػػػلف المكافقػػة عمػػػى إيقػػاؼ قيػػػد المينػػػدس/ د/ ككيػػؿ الكميػػػة لمد1المػػذكرة المقدمػػػة مػػف السػػػيد أ-76
كالػػتحكـ دكرة أكتػػكبر  المقيػػد لدرجػػة ماجسػػتير العمػػكـ اليندسػػية فػػى ىندسػػة االلكتركنيػػات الصػػناعية -محمػػكد عمػػى أحمػػد

 ـ نظرا لسفرة لمنحة دراسية.6106/6107ـ بنظاـ الساعات المعتمدة  )لمدة عاـ أكؿ( 6105
 ـــرارالقـــــ

م ويرفىىع  1026/7102للعىىام الجىىامعي لمىىدة سعىىام أول (  للمهنىىدس المىىذكور مجلىىس بالموافقىىة علىىى ايقىىاف القيىىدأوصىىى ال
 0للجامعة

إلغػاء  قيػد الطالػب/ شػريؼ  د/ ككيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى1المذكرة المقدمة مف السػيد أ -77
يد بتمييدم ماجستير فى العمػكـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة االلكتركنيػات الصػناعية كالػتحكـ دكرة المق -أحمد عطا الكريـ أحمد

 ـ نظرا لظركؼ خاصة تمنعو مف استكماؿ الدراسة.6105أكتكبر 
 القــــــــرار

   0ويرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
 

 لطػػالب السػػنكية عمػػى التقػػارير المكافقػػةالبحػػكث بشػػلف د/ ككيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا ك 1المقدمػػة مػػف السػػيد أ المػػذكرة -78
( أكليػػـ 94كاالتصػػاالت الكيربيػػة كعػػددىـ ) اإللكتركنيػػاتبقسػػـ ىندسػػة  فػػى العمػػكـ اليندسػػيةالماجسػػتير المسػػجميف لدرجػػة 

 . الميندس/ خالد رمضاف محمد عمى كأخرىـ الميندس/ ياسر محركس عبد الحميد عبد الستار
 القــــــــرار

واالتصىاال  الكهربيىة  اإللكترونيىا هندسىة  بقسىمالماجسىتير درجىة الموافقــة علىى التقىارير السىنوية ل ىح  مجلس بأوصى ال
  0وترفع للجامعة

 لطػػالب السػنكية عمػى التقػػارير المكافقػةد/ ككيػػؿ الكميػة لمدراسػات العميػػا كالبحػكث بشػػلف 1المقدمػة مػػف السػيد أ المػذكرة -79
( أكليػـ المينػدس/ عمػى أحمػد عبػد الفتػاح احمػػد 06كاالتصػاالت الكيربيػة كعػػددىـ ) تركنيػاتاإللكبقسػـ ىندسػة الػدكتكراه 

  1العبد كأخرىـ الميندسة / إيماف جابر زىراف الشيخ
 القــــــــرار

واالتصىاال  الكهربيىة  اإللكترونيىا هندسىة  بقسىم درجىة الىدكتورا الموافقـىـة علىى التقىارير السىنوية ل ىح  أوصىى المجلىس ب
  0رفع للجامعةوت

 

 لطػػالب السػػنكية عمػػى التقػػارير المكافقػػةد/ ككيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا كالبحػػكث بشػػلف 1المقدمػػة مػػف السػػيد أ المػػذكرة -81 
حمد عبد السالـ عبد الحميـ م ساما( أكليـ الميندس/ 4الصناعية كالتحكـ كعددىـ) اإللكتركنياتبقسـ ىندسة الدكتكراه 

 حسف عمى بركات. ييابإكأخرىـ الميندس/ 
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 القــــــــرار

وترفىع  الصىناعية والىتحكم اإللكترونيا هندسة  بقسم لدكتورا ادرجة الموافقــة على التقارير السنوية ل ح  أوصى المجلس ب
   0للجامعة

 

 لطػػالب كيةالسػػن عمػػى التقػػارير المكافقػػةد/ ككيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا كالبحػػكث بشػػلف 1المقدمػػة مػػف السػػيد أ المػػذكرة -80
( أكليػـ المينػدس/ ناصػر عبػد الفضػيؿ عبػد الحميػد سػعيد كأخػرىـ 3الفيزيقػا كالرياضػيات اليندسػية كعػددىـ)بقسـ الدكتكراه 

 عمى قنديؿ. لطفيالميندس/ عمى محمد 
 القــــــــرار

ا  الهندسىىية وترفىىع الريزيقيىىا والرياضىىي بقسىىم درجىىة الىىدكتورا الموافقـىىـة علىىى التقىىارير السىىنوية ل ىىح  أوصىىى المجلىىس ب
   0للجامعة

إلغػاء  تسػجيؿ الميندسػة/  د/ ككيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا كالبحػكث بشػلف المكافقػة عمػى1المػذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -86
المسػػجمة لدرجػػة الماجسػػتير فػػى العمػػكـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة اإللكتركنيػػات كاالتصػػاالت  -طػػارؽ السػػيد أبػػك العػػال سػػالي

 ـ بنظاـ الساعات المعتمدة بناء عمى رد المشرؼ.6100ة أكتكبر الكيربية دكر 
 القــــــــرار

 0الموافقةأوصى المجلس ب
 

مجمػس قسػـ ىندسػة االلكتركنيػات كاالتصػاالت  مكافقػةد/ ككيؿ الكمية لمدراسات العميا كالبحكث بشلف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -83
نفػس  فػي دراسػيفصػؿ  أم فػي التػاليالعاـ  فيالمكاد الدراسية بدخكليـ  أم فيميا الراسبيف السماح لطالب الدراسات الع عمىالكيربية 
 1مف القسـ العممى حيث أكصت لجنة الدراسات العميا بالمكافقة مع االلتزاـ بالخطة الدراسية الكاردة 1المكاد 

 القــــــــرار

 0بالموافقة على توصية اللجنةأوصى المجلس 
 

 -:: المجافتاسعان 
 ـ6107/ 6106( لمعػاـ الجػامعي األكلػىمحضر اجتمػاع مجمس قسـ ىندسػة االلكتركنيػات الصػناعية كالػتحكـ ) الجمسػة  -0

 ـ. 08/9/6106المنعقد بتاريخ 
 القــــــــرار

 1أحيط المجمس عمما
 

 ـ. 6/9/6116اء المكافؽ محضر اجتمػاع لجنة مجمس إدارة المجمة العممية لمكمية / النصؼ سنكية المنعقدة بتاريخ الثالث-6
 القــــــــرار

 1أحيط المجمس عمما
             ( لمعػػػػػاـ الجػػػػػامعياألكلػػػػػىمحضػػػػػر اجتمػػػػػػاع مجمػػػػػس قسػػػػػـ ىندسػػػػػة االلكتركنيػػػػػات كاالتصػػػػػاالت الكيربيػػػػػة ) الجمسػػػػػة  -3

 ـ. 08/9/6106المنعقد بتاريخ  ـ6107/ 6106
 القــــــــرار

 1أحيط المجمس عمما
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المنعقػد بتػاريخ  ـ6107/ 6106( لمعػاـ الجػامعي األكلػى) الجمسػة  قسـ ىندسة كعمـك الحاسبات محضر اجتمػاع مجمس -4
 ـ. 08/9/6106

 القــــــــرار
 1أحيط المجمس عمما

المنعقػػػد بتػػػاريخ  ـ6107/ 6106محضػػػر اجتمػػػػاع لجنػػػة الدراسػػػات العميػػػا كالبحػػػكث )الجمسػػػة األكلػػػى( لمعػػػاـ الجػػػامعي -5
 ـ. 65/9/6106

 ارالقــــــــر
 1أحيط المجمس عمما

المنعقػد  ـ6107/ 6106محضر اجتمػاع مجمس قسػـ الفيزيقػا كالرياضػيات  اليندسػية ) الجمسػة األكلػى( لمعػاـ الجػامعي  -6
 ـ. 08/9/6106بتاريخ 

 القــــــــرار
 1أحيط المجمس عمما

 ـ. 08/9/6106عقد بتاريخ المن ـ6107/ 6106محضر اجتمػاع لجنة الحاسبات )الجمسة األكلى( لمعاـ الجامعي  -7
 القــــــــرار

 1أحيط المجمس عمما
 ـ. 67/9/6106المنعقد بتاريخ  ـ6107/ 6106محضر اجتمػاع لجنة المكتبة )الجمسة األكلى( لمعاـ الجامعي  -8

 القــــــــرار
  1أحيط المجمس عمما

 
المنعقػػػد بتػػػاريخ  ـ6107/ 6106لجػػػامعي محضػػػر اجتمػػػػاع لجنػػػة شػػػئكف التعمػػػيـ كالطػػػالب )الجمسػػػة األكلػػػى( لمعػػػاـ ا -9

 ـ. 65/9/6106
 القــــــــرار

 1أحيط المجمس عمما
المنعقػد  ـ6107/ 6106محضر اجتمػاع لجنة شػئكف خدمػة المجتمػع كتنميػة البيئػة  )الجمسػة األكلػى( لمعػاـ الجػامعي  -01

 ـ. 67/9/6106بتاريخ 
 القــــــــرار

 1أحيط المجمس عمما
المنعقػػػد بتػػػاريخ  ـ6107/ 6106جنػػػة شػػػئكف التعمػػػيـ كالطػػػالب )الجمسػػػة األكلػػػى( لمعػػػاـ الجػػػامعي محضػػػر اجتمػػػػاع ل -00

 ـ. 65/9/6106
 القــــــــرار

 1أحيط المجمس عمما
المنعقػػد بتػػاريخ  ـ6107/ 6106)الجمسػػة األكلػػى( لمعػػاـ الجػػامعي  المختبػػرات كاألجيػػزة العمميػػةمحضػػر اجتمػػػاع لجنػػة  -06

 ـ. 65/9/6106
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 ــرارالقــــــ
 1أحيط المجمس عمما

 

 -مب يسخجد مه أػمــــبل: :ػبشزاً 
بداءد/ عميد الكمية بشلف النظر 1المقدمة مف السيد أالمذكرة  -0 " مف 5المميزة بالكمية طبقا لممادة " البرام  في الرأم كا 

 1الداخمية لمرحمة البكالكريكس الخاصة بنظاـ الساعات المعتمدة ةبالالئحالالئحة المالية 
 القــــــــرار

( جنييا لمساعة 651)أكصى المجمس أنو طبقا القتراح مجمس إدارة البرام  بالكمية تحدد قيمة الرسـك الدراسية أف تككف 
 كىى:ككذا الالئحة المالية عمى البرام  الثالثة الخاصة بالكمية  تطبؽالكاحدة المعتمدة عمى أف 

 الصناعيبرنام  ىندسة التحكـ *    م  اليندسة الطبية الحيكية كالتكنكلكجيابرنام  ىندسة االتصاالت كالشبكات     * برنا
  1كيرفع لمجامعة

 

د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكتركنيات الصناعية كالتحكـ بشلف المكافقة عمى انتػداب السػيد 1الكتاب المقدـ مف السيد أ -0
جامعة مصر لمعمػـك كالتكنكلكجيػا بكاقػع يػكـ  –ية اليندسة لمتدريس بكم األستاذ المتفرغ بالقسـ -د/ محمد إبراىيـ محمكد1أ

 1 ـ6107/ 6106كاحد أسبكعيا خالؿ العاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 1أكصى المجمس بالمكافقة كيرفع لمجامعة 
 
 
 
د/ 1أ بشلف المكافقة عمى انتداب السيد الفيزيقا كالرياضيات اليندسيةد/ رئيس مجمس قسـ 1الكتاب المقدـ مف السيد أ -6

بكاقع جامعة مصر لمعمـك كالتكنكلكجيا  –بكمية اليندسة متدريس ل األستاذ المتفرغ بالقسـ -حسف محمد عيسى فىطمص
 1 ـ6107/ 6106يـك كاحد أسبكعيا خالؿ العاـ الجامعي 

 القــــــــرار
 1أكصى المجمس بالمكافقة كيرفع لمجامعة 

كف التعميـ كالطالب بشلف الطمب المقدـ مف رئيس االتحاد بالكمية بخصكص ككيؿ الكمية لشئد/ 1الكتاب المقدـ مف السيد أ -3
 1المكافقة عمى تكحيد سعر الكتاب بيف األقساـ العممية بالكمية

 القــــــــرار                                                                                       
 1عد المنظمة الكاردة مف الجامعة فى ىذا الشلفبااللتزاـ بالقكاأكصى المجمس 

تشكيؿ لجنة لإلعداد لحفؿ حصكؿ الكمية عمى الجكدة كاالعتماد مف  د/ عميد الكمية بشلف1المقدمة مف السيد أالكتاب  -4
  1لمجكدة كاالعتماد الييئة القكمية

 القــــــــرار                                                                                             
 -:التاليبالمكافقة عمى التشكيؿ أكصى المجمس 

 شرشر / عبد المجيد عبد الحكيـ1محمكد * د إبراىيـد/ محمد 1* أ الربيعيد/ السيد محمكد 1* أد/ كماؿ عكض اهلل   1أ 
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 طو عبد المييمف طو1* د  زىراف    فكزم* أسامة / جالؿ عبد المجيد عتمـ 1/ أيمف السيد أحمد   * د1د / 
 

بدكرة  إلحاقاقبكؿ طالب الدراسات العميا  د/ ككيؿ الكمية لمدراسات العميا كالبحكث بشلف1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -5
  1ـ "طالب الدبمكـ فقط" كذلؾ نظرا لتلخر ظيكر نتيجة الدراسات العميا6106أكتكبر 

 

 القــــــــرار                                                        
 1بالمكافقةأكصى المجمس 

المنعقػػد  ـ 6107/ 6106( لمعػػاـ الجػػامعي الثالثػػة)الجمسػػة  مجمػػس إدارة برنػػام  االتصػػاالت كالشػػبكاتمحضػػر اجتمػػػاع  -6
 ـ. 60/9/6106بتاريخ 

 القــــــــرار
 1أحيط المجمس عمما

 
 
 
 
 
 
 
 
المنعقػػد  ـ 6107/ 6106( لمعػػاـ الجػػامعي الطارئػػة)الجمسػػة  ت كالشػػبكاتمجمػػس إدارة برنػػام  االتصػػاالمحضػػر اجتمػػػاع  -7

 -:اآلتييمتمس  الذم ـ 67/9/6106بتاريخ 

 1* قبكؿ الم ىالت العميا كالتحاقيـ بالبرنام 
 بنظاـ الفصميف كيرغبكف التقدـ لمبرام  بالساعات المعتمدة فكال يقبمكالكمية  إلى* الطالب المحكلكف مف كميات أخرل 

 قــــــــرارال
بالنسبة لمطالب الذيف لـ يتـ المكافقة عمى ك  -التقدـ ىذا العاـ في فالراغبيبتلجيؿ قبكؿ الم ىالت العميا أكصى المجمس 

البرام   فيالكمية  إلىفى حاؿ رغبتيـ يتـ قبكؿ تحكيميـ  -بسبب مكاد التحميؿ:الكمية نظاـ الفصميف الدراسييف  إلىتحكيميـ 
تجرل بنظاـ الساعات المعتمدة عف نظاـ الفصميف  التيساعات المعتمدة حيث تختمؼ المقاصة العممية المختمفة نظاـ ال

 1الدراسييف
   

 مسبءً الزابؼت اوخهى االجخمبع حيث كبوج السبػت       
 

 أميه المجلس                               ػميد الكليت              

 

 / محمد ػبد الؼظيم البزديىىأ.د              د/ السيد محمىد الزبيؼي       أ.
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 نيى


