
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/0/9191 الخامسةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(0) 

                                                       
 
 

 

 

  

 
 
 

 محضـــــر اجتمــــــاع
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 محضر اجتماع مجمس الكمية

 .ـ5/0/9191 الموافؽ االحدالمنعقدة يـو  { الخامسة} الجمسة                           
م وفى جوبم السبعة الحبدية عشر صببحبً جن عقد اجحوبع هجلس الكلية 5/1/0202اًَ في يىم االحد الوىافق 

 ) عويد الكلية (  د عويرٍأيوي السيد أحود السيبرئبسة السيد األسحبذ الدكحىر/ 

 وعضوية كػػػػال مف السادة:     
 وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 0

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث د/ منى محمد صبري شقير1أ 9

 بيئة وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية ال يد/ رمضاف عبد الحميد الشنوان1أ 3

 رئيس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  د/ حمدي عمى أحمد عوض1أ 4

 رئيس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د/ جماؿ محروس عمى عطية 1أ 5

 قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبعمؿ رئيس مجمس  قائـ د./ أسامة فوزى نبوي زىراف 6
 )بالتناوب( ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةذ المتفرغ بقسـ األستا أ.د / طو السيد طو 7

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  أ.د/ محمد أحمد فكيريف 8

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ السيد محمود الربيعي 9

 )بالضـ( األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أبو العـز أ.د / عاطؼ السيد 01

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات. سماعيؿإأ.د/ نبيؿ عبد الواحد  00

 األستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية . أ.د /محمود محمد محفوظ 09

 ) بالتناوب ( ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـاألستاذ بقسـ  يد الس حمديمحمد  أ.د / 03

 أقدـ األساتذة المساعديف ) بالتناوب ( د./ محمد عبده محمد بربار 04

 أقدـ المدرسيف ) بالتناوب ( د. غادة محمد عبد الستار البنبي 05

 أعتذر عف عدـ الحضور

 )بالتناوب(لمتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية األستاذ ا أ.د / أميؿ صبحي سعد شكر اهلل 0

 ساتذة بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ) بالتناوب(أقدـ األ أ.د/ نواؿ أحمد الفيشاوي 9

 تولى سكرتارية الجمسةت

 أمانة المجالس والمجاف   السيدة / آماؿ محمد الصاوي  0  
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 "تماع االج "          وبدأ السيد أ.د/ رئيس المجمس
 "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  "بذكر                                     

   ثـ رحب سيادتو بالسادة الحضور متمنيًا ليـ كؿ التوفيؽ داعيػا اهلل سػبحانو وتعػالى أف يوفػؽ الجميػع إلػى صػال
 األعماؿ.

  الد المجيد بعيد الميالمسحييف  لألخوةكما تقدـ سيادتو والسادة أعضاء المجمس بالتينئة. 

  محمد أحمد فكيريف األسػتاذ المتفػرغ بقسػـ ىندسػة / أ.دلمسيد بخالص التعازي والسادة أعضاء المجمس  تقدـ سيادتوكما
 . لوفاة شقيؽ حرمو االلكترونيات الصناعية والتحكـ

  المػؤتمر  فػي تكريمػا ليػـ لمػا بػذلوه مػف جيػدثـ قاـ سيادتو بتوزيع شػيادات التقػدير لمسػادة أعضػاء ىيئػة التػدريس
 .ـ 9109ديسمبر 8-7الفترة مف فيعقد بالكمية األوؿ الذى  الدولي

 

 -: الوصبدقبت
 ـ.0/09/9109 ( المنعقدة بتاريخ الرابعة المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة )

د/ وكيؿ 1ويكمؼ السيد أليو معمنة لتسجيؿ الطالب بعدـ الموافقة لحيف وجود آمف شئوف التعميـ والطالب  -:5تـ تصويب بند 
 . تعرض عمى مجالس االقساـ وتعتمد مف مجمس الكميةعميـ والطالب لوضع اليو لمتسجيؿ . الكمية لشئوف الت

 
 

 -: عبهةهىضىعبت 
ة االلكترونيػػة بشػػ ف بكميػػة اليندسػػ –د/ رئػػيس المػػؤتمر الػػدولي األوؿ لميندسػػة اإللكترونيػػة 1الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ– 0

 .  ـ9109ديسمبر  8-7التقرير الشامؿ عف المؤتمر الدولي األوؿ الذى عقد في الفترة مف 
 القــــــــرار

 . أحيط المجمس عمما
بشػ ف نتػائا المشػاركة فػي  -الكتاب المقدـ مف السػيد أ/ المشػرؼ العػاـ والمتحػدث الرسػمي لجػائزة مصػر لمتميػز الحكػومي -9

  ـ. 9109الدورة األولى  –يز الحكومي جائزة مصر لمتم
 القــــــــرار

 . أحيط المجمس عمما
 

 -اللجٌة الحٌسيقية :
ـ 9109/9191لمعػاـ الجػامعي  اجتماع مجمػس إدارة برنػاما ىندسػة الػتحكـ الصػناعية بنظػاـ السػاعات المعتمػدةمحضر  -0

 ـ.07/09/9109الموافؽ  الثالثاءالمنعقد يوـ 
 القــــــــرار

 . أحيط المجمس عمماً 
الموافػػػػؽ  األربعػػػػاءـ المنعقػػػػد يػػػػوـ 9109/9191محضػػػػر مجمػػػػس إدارة برنػػػػاما االتصػػػػاالت والشػػػػبكات لمعػػػػاـ الجػػػػامعي -9

 ـ.09/09/9109
 القــــــــرار

 . أحيط المجمس عمماً 
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الموافػػؽ لخمػػيس ـ المنعقػػد يػػوـ ا9109/9191يويػػة لمعػػاـ الجػػامعي محضػػر مجمػػس إدارة برنػػاما اليندسػػة الطبيػػة الح -3

 ـ.05/09/9109
 القــــــــرار

 . أحيط المجمس عمماً 
 

د/ حمػػدي عمػػى أحمػػد عػػوض 1بشػػ ف اقتػػراح السػػيد أ البرنػػاما د/ نائػػب رئػػيس مجمػػس إدارة1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -4
دريسػػية لػػبعض أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس وبػػالعرض عمػػى المجنػػة والمتضػػمف حػػد لمشػػكمة تجػػاوز النصػػاب مػػف السػػاعات الت
 التنسيقية أوصت بالموافقة عمى ما جاء بو مف توصيات .

 القــــــــرار

 .ما جاء بتوصية المجنة التنسيقيةأوصى المجمس بالموافقة عمى 
 

 

بشػػ ف كتػػاب إدارة الجامعػػة الخػػاص بػػالرد عمػػى مقتػػرح  البرنػػاما د/ نائػػب رئػػيس مجمػػس إدارة1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ-6
كور تعػديؿ شػػيادة التخػػرج لطػػالب البػػراما بالكميػػة والػذى يتضػػمف فػػي نيايتػػو ب نػػو )عمػػى الكميػة االلتػػزاـ بمػػا ىػػو متبػػع ومػػذ

 وبالعرض عمى المجنة التنسيقية أوصت باإلحاطة.  بالنتائا وقرار من  الدرجة العممية لحيف تعديؿ الالئحة(
 القــــــــرار

 . أحيط المجمس عمماً 

 

  -بش ف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة مف كؿ مف : البرناما د/ نائب رئيس مجمس إدارة1المذكرة المقدمة مف السيد أ  -7
 محمد عبد الستار البنبي     المدير التنفيذي لمبرناما د. /غادة -0
 د. / إبراىيـ عبد الحميد                المرشد األكاديمي-9
 السيد /نبيؿ جورجي بقطر             مدير إدارة شئوف التعميـ والطالب  -3
 السيده/رشا طمعت شوقي               إدارة شئوف التعميـ والطالب-4
 ياسر فوزى عيسى            إدارة شئوف التعميـ والطالب السيد / -5
 السيد / أحمد السبكي                 المختص بالبرناما  -6

ـ ببرناما اليندسػة الطبيػة الحيويػة والتكنولوجيػا منػذ 9191وذلؾ لفحص ممفات جميع الطالب المتوقع تخرجيـ في دور مايو 
ى مشػكمة تػ خير اسػتالـ شػيادات التخػرج بسػبب الرسػوـ الدراسػية والتوقيػع عمػى اخػالء التحاقيـ بالبرناما وحتى تاريخو لتفػاد

الػػخ عمػػى اف تقػػوـ المجنػػة برعػػداد تقريػػر بعػػد االنتيػػاء مػػف مياميػػا وبػػالعرض عمػػى المجنػػة التنسػػيقية أوصػػت  111الطػػرؼ 
 بالموافقة عمى التشكيؿ.

 القــــــــرار

 .المجنة التنسيقيةما جاء بتوصية أوصى المجمس بالموافقة عمى 
 

بش ف االلتمػاس المقػدـ مػف الطالب/محمػد حمػدي رجػاء  البرناما د/ نائب رئيس مجمس إدارة1المذكرة المقدمة مف السيد أ -8
بداء االسباب في حالػة  سميماف  بالفرقة اإلعدادي) باؽ لإلعادة (   والذى يمتمس فيو الموافقة عمى تحويمة الى البرناما وا 

يػذكر الطالػب فػي نيايػة طمبػو برفادتػو رسػػميا وبػالعرض عمػى المجنػة التنسػيقية أوصػت بعػدـ الموافقػة عمػػى عػدـ الموافقػة و 
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عمػى اتتػي  94/8/9118( 491تحويؿ الطالب طبقا لقرار المجمس األعمػى حيػث يػنص المجمػس األعمػى لمجامعػات رقػـ )
 ء مف داخؿ الكمية أو مف خارجيا . " الت كد عمى عدـ السماح بقبوؿ طالب راسبيف بالبراما الجديدة سوا -:

 القــــــــرار

 .ما جاء بتوصية المجنة التنسيقيةأوصى المجمس بالموافقة عمى 
 

 
 

ة د./ غادة البنبي المدير التنفيذي لبرناما اليندسػة الطبيػة الحيويػة والتكنولوجيػا بشػ ف تفعيػؿ المذكرة المقدمة مف السيد -01
 جمسات الشفوي والعممي والتصحي  لمسادة أعضاء ىيئة التدريس القائميف بتدريس المقررات بالبرناما .

 ـــــــرارالقـ

 .أوصى المجمس بالموافقة 
 

الكتب المقدمة مػف السػادة / مػديري البػراما الثالثػة بشػ ف الموافقػة عمػى تسػجيؿ الطػالب طبقػا لمخطػط الدراسػية الحاليػة -00 
الػب طكمما أكمػؿ ال( تعريؼ حالة الطالب" 91( فقط والتي تنص عمى " مادة )91لبراما الساعات المعتمدة وذلؾ طبقا لممادة ) 

( وال يتطمب ذلؾ تحديد نوعيػة 4الى -1عتبر منتقال مف مستوى الى مستوى أعمى منو ) مف %مف متطمبات التخرج كمما أ91
حيػػث أوصػػت المجنػػة ،  " أو مسػػتوى المقػػررات التػػي اكمميػػا الطالػػب ويعتبػػر ذلػػؾ تعريفػػا بموقػػع الطالػػب مػػف برنػػاما الدراسػػة

المرجػع  ىػي( 91الالئحػة الحاليػة وتكػوف المػادة ) فػي( 91يتعارض مع نص المػادة )( والغاء ما 91تفعيؿ المادة )ب التنسيقية
 . ةالوحيد لتسجيؿ الطالب لحيف تعديؿ الالئح

 القــــــــرار

 . ويرفع لمجامعةعمى ما جاء بتوصية المجنة التنسيقية  أوصى المجمس بالموافقة
 

  -: شئىى الحعلين والطالة
  الترخيص لطالب الفرص مف الخارج بدخوؿ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بش ف1ف السيد أم المذكرة المقدمة-0

ـ ، حيث تقدـ الطالب اتتي أسمائيـ بعد بطمبات يمتمسوف فييا الموافقة 9109/9191االمتحانات لمعاـ الجامعي 
أف ىؤالء الطالب ليـ حؽ التقدـ لالمتحاف  ـ حيث9109/9191والترخيص ليـ لمتقدـ بدخوؿ االمتحانات لمعاـ الجامعي 

( أوليـ الطالب / أسامة ابراىيـ 03مف الخارج عممًا ب ف ىؤالء الطالب قاموا بسداد الرسـو الخاصة بذلؾ وعدد الطالب )
 . ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقةاحمد سالـ وآخرىـ الطالبة / تسنيـ عصاـ ابراىيـ 

 ـرارالقـــــــ 

 . أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة
 

الطمب المقدـ مف الطالػب / محمػد حمػدي السػيد  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بش ف1مف السيد أ المذكرة المقدمة-9
ـ والمحوؿ مف السيد أ.د / عميد الكمي وذلؾ ببحػث حالػة 9108/9109عبد الرحمف والمقيد بالفرقة األولى في العاـ الجامعي 

الطالب تبيف وجػود خطػ  مػادي فػي رصػد درجػة مقػرر ميػارات االتصػاؿ )مقػرر تحميػؿ( وتػـ تصػويب حالػة الطالػب عمػى النحػو 
 التالي :

الرقـ  االسػػػػػػػػػـ ـ
 األكاديمي

نتيجة الطالب 
 قبؿ التصويب

نتيجة الطالب بعد 
 التصويب

 تصويبسبب ال
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0 
محمد حمدي السيد عبد 

 درجة 38 درجة 39 0711384 الرحمف
خط  مادي في رصد درجات 
الطالب حيث أنو مقرر 
 تحميؿ )ال تخفض درجاتو(

 حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة .
 القــــــــرار

 . رفع لمجامعةأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب وي
 

تحديػد األعػداد المقتػرح قبوليػا بالكميػة فػي العػاـ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشػ ف1مف السيد أ المذكرة المقدمة-3
 ـ ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب ب ف األعداد المقترحة عمى النحو التالي :9191/9190الجامعي القادـ 

 العدد المقترح الفئة ـ
 طالب وطالبة 9111 ثانوية عامة عممي رياضة 0
 طالب وطالبة 911 دبموـ المعاىد والمدارس الفنية والصناعية "نظاـ الخمس سنوات" 9
 طالب وطالبة 911 فني صناعي أجيزة طبية "نظاـ الخمس سنوات" 3
 طالب وطالبة 911 طالب وافديف 4
 طالب وطالبة 911 ثانوية معادلة / أجنبية 5

 ــــــرارالقــ

 . أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة
 
إرجػاء قيػد الطالػب / عبػد اهلل شػندي عبػد  د/ وكيؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػ ف1مف السيد أ )أ( المذكرة المقدمة -4

ـ نظػػرًا لتػػ خر وصػػوؿ اسػػـ الطالػػب إلػػى الكميػػة حيػػث أف 9191/9190الفتػػاح خػػالؼ بالفرقػػة اإلعػػدادي لمعػػاـ الجػػامعي القػػادـ 
الطالب تـ تعديؿ ترشيحو نتيجة لزيادة درجاتو في الثانوية العامة مػف قبػؿ مكتػب التنسػيؽ ، حيػث أوصػت لجنػة شػئوف التعمػيـ 

ـ عمػى أف 9191/9190ادـ والطالب بالموافقة عمى إرجاء قيد الطالب / عبد اهلل شندي عبد الفتػاح خػالؼ لمعػاـ الجػامعي القػ
 ال يحتسب إرجاء القيد ضمف مرات إيقاؼ القيد .

 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة
 

محمػد فػؤاد عبػد الػرحمف إرجاء قيد الطالػب /  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بش ف1مف السيد أ )ب( المذكرة المقدمة
ـ نظرًا لت خر وصوؿ اسػـ الطالػب إلػى الكميػة حيػث 9191/9190محمد متولي مؤمف بالفرقة اإلعدادي لمعاـ الجامعي القادـ 

أف الطالب تـ تعديؿ ترشيحو نتيجػة لزيػادة درجاتػو فػي الثانويػة العامػة مػف قبػؿ مكتػب التنسػيؽ ، حيػث أوصػت لجنػة شػئوف 
افقػػة عمػػى إرجػػاء قيػػد الطالػػب / محمػػد فػػؤاد عبػػد الػػرحمف محمػػد متػػولي مػػؤمف لمعػػاـ الجػػامعي القػػادـ التعمػػيـ والطػػالب بالمو 

 ـ عمى أف ال يحتسب إرجاء القيد ضمف مرات إيقاؼ القيد .9191/9190
 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة
 

كتػاب أ.د/ نائػب رئػيس الجامعػة لشػئوف التعمػيـ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطػالب بشػ ف1مف السيد أ المقدمةالمذكرة -5
والطالب والمتضمف موافاتيـ برمكانيػة تفعيػؿ منظومػة التبػادؿ الطالبػي بػيف الكميػة والكميػات المنػاظرة األخػرى ليػا عمػى مسػتوى 
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ؿ الدراسي الثػاني ، عممػًا بػ ف األولويػة ألوائػؿ الػدفعات واإلقامػة سػتكوف بالمدينػة الجامعات المصرية لمدة أسبوع مع بدء الفص
 الجامعية بالجامعة ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة .

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة .
 

الب الفػرؽ الدراسػية الػذيف يمتمسػوف ت جيػؿ طػ د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػ ف1مف السيد أ المذكرة المقدمة-6
ـ نظػرًا ألنػو يوجػد بعػض الطػالب محػوليف مػف كميػات اليندسػة 9109/9191دخوؿ امتحاف بعض مواد التحميؿ في ىذا العاـ 

المختمفػة إلػػى كميتنػػا سػػواء ىػذا العػػاـ أو األعػػواـ السػػابقة ، وحيػػث أنػو تػػـ تحميػػؿ عػػدد مػػواد مػف الفرقػػة االعػػدادي عمػػى ىػػؤالء 
لطالب المحوليف إلينا وعميو فقد تقدـ الطالب اتتي أسمائيـ بطمبات يمتمسػوف فييػا عػدـ دخػوؿ امتحػاف بعػض مػواد التحميػؿ ا

( أوليػـ الطالػب / رضػا محػرز محمػد مسػتجير ابػراىيـ وآخػرىـ الطالػب / 09ـ والطػالب عػددىـ )9109/9191لمعاـ الجامعي 
التعمػيـ والطػالب بالموافقػة عمػى قبػوؿ ت جيػؿ دخػوؿ امتحػاف بعػض مػواد يحيي صالح الديف محمد ، حيث أوصت لجنػة شػئوف 

 التحميؿ لطالب الفرؽ الدراسية .
 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة
 

يقافػات القيػد لطػالب الفػرؽ الدراسػية  بشػ ف د/ وكيؿ الكمية لشػئوف التعمػيـ والطػالب1مف السيد أ المذكرة المقدمة-7 األعػذار وا 
( طالػػػب أوليػػـ الطالػػػب / إبػػراىيـ اسػػػماعيؿ ابػػراىيـ موسػػػى وآخػػرىـ الطالػػػب / 03ـ وعػػددىـ )9109/9191لمعػػاـ الجػػػامعي 

 مصطفى مجدي محمد عمي ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة .
 

 القــــــــرار

 . قة عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بالمواف
 

نتيجػة التػدريب الصػيفي لمطػالبيف / محمػد خالػد  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطػالب بشػ ف1مف السيد أ المذكرة المقدمة-8
رونيات الصناعية والتحكـ والذيف يمتمسوف السيد ، محمد عبد الغني مغاوري المقيديف بالكمية بالفرقة الرابعة قسـ ىندسة اإللكت

إعػادة مناقشػة التػدريب الصػيفي ليػـ )تػدريب الفرقػػة الثالثػة( حيػث أنػو حتػى تاريخػو لػػـ يػتـ امتحػاف ىػؤالء الطػالب ولػـ ترصػػد 
درجػػاتيـ فػػي نتيجػػة التػػدريب الصػػيفي ، حيػػث أوصػػت لجنػػة شػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بمخاطبػػة رئػػيس مجمػػس قسػػـ ىندسػػة 

ات الصػػناعية والػػتحكـ لفحػػص حالػػة الطػػالبيف وتػػدويف نتيجػػة الطػػالبيف سػػواء بالنجػػاح أو رسػػوب مػػع اعتبػػار ىػػذا اإللكترونيػػ
 الموضوع ىاـ وعاجؿ جدا .

 القــــــــرار

 .عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة أوصى المجمس بالموافقة
 

الخطػاب الػوارد مػف د./ أسػامة فػوزي زىػراف  كمية لشئوف التعمػيـ والطػالب بشػ فد/ وكيؿ ال1مف السيد أ المذكرة المقدمة-9
والمتضػػػػمف بػػػػ ف مجمػػػػس قسػػػػـ ىندسػػػػة اإللكترونيػػػػات واالتصػػػػاالت الكيربيػػػػة بجمسػػػػتو المنعقػػػػدة يػػػػوـ االحػػػػد الموافػػػػؽ 

اسػػػي ـ أوصػػػى بالموافقػػػة عمػػػى حرمػػػاف الطػػػالب اتتػػػي أسػػػمائيـ مػػػف دخػػػوؿ امتحانػػػات نيايػػػة الفصػػػؿ الدر 05/09/9109
( " اليندسػة االذاعيػة والتميفزيػوف " 5لتجاوزىـ نسػبة الغيػاب المسػموح بيػا فػي حضػور المحاضػرات فػي مقػرر تخصصػي )

( أوليـ الطالب / محمود جماؿ ماضي عمي وآخرىـ الطالب / محمود عبػد الوىػاب ابػراىيـ 4لمفرقة الرابعة والطالب عددىـ )
 . )عدـ الموافقة(ب باإللتزاـ بقرار مجمس الكمية السابؽ وىو محمود ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطال

 القــــــــرار
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أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب وىو عدـ الموافقة نفس قرار الكمية السابؽ ويرفع 
 . لمجامعة

 

عػف الفصػؿ الدراسػي الثالػث العػذر المرضػى  الطػالب بشػ فد/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ و 1مػف السػيد أ المذكرة المقدمة-01
ـ لمطالب / محمد معوض محمد غنيـ المقيد بالفرقة اإلعدادي وحالتو مستجد حيث أحضػر 9109/9191األوؿ لمعاـ الجامعي 

ة شػػيريف تقريػر طبػػي مػػف اإلدارة الطبيػة بجامعػػة المنوفيػػة يفيػػد ب نػو يعػػاني مػػف نوبػات ىمػػع متكػػررة ويحتػػاج أجػازة مرضػػي لمػػد
ـ ، وحيػث أف التقريػر الطبػي ورد بعػد إنتيػاء لجنػة 9109ـ الثامف عشػر مػف ديسػمبر سػنة 08/09/9109ابتداء مف تاريخ 

 شئوف التعميـ والطالب فاألمر معروض عمي مجمس الكمية لمموافقة عمى قبوؿ العذر المرضي الثالث لمطالب المذكور .
 القــــــــرار

 . ويرفع لمجامعة قبوؿ العذر المرضي الثالث لمطالب المذكور أوصى المجمس بالموافقة عمى
 

  -: العالقبت الثقبفية
لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػ ف الموافقػة عمػى تسػجيؿ بحػوث خاصػة بالسػيد ا -0

وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة  الصػناعية والػتحكـ  ىندسػة االلكترونيػاتبقسػـ  االسػتاذ – حمدي عمى أحمد عوض/ د1أ
الفكرية لمسادة البػاحثيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػرى 

 .و سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادت
 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
لمػػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيدة أ.د/ وكيػػػؿ الكميػػػة لمدراسػػػات العميػػػا والبحػػػوث بشػػػ ف الموافقػػػة عمػػػى تسػػػجيؿ بحػػػوث خاصػػػة ا-9

محفػاظ عمػى حػؽ وذلؾ لىندسة االلكترونيات  واالتصاالت الكيربية بقسـ  المعيدة – رانيا عنتر الطيب أبو العال/ بالميندسة
الممكية الفكرية لمسادة البػاحثيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات 
األخػػرى سػػواء مصػػرية أو عربيػػة أو عالميػػة. حيػػث أوصػػت لجنػػة العالقػػات الثقافيػػة بالموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ ىػػذه األبحػػاث 

 ا.لسيادتي
 القــــــــرار

 . مس بالموافقة ويرفع لمجامعةأوصى المج
 
لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصػة بالسػيد د./ ا-3

وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ الممكيػػة ىندسػػة االلكترونيػػات  واالتصػػاالت الكيربيػػة بقسػػـ  المػػدرس – وليػػد فػػؤاد جػػابر الشػػافعي
لمسادة البػاحثيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػرى الفكرية 

 .وسواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادت
 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصػة بالسػيد د./ ا-4

وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة ىندسػة االلكترونيػات  واالتصػاالت الكيربيػة بقسـ  مساعدالستاذ اال– أحمد نبيو زكى راشد
يئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػرى الفكرية لمسادة البػاحثيف مػف أعضػاء ى

 .سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتو
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 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
 ةة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػ ف الموافقػة عمػى تسػجيؿ بحػوث خاصػة بالسػيدلمذكرة المقدمة مف السيدا-5

وذلػؾ لمحفػاظ عمػى ىندسة االلكترونيات  واالتصاالت الكيربية بقسـ  طالبة دراسات عميا – ابو الحسفعبد العظيـ  مى./ ـ
ة ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمي

األخػػرى سػػواء مصػػرية أو عربيػػة أو عالميػػة. حيػػث أوصػػت لجنػػة العالقػػات الثقافيػػة بالموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ ىػػذه األبحػػاث 
 ا.لسيادتي

 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
 ةية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػ ف الموافقػة عمػى تسػجيؿ بحػوث خاصػة بالسػيدلمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكما-6

وذلػؾ لمحفػاظ ىندسة االلكترونيات  واالتصػاالت الكيربيػة بقسـ  طالبة دراسات عميا – سارة سعيد عبد النور عبد الحؽ./ ـ
مبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع عمى حؽ الممكية الفكريػة لمسػادة البػاحثيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة ال

الجامعػػات األخػػرى سػػواء مصػػرية أو عربيػػة أو عالميػػة. حيػػث أوصػػت لجنػػة العالقػػات الثقافيػػة بالموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ ىػػذه 
 ا.األبحاث لسيادتي

 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

ت العميػا والبحػوث بشػ ف الموافقػة عمػى تسػجيؿ بحػوث خاصػة بالسػيد لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكميػة لمدراسػاا -7
وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة الفكريػة لمسػادة وعمػـو الحاسػبات ىندسػة بقسػـ  مػدرس– صالح الديف شػعباف عيسػىد./ 

رية أو الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػرى سػواء مصػ
 .عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتو

 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

/ دالسػيد لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصػة با -8
وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة  الصػناعية والػتحكـىندسػة االلكترونيػات  بقسػـ  المػدرس – عصاـ نبيؿ أحمػد عبػد العزيػز

الفكرية لمسادة البػاحثيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػرى 
 .و صت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتسواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أو 

 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

/ د ةلمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصػة بالسػيدا-9
وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة الفكريػة  الصػناعية والػتحكـىندسػة االلكترونيػات  بقسػـ  المػدرس – لمياء محمػد الشػناوى

لمسػػادة البػػاحثيف مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس وتنميػػة ورعايػػة المبػػدعيف مػػنيـ وتػػوفير شػػراكة مػػع الجامعػػات األخػػرى سػػواء 
 .يا عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتمصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/0/9191 الخامسةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(01) 

 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػ ف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث خاصػػة ا -01
وذلؾ لمحفاظ عمػى  واالتصاالت الكيربيةكترونيات  ىندسة االلبقسـ المعيد  – أحمد ابراىيـ عبد الشكور محمد/  لميندسبا

حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات 
ث األخػػرى سػػواء مصػػرية أو عربيػػة أو عالميػػة. حيػػث أوصػػت لجنػػة العالقػػات الثقافيػػة بالموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ ىػػذه األبحػػا

 .و لسيادت
 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػ ف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث خاصػػة ا-00
لمحفػاظ عمػى حػؽ  وذلػؾوعمػوـ الحاسػبات ىندسػة بقسػـ المدرس المسػاعد   – أحمد محمد عبد العظيـ غزيو /  لميندسبا

الممكية الفكرية لمسادة البػاحثيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات 
األخػػرى سػػواء مصػػرية أو عربيػػة أو عالميػػة. حيػػث أوصػػت لجنػػة العالقػػات الثقافيػػة بالموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ ىػػذه األبحػػاث 

 .و لسيادت
 القــــــــرار

 . مجمس بالموافقة ويرفع لمجامعةأوصى ال
 

لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػ ف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث خاصػػة ا-09
وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة وعمػوـ الحاسػبات ىندسػة بقسػـ مػدرس   – محمد احمد عبػد الحميػد الرشػيدي / 1بالسيدد

حثيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػرى الفكرية لمسادة البػا
 .و سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادت

 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػ ف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث خاصػػة  لمػػذكرةا-03
وذلػؾ االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة ىندسػة بقسػـ طالػب دراسػات عميػا   – حساـ محمد رضا محمػد شػندى /  لميندسبا

ئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مػع لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىي
الجامعات األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىػذه األبحػاث 

 .و لسيادت
 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

 ةدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمػى تسػجيؿ بحػوث خاصػة بالسػيدلمذكرة المقدمة مف السيا-04
وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ ىندسػة االلكترونيػات  واالتصػاالت الكيربيػة بقسػـ  طالبة دراسػات عميػا – فاطمة جالؿ حشاد ./ ـ

يػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات الممكية الفكرية لمسادة البػاحثيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعا
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األخػػرى سػػواء مصػػرية أو عربيػػة أو عالميػػة. حيػػث أوصػػت لجنػػة العالقػػات الثقافيػػة بالموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ ىػػذه األبحػػاث 
 ا.لسيادتي

 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

بالسػيد دراسات العميا والبحػوث بشػ ف الموافقػة عمػى تسػجيؿ بحػوث خاصػة لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لما-05
وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة ىندسػة بقسػـ المدرس المساعد  –محمود احمد حسب النبى د/

راكة مػع الجامعػات الممكية الفكرية لمسادة البػاحثيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػ
األخػػرى سػػواء مصػػرية أو عربيػػة أو عالميػػة. حيػػث أوصػػت لجنػػة العالقػػات الثقافيػػة بالموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ ىػػذه األبحػػاث 

 .و لسيادت
 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
بالسػيد الموافقػة عمػى تسػجيؿ بحػوث خاصػة  لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػ فا-06

وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة ىندسػة بقسػـ االستاذ المسػاعد –أسامة فوزى زىراف د/
الفكرية لمسادة البػاحثيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػرى 

 .و صرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتسواء م
 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

ة لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػ ف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث خاصػػا -07
االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة ىندسػة بقسػـ طالػب دراسػات عميػا   – خالد محمد عبد الوىاب أبو عجيزة /  لميندسبا

وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير 
عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ شراكة مع الجامعات األخرى سواء مصرية أو 

 .و ىذه األبحاث لسيادت
 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػ ف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث خاصػػة ا-08
وذلػػؾ االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة ىندسػػة بقسػػـ طالػػب دراسػػات عميػػا   – حسػػناء سػػعيد السػػيد عػػالـ /  سػػةلميندبا

لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة 
حيث أوصت لجنة العالقػات الثقافيػة بالموافقػة عمػى تسػجيؿ ىػذه مع الجامعات األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. 

 .يا األبحاث لسيادت
 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
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لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػ ف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث خاصػػة ا -09
وذلػػؾ االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة ىندسػػة بقسػػـ طالػػب دراسػػات عميػػا   – حسػػف الشػػاذلى محمػػد ابػػو ال/  لمينػػدسبا

لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة 
لعالقػات الثقافيػة بالموافقػة عمػى تسػجيؿ ىػذه مع الجامعات األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة ا

 .و األبحاث لسيادت
 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػ ف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث خاصػػة ا-91
االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة ىندسػة بقسػـ طالب دراسػات عميػا   – لعالى ايمف الشوادفى عبد اهلل عبد ا/  لميندسبا

وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير 
ت الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ شراكة مع الجامعات األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقا

 .و ىذه األبحاث لسيادت
 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػ ف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث خاصػػة ا-90
وذلػؾ االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ىندسة بقسـ دراسات عميا   طالب – عمرو سعد الديف السيد شعباف /  لميندسبا

لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة 
لموافقػة عمػى تسػجيؿ ىػذه مع الجامعات األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقػات الثقافيػة با

 .و األبحاث لسيادت
 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػ ف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث خاصػػة ا -99
وذلػؾ لمحفػاظ عمػى االلكترونيات واالتصاالت الكيربيػة سة ىندبقسـ طالبة دراسات عميا   – رنا مميجي نصار /  لميندسةبا

حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات 
األبحػػاث األخػػرى سػػواء مصػػرية أو عربيػػة أو عالميػػة. حيػػث أوصػػت لجنػػة العالقػػات الثقافيػػة بالموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ ىػػذه 

 .و لسيادت
 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقػة عمػى صػرؼ مكافػ ة لبحػوث نشػرت 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -93
 اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة المدرس بقسػـ ىندسػة –محمد ريحاف إماـ مميجي في مجالت عالمية لمسيد الدكتور / 
 -وذلؾ لنشره بحث في مجمة عالمية:
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 ( ـ5/0/9191 الخامسةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(03) 

IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 67, No.12, pp. 11667-11680, Dec 

(2018) 

  -والبحث بعنواف :
" Optimum Co-Design of Spectrum Sharing Between MIMO Radar and MIMO 

Communication Systems : An Interference Alignment Approach " 

 حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكاف ة النشر العممي في مجالت عالمية لسيادتو.
 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

والبحوث بش ف الموافقػة عمػى صػرؼ مكافػ ة لبحػوث نشػرت د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -94
 المدرس بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة –محمد ريحاف إماـ مميجي في مجالت عالمية لمسيد الدكتور / 
 -وذلؾ لنشره بحث في مجمة عالمية:

IEEE ACCESS, vol. 7, pp. 16525-16536, Jan. 2019 

  -والبحث بعنواف :
" On the Outage Probability and Power Control of D2D Underlaying NOMA UAV-Assisted 

Networks " 

 حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكاف ة النشر العممي في مجالت عالمية لسيادتو.
 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقػة عمػى صػرؼ مكافػ ة لبحػوث نشػرت 1دمة مف السيدة أالمذكرة المق -95
األسػتاذ المسػاعد بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت  –ىنػد عبػد العظػيـ مميػط /  ةالػدكتور  ةفي مجالت عالمية لمسػيد

 -وذلؾ لنشره بحث في مجمة عالمية: الكيربية
Plasmonics, vol. 14, pp. 881-890, August 2019 

  -والبحث بعنواف :
" Electronic Beam Switching of Circularly Polarized Plasma Magneto-Electric Dipole Array 

with Multiple Beams " 

 حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكاف ة النشر العممي في مجالت عالمية لسيادتو.
 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقػة عمػى صػرؼ مكافػ ة لبحػوث نشػرت 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -96
ونيػات واالتصػاالت األسػتاذ المسػاعد بقسػـ ىندسػة اإللكتر  –ىنػد عبػد العظػيـ مميػط /  ةالػدكتور  ةفي مجالت عالمية لمسػيد

 -وذلؾ لنشره بحث في مجمة عالمية: الكيربية
IEEE Transactions On Plasma Science, vol. 47, no. 9, pp. 4274-4280, September 

2019 

  -والبحث بعنواف :
" Circular Polarization Bandwidth Reconfigurable High Gain Planar Plasma Helical 

Antenna  " 

 وصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكاف ة النشر العممي في مجالت عالمية لسيادتو.حيث أ
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 ( ـ5/0/9191 الخامسةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(04) 

 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقػة عمػى صػرؼ مكافػ ة لبحػوث نشػرت 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -97
 المػدرس بقسػـ الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػية –ناصر عبد الفضيؿ عبد الحميد سػعيد ي مجالت عالمية لمسيد الدكتور / ف

 -وذلؾ لنشره بحث في مجمة عالمية:
Nonlinear Dynamics, vol. 98, pp. 1191-1218, (2019) 

  -والبحث بعنواف :
" Lateral Vibration Control and Stabilization of the Quasiperiodic Oscillations for Rotor-

active Magnetic Bearings System " 

 حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكاف ة النشر العممي في مجالت عالمية لسيادتو.
 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقػة عمػى صػرؼ مكافػ ة لبحػوث نشػرت 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -98
وذلؾ المدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  –رأفت السيد السيد شمبي في مجالت عالمية لمسيد الدكتور / 

 -لنشره بحث في مجمة عالمية:
Journal of the Franklin Institute, Vol. 355, Issue 14, pp. 6286-6299, (2018) 

  -والبحث بعنواف :
" A hybrid Partial Feedback Linearization and Deadbeat Control Scheme for A nonlinear 

Gantry Crane " 

 حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكاف ة النشر العممي في مجالت عالمية لسيادتو.
 ـــــرارالقـــ

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقػة عمػى صػرؼ مكافػ ة لبحػوث نشػرت 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -99
الػتحكـ األسػتاذ بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات الصػناعية و  –محمػد حمػدي محمػد السػيد في مجالت عالميػة لمسػيد الػدكتور / 
 -وذلؾ لنشره بحث في مجمة عالمية:

International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, vol. 33, Issue 9, pp. 1329-

1343, (2019) 

  -والبحث بعنواف :
" Enhanced L1 Adaptive Control for a Benchmark Piezoelectric-actuated System Via Fuzzy 

Approximation " 

 حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكاف ة النشر العممي في مجالت عالمية لسيادتو.
 القــــــــرار

   أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

 : الدراسبت العليب سببعبً 
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 ( ـ5/0/9191 الخامسةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(05) 

افقة عمى إعتماد التقرير المقدـ مف لجنة المو د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -0
المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية  –االمتحاف الشامؿ الخاص بالطالبة / زينب محمد السيد الشربيني 

ى ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عم9104بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
 قرار لجنة االمتحاف الشامؿ لمطالبة المذكورة.

 القــــــــرار

 المذكورة ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة إعتماد التقرير المقدـ مف لجنة االمتحاف الشامؿ الخاص بالطالبة
 
اعتماد التقرير المقدـ مف لجنة افقة عمى د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف المو 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-9

المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو  –االمتحاف الشامؿ الخاص بالطالبة / سامية محمد محمد عبد الحميـ  
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا 9106اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة يناير 

 االمتحاف الشامؿ لمطالبة المذكورة. بالموافقة عمى قرار لجنة
 القــــــــرار

 المذكورة ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة إعتماد التقرير المقدـ مف لجنة االمتحاف الشامؿ الخاص بالطالبة
 
رير المقدـ مف لجنة افقة عمى اعتماد التقد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف المو 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-3

المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية  –االمتحاف الشامؿ الخاص بالطالبة / داليا محمد محمد عطا اهلل 
ـ حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى قرار لجنة االمتحاف 9106بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات دورة يناير 

 الشامؿ لمطالبة المذكورة.
 القــــــــرار

 المذكورة ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة إعتماد التقرير المقدـ مف لجنة االمتحاف الشامؿ الخاص بالطالبة
 
افقة عمى اعتماد التقرير السنوي الخاص د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف المو 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-4

المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات  –-عيد عبد الجواد النجاربالطالبة / آيات س
ـ تخصص ىندسة االلكترونيات 9104الصناعية والتحكـ تخصص ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 

 السنوي لمميندسة  المذكورة. الصناعية والتحكـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى التقرير
 القــــــــرار

 المذكورة ويرفع لمجامعة . الخاص بالطالبة السنويأوصى المجمس بالموافقة اعتماد التقرير 
 
افقة عمى اعتماد التقرير المقدـ مف لجنة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف المو 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-5

المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية  –امؿ الخاص بالطالبة / ناىد توفيؽ حامد عبد الحفيظ االمتحاف الش
ـ حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 9105بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

 قرار لجنة االمتحاف الشامؿ لمطالبة المذكورة.
 ــرارالقــــــ

 المذكورة ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة إعتماد التقرير المقدـ مف لجنة االمتحاف الشامؿ الخاص بالطالبة
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(06) 

افقة عمى اعتماد التقرير المقدـ مف لجنة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف المو 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-6
المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية  –طالب / أحمد محمد فوزى الصادؽ االمتحاف الشامؿ الخاص بال

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 9106بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
 قرار لجنة االمتحاف الشامؿ لمطالب المذكور.

 القــــــــرار

 المذكورة ويرفع لمجامعة . لموافقة إعتماد التقرير المقدـ مف لجنة االمتحاف الشامؿ الخاص بالطالبةأوصى المجمس با
 
افقة عمى اعتماد التقرير المقدـ مف لجنة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف المو 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-7

المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية  –حمد صبري االمتحاف الشامؿ الخاص بالطالبة / ايماف سمير م
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 9107بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة يناير 

 قرار لجنة االمتحاف الشامؿ لمميندسة المذكورة.
 القــــــــرار

 المذكورة ويرفع لمجامعة . تقرير المقدـ مف لجنة االمتحاف الشامؿ الخاص بالطالبةأوصى المجمس بالموافقة إعتماد ال
 

افقة عمى اضافة اسـ السيد د./ سام  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف المو 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-8
إلى لجنة اإلشراؼ عمى رسالة  –والتحكـ مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية  –عبد الحميـ محمد عبد السالـ 

المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  –الدكتوراه الخاصة بالطالب / ياسر احمد شوقي الشريؼ 
 ـ ، لتصب  لجنة اإلشراؼ كالتالي :9107اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة يناير 

 متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـأستاذ     أ.د/ بالؿ أحمد أبو ظالـ .0

 أستاذ مساعد ورئيس قطاع الشئوف الفنية لسوؽ الكيرباء والربط    د./ دالؿ حسيف مصطفى حممي .9

 الدولي بالشركة القابضة لكيرباء مصر

 أستاذ مساعد وقائـ بعمؿ رئيس قسـ ميكاترونكس باألكاديمية      د./ أميف دانياؿ عشـ .3

 لميندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة االنتاج الحربيالمصرية 

 مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ   د./ سام  عبد الحميـ محمد عبد السالـ .4

مدرس بقسـ  –حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى اضافة اسـ السيد د./ سام  عبد الحميـ محمد عبد السالـ 
إلى لجنة اإلشراؼ عمى رسالة الدكتوراه الخاصة بالميندس المذكور وذلؾ لحاجة  –ة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ ىندس

 البحث إلى مجيودات سيادتو .
 القــــــــرار

 مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات –المجمس بالموافقة عمى اضافة اسـ السيد د./ سام  عبد الحميـ محمد عبد السالـ أوصى 
لحاجة البحث إلى مجيودات إلى لجنة اإلشراؼ عمى رسالة الدكتوراه الخاصة بالميندس المذكور وذلؾ  –الصناعية والتحكـ 

 ويرفع لمجامعة .سيادتو 
 

افقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف المو 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -9
عبد الحميد فارس عبد الحميد المزيف المقيد لدرجة ماجستير العمـو اليندسية تخصص ىندسة وعمـو الحاسبات بالميندس / 

 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( .9108دورة أكتوبر  –بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات  –
 بعنواف :
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(07) 

 " " كشؼ التسمؿ في أنظمة سمسمة الكتؿ
"Intrusion Detection for Blockchain Systems " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 وعمـو الحاسباتبقسـ ىندسة  أستاذ جماؿ محروس عطيةأ.د /  0
 وعمـو الحاسباتمدرس بقسـ ىندسة  مروة أحمد شوماف /د. 9

 المذكور. بالميندسالبحث الخاصة  خطةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ 
 القــــــــرار

 لمجامعة ويرفع عمى تسجيؿ خطة البحث الخاصة بالميندس المذكور أوصى المجمس بالموافقة
 

 الخاصػة بالطالػبلجنة االمتحاف الشػامؿ تشكيؿ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -01
المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمػوـ و  عمـو الحاسباتو المدرس المساعد بقسـ ىندسة  – أحمد محمد عبد العظيـ غزية/ 

 وتتكوف المجنة مف السادة: ـ9109 أكتوبردورة اليندسية 
 الوظيفة االسـ ـ

 جامعة المنصورة )خارجي( –أستاذ بقسـ ىندسة الحاسبات والنظـ  أ.د/ ىشاـ عرفات خميفة 0
 يات واالتصاالت الكيربية )مف خارج القسـ(أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترون أ.د/ مني محمد صبري شقير 9
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات )عف لجنة اإلشراؼ( أ.د/ نواؿ أحمد الفيشاوي 3
 )مف داخؿ القسـ(وعمـو الحاسبات ىندسة أستاذ بقسـ  أ.د/ أيمف السيد أحمد السيد عميره 4
 ة وعموـ الحاسبات )مف داخؿ القسـ(أستاذ مساعد بقسـ ىندس د./ نرميف عبد الوىاب حسف 5
لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب المذكور بنػاءًا عمػى توصػية  تشكيؿحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ، 

 مجمس القسـ.
 القــــــــرار

 لمجامعة ويرفعر لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب المذكو  ؿعمى تشكي أوصى المجمس بالموافقة
 

 الخاصػة بالطالػبلجنة االمتحاف الشػامؿ تشكيؿ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -00
 ينػايردورة بقسـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات اليندسية المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ  – بساـ وصفي خميس محمد/ 

 السادة:وتتكوف المجنة مف  ـ9107
 الوظيفة االسـ ـ

 جامعة عيف شمس )خارجي( –أستاذ بكمية اليندسة  أ.د/ أحمد حسف محمد 0
 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مف خارج القسـ( أ.د/ مني محمد صبري شقير 9
 (جنة اإلشراؼعف ل)وعمـو الحاسبات ىندسة أستاذ بقسـ  أ.د/ أيمف السيد أحمد السيد عميره 3
 (مف داخؿ القسـ)وعمـو الحاسبات ىندسة أستاذ بقسـ  أ.د/ جماؿ محروس عطية 4
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات )مف داخؿ القسـ( د./ أحمد مصطفى المحالوي 5
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(08) 

لمػػذكور بنػػاءًا عمػػى توصػػية لجنػػة االمتحػػاف الشػػامؿ الخاصػػة بالطالػػب ا تشػػكيؿحيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى ، 
 مجمس القسـ.

 القــــــــرار

 لمجامعة ويرفعر لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب المذكو  ؿعمى تشكي أوصى المجمس بالموافقة
 
 لػبالخاصػة بالطالجنة االمتحاف الشػامؿ تشكيؿ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -09

بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت اليندسػػية المسػػجؿ لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػي العمػػوـ  – خالػػد رمضػػاف محمػػد عمػػي/ 
 وتتكوف المجنة مف السادة: ـ9108 أكتوبردورة الكيربية 

 الوظيفة االسـ ـ

 جامعة االسكندرية )خارجي( –أستاذ بكمية اليندسة  أ.د/ سعيد السيد اسماعيؿ الخامي 0
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مف داخؿ القسـ( أ.د/ حساـ الديف حسيف احمد 9
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )عف لجنة اإلشراؼ( أ.د/ معوض إبراىيـ معوض 3
 عد" بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مف داخؿ القسـ(أستاذ متفرغ "استاذ مسا د./ عبد الفتاح عبد الغني سعد 4

 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات )مف داخؿ القسـ( د./ أحمد مصطفى المحالوي 5
ية لجنػػة االمتحػػاف الشػػامؿ الخاصػػة بالطالػػب المػػذكور بنػػاءًا عمػػى توصػػ تشػػكيؿحيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى ، 

 مجمس القسـ.
 القــــــــرار

 لمجامعة ويرفعر لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب المذكو  ؿعمى تشكي أوصى المجمس بالموافقة
 

 الخاصػة بالطالبػةلجنة االمتحاف الشامؿ تشكيؿ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -03
بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات اليندسػػية لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػي العمػػوـ  ةالمسػػجم – عبػػد الفتػػاح السػػيد مػػروة عبػػد الحميػػد/ 

 وتتكوف المجنة مف السادة: ـ9106 أكتوبردورة واالتصاالت الكيربية 
 الوظيفة االسـ ـ

 جامعة االسكندرية )خارجي( –أستاذ بكمية اليندسة  أ.د/ نيى عثماف قرني 0
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مف داخؿ القسـ( د عبد السالـ نصارأ.د/ محمد محم 9
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )عف لجنة اإلشراؼ( أ.د/ معوض إبراىيـ معوض 3
 ندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مف داخؿ القسـ(أستاذ متفرغ "استاذ مساعد" بقسـ ى د./ عبد المجيد عبد الحكيـ شرشر 4

 القسـ( خارج)مف  ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـأستاذ مساعد بقسـ  د./ غادة محمد عبد الستار البنبي 5
بنػػاءًا عمػى توصػػية  ةالمػذكور  ةلجنػػة االمتحػاف الشػػامؿ الخاصػة بالطالبػػ تشػكيؿحيػث أوصػت لجنػػة الدراسػات العميػػا بالموافقػة عمػػى ، 

 مجمس القسـ.
 القــــــــرار

 لمجامعة ويرفع ةر المذكو  ةلجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب ؿعمى تشكي أوصى المجمس بالموافقة
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(09) 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة -04
لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية  ةالمسجم  – سحر سعيد عبد الكريـ حامد/  ةلدكتوراه الخاصة بالميندسرسالة ا

تقييـ أداء األنظمة الالسمكية اليائمة )  -ـ في موضوع :9106دورة أكتوبر بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 
  -( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة: لخامسمتعددة المدخالت والمخرجات لشبكات الجيؿ ا

 الوظيفة االسـ ـ
 ) خارجي ( جامعة القاىرة –بكمية اليندسة ستاذ أ ياسميف عمي حسف فيميأ.د/  0
 (داخمي)  واالتصاالت الكيربيةاإللكترونيات متفرغ بقسـ ىندسة ستاذ أ طو السيد طوأ.د/  9
 ) عف لجنة اإلشراؼ ( واالتصاالت الكيربيةستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات أ منى محمد صبري شقيرأ.د/  3

 . الفحص والمناقشة الخاصة بالميندسة المذكورةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 
 القــــــــرار

 لمجامعة ويرفع مذكورةالفحص والمناقشة الخاصة بالميندسة ال لجنة ؿعمى تشكي أوصى المجمس بالموافقة
 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة رسالة -05

العمـو اليندسية بقسـ  دكتور الفمسفة فيلدرجة  ةالمسجم -مي عبد العظيـ ابراىيـ أبو الحسف/  ةالخاصة بالميندس الدكتوراه
 ـ بعنواف :9104دورة أكتوبر  – اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةة ىندس

 "" مصفوفة اليوائي ذات النطاؽ الترددي العريض لتطبيقات رادار الفتحة البنائية 
" Wideband Antenna Array for Synthetic Aperture Radar Applications " 

الميندسػة المػذكورة درجػة دكتػور الفمسػفة فػي العمػوـ اليندسػية تخصػص  مػن حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقػة عمػى 
 ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .

 القــــــــرار

عمى من  الميندسة المذكورة درجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسػية تخصػص ىندسػة اإللكترونيػات  أوصى المجمس بالموافقة
 جامعة.لم ويرفعواالتصاالت الكيربية 

 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة رسالة -06

العمـو اليندسية  دكتور الفمسفة فيالمسجؿ لدرجة  -عصاـ عبد المطيؼ عبد الحميد عثمافالخاصة بالميندس /  الدكتوراه
 ـ بعنواف :9106 ينايردورة  – واالتصاالت الكيربيةاإللكترونيات بقسـ ىندسة 

 "" نظاـ كؼء لمتعرؼ عمى الوجوه اعتمادا عمى التعمـ العميؽ 
" Efficient Face Recognition Model Based on Deep Learning " 

ـ اليندسػية تخصػص مػن  المينػدس المػذكور درجػة دكتػور الفمسػفة فػي العمػو حيث أوصت لجنة الدراسػات العميػا بالموافقػة عمػى 
 ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .

 القــــــــرار

درجة دكتور الفمسفة فػي العمػوـ اليندسػية تخصػص ىندسػة اإللكترونيػات  عمى من  الميندس المذكور أوصى المجمس بالموافقة
 لمجامعة. ويرفعواالتصاالت الكيربية 
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(91) 

إيقاؼ تسجيؿ عاـ أوؿ ب ثر لكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ ا-07
 –المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية تخصص ىندسة وعمـو الحاسبات  –رجعي لمميندسة / ميرفت سعيد حامد عرفو 
 ت لجنة الدراسات العميا بالموافقةحيث أوصـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( ، 9119بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر 

 ـ لمميندسة المذكورة وذلؾ نظرًا لرعاية طفمتيا .9108/9109عمى إيقاؼ تسجيؿ عاـ أوؿ ب ثر رجعي عف العاـ الجامعي 
 القــــــــرار

وذلؾ  ـ لمميندسة المذكورة9108/9109عمى إيقاؼ تسجيؿ عاـ أوؿ ب ثر رجعي عف العاـ الجامعي  أوصى المجمس بالموافقة
 لمجامعة. ويرفعنظرًا لرعاية طفمتيا 

 
( لمميندسػة / ثػانيالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػ ف مػد فتػرة الدراسػة )مػد عػاـ  -08

عية والػتحكـ دورة العموـ اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيػات الصػناماجستير المسجمة لدرجة  – آيات سعيد عبد الجواد النجار
(  ثػاني، حيث أوصت لجنػة الدراسػات العميػا بالموافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لمميندسػة المػذكورة لمػدة ) عػاـ  ـ9104أكتوبر 

 .)بعد إنتياء المدة القانونية( بموافقة السادة المشرفيف ـ 31/9/9191ـ حتى 0/01/9109اعتبارا مف 
 القــــــــرار

ـ حتػػى 0/01/9109عمػػى مػػد فتػػرة الدراسػػة لمميندسػػة المػػذكورة لمػػدة ) عػػاـ ثػػاني ( اعتبػػارا مػػف  أوصػػى المجمػػس بالموافقػػة
 .ويرفع لمجامعةـ )بعد إنتياء المدة القانونية( بموافقة السادة المشرفيف 31/9/9191

 
قيد الطالب المقيديف  عمى إلغاء المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة-09

لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية الذيف انتيت المدة القانونية لقيدىـ لدرجة 
( أوليـ الميندسة / عزة مجدي 03ـ ولـ يتقدموا لتسجيؿ نقطة البحث حتى تاريخو وعددىـ )31/9/9109الماجستير في 

رىـ الميندسة / مريت جرجس حبيب توماس ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إلغاء محمد فتحي قطب وآخ
 قيد الطالب السابؽ ذكرىـ نظرًا ألنتياء المدة القانونية ليـ وطبقًا لموائ  والقواعد المعمؿ بيا .

 القــــــــرار

المدة القانونية ليـ وطبقًا لموائ  والقواعد المعمؿ  النتياءًا إلغاء قيد الطالب السابؽ ذكرىـ نظر عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 ويرفع لمجامعة.بيا 
 

الطالب / محمد أحمد قيد عمى إلغاء  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة-91
ـ 9107ة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة يناير المقيد بتمييدي ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندس –عيد صقر 

وذلؾ نظرًا لعدـ رغبتو في استكماؿ الدراسة ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إلغاء قيد الطالب المذكور وذلؾ 
 نظرًا لعدـ رغبتو في استكماؿ الدراسة .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. لطالب المذكورإلغاء قيد اعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

عمى إلغاء االلغاء التسجيؿ لمطالب  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة-90
 ـ9103لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر  –/ أحمد محمد السيد الشامي 

 ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إلغاء االلغاء التسجيؿ لمطالب المذكور .
 القــــــــرار
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 ويرفع لمجامعة. طالب المذكورلم االلغاء التسجيؿإلغاء عمى  أوصى المجمس بالموافقة
لموافقة عمػى تسػجيؿ خطػة البحػث الخاصػة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف ا -99

المقيػػػدة لدرجػػػة ماجسػػػتير العمػػػوـ اليندسػػػية بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات  – داليػػػا رمضػػػاف سػػػميماف أبػػػو التنػػػابالطالبػػػة / 
 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :9108واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

 " كةاستخداـ تقنيات معالجة الفيديو لتضخيـ الحر " 
" Utilization of Video Processing for Motion Magnification " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 جامعة المستقبؿ–كمية اليندسة –أستاذ مساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسب عمر الفاروؽ ممدوح فؤاد/ د. 0
 ونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكتر  السيد محمود الربيعيأ.د /  9
 مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ وليد فؤاد جابر الشافعي 3

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالبة المذكورة .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. .صة بالطالبة المذكورةعمى تسجيؿ نقطة البحث الخا أوصى المجمس بالموافقة
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمػى تسػجيؿ خطػة البحػث الخاصػة  -93
المقيػػدة لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت  – منػػى حسػػني محمػػد نصػػربالطالبػػة / 

 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :9108كيربية دورة أكتوبر ال

 " االسترجاع فائؽ الدقة لصور األشعة تحت الحمراء" 
" Super Resolution Reconstruction of Infrared Images " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 لكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإل  السيد محمود الربيعيأ.د /  0
 الصناعية والتحكـ ىندسة اإللكترونياتمدرس بقسـ  د./ غادة محمد عبد الستار البنبي  9
 مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ وليد فؤاد جابر الشافعي 3

 اصة بالطالبة المذكورة .حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخ
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.س البحث الخاصة بالطالبة المذكورة خطة عمى تسجيؿ أوصى المجمس بالموافقة
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمػى تسػجيؿ خطػة البحػث الخاصػة  -94
المقيػدة لدرجػة ماجسػتير المعيػدة بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة و  – محمػد بػدر ايماف صػالحبالطالبة / 

بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة ( ـ ) 9108العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة دورة أكتػػوبر 
 :بعنواف

 " تصميـ وبناء الدوائر الكسرية الييولية" 
" Design and Hardware Implementation of Fractional Order Chaotic Circuits " 
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 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 جامعة القاىرة -كمية اليندسة  -أستاذ بقسـ الرياضيات والفيزيقا اليندسية أ.د/ أحمد جمعو رضواف 0
 واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات  السيد محمود الربيعيأ.د /  9
 واالتصاالت الكيربية ىندسة اإللكترونياتبقسـ  أستاذ أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 3

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالبة المذكورة .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. طالبة المذكورةالبحث الخاصة بال خطة عمى تسجيؿ أوصى المجمس بالموافقة
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمػى تسػجيؿ خطػة البحػث الخاصػة  -95
المقيدة لدرجػة ماجسػتير العمػـو اليندسػية بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت  – شريف سعد محمد عبد اهللبالطالبة / 

 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :9108ربية دورة أكتوبر الكي

 " تحميؿ لقطات الفيديو لكشؼ األنشطة" 
" Analysis of Video Frames for Activity Detection " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 جامعة المستقبؿ–اليندسةكمية  –أستاذ مساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسب د./ عمر الفاروؽ ممدوح فؤاد 0
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية السيد محمود الربيعيأ.د /  9
 مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ وليد فؤاد جابر الشافعي 3

 بالطالبة المذكورة .حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. البحث الخاصة بالطالبة المذكورة خطة عمى تسجيؿ أوصى المجمس بالموافقة
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمػى تسػجيؿ خطػة البحػث الخاصػة  -96
المقيػػدة لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات  – اهلل عبػػد الحميػػدغػػاده حمػػاده عبػػد بالطالبػػة / 

 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :9109 ينايرواالتصاالت الكيربية دورة 

 " استخداـ تقنيات معالجة الصور في تصنيؼ نظـ التعديؿ الالسمكية" 
" Utilization of Image Processing Techniques for Wireless Modulation Classification" 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 الجامعة المصرية اليابانية –أستاذ بكمية اليندسة  أ.د/ ميا محمد الصبروتي 0
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية معوض ابراىيـ معوضأ.د /  9
 مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ابر الشافعيد./ وليد فؤاد ج 3

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالبة المذكورة .
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 القــــــــرار

 تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالبة المذكورة ويرفع لمجامعة. أوصى المجمس بالموافقة
 
لجنة فحص ومناقشة  توصيةالمقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى المذكرة -97

المعيد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  –احمد ابراىيـ عبد الشكور الخاصة بالميندس /  الماجستيررسالة 
 ـ بعنواف :9108دورة أكتوبر ب إلحاؽالعموـ اليندسية ماجستير المسجؿ لدرجة و 

 "" تحسيف أداء تفريغ البيانات في الشبكات الالسمكية الغير متجانسة 
"Performance Improvement of Data Offloading in Heterogenous Wireless Networks" 

ليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة مػػن  المينػػدس المػػذكور درجػػة ماجسػػتير العمػػوـ احيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى 
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. من  الميندس المذكور درجة ماجستير العموـ اليندسية  عمى أوصى المجمس بالموافقة
 
جنة فحص ومناقشة ل توصيةالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى -98

 إلحاؽالعمـو اليندسية ماجستير لدرجة  ةالمسجمو  -رنا مميجي متولي مميجي نصار /  ةالخاصة بالميندس الماجستيررسالة 
 ـ بعنواف :9108دورة أكتوبر ب

 "" استخداـ التقنيات البصرية في تشفير الصور الرقمية 
"Utilization of Optical Techniques in Digital Image Scrambling " 

مػػن  الميندسػػة المػػذكورة درجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى 
  اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .

 القــــــــرار

 جامعة.درجة ماجستير العموـ اليندسية ويرفع لم ةالمذكور  ةمن  الميندس عمى أوصى المجمس بالموافقة
 

لجنة فحص ومناقشة  توصيةالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى -99
العمـو اليندسية الماجستير في المسجؿ لدرجة و  -عمرو سعد الديف السيد شعباف الخاصة بالميندس /  الماجستيررسالة 

 ـ بعنواف :9106دورة أكتوبر 

 "تصوير الطبقي والحجمي لألجساـ الحيوية " ال
"Tomoghraphic Imaging of Biological Objects " 

مػػن  المينػػدس المػػذكور درجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى 
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. من  الميندس المذكور درجة ماجستير العموـ اليندسية  عمى افقةأوصى المجمس بالمو 
 

لجنة فحص ومناقشة  توصيةالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى -31
العمـو اليندسية الماجستير في المسجؿ لدرجة و  -أيمف الشوادفي عبد اهلل عبد العاؿ الخاصة بالميندس /  الماجستيررسالة 

 ـ بعنواف :9100دورة أكتوبر 

 "" تطبيقات الشبكات االفتراضية الخاصة عمى شبكات تبديؿ الممصؽ متعددة البروتوكوالت 
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"Applications of Virtual Private Networks on Multi Protocol Label Switching Networks " 
مػػن  المينػػدس المػػذكور درجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة سػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى حيػػث أوصػػت لجنػػة الدرا

 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. درجة ماجستير العموـ اليندسية  ةالمذكور  ةمن  الميندس عمى أوصى المجمس بالموافقة
 

لجنة فحص ومناقشة  توصيةأ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى  المذكرة المقدمة مف السيد-30
العموـ اليندسية دورة ماجستير لدرجة  ةالمسجمو  -سارة سعيد عبد النور عبد الحؽ /  ةالخاصة بالميندس الماجستيررسالة 
 ـ بعنواف :9105أكتوبر 

 "ووية أثناء حاالت الطوارئ باستخداـ االتصاالت البصرية عبر الفضاء الحر " تقييـ المراقبة والتحكـ عف بعد لمنش ة ن
" Investigation of Remote Monitoring and Control of a Nuclear Facility in Emergency Situations 

Over Free Space Optical Communications " 

ميندسػػة المػػذكورة درجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة مػػن  الحيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى 
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .

 القــــــــرار

 . ويرفع لمجامعة درجة ماجستير العموـ اليندسية  ةالمذكور  ةمن  الميندس عمى أوصى المجمس بالموافقة
 

افقة عمى اعتماد التقرير السنوية لمطالب لعميا والبحوث بش ف المو د/ وكيؿ الكمية لمدراسات ا1المذكرة المقدمة مف السيد أ-39
 -9109المسجميف لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية لمعاـ الجامعى )

ء محمد ابراىيـ أوالىـ الميندسة أسما 89ـ( الخاص بالطالب المسجميف لدرجة ماجستير العمـو اليندسية وعددىـ 9191
 غازى وأخرىـ الميندسة يارا عبد العظيـ احمد. 

 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة اعتماد التقرير السنوية لمطالب السالؼ ذكرىـ  عمى أوصى المجمس بالموافقة
 

تقرير النصؼ سنوية افقة عمى اعتماد الد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف المو 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-33
لمطالب المسجميف لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية لمعاـ الجامعى 

( أوالىـ الميندس / ياسر 39ـ( الخاص بالطالب المسجميف لدرجة ماجستير العمـو اليندسية وعددىـ )9191 -9109)
 شريؼ محمد عبد المقصود الخنيزى. محروس عبد الحميد وأخرىـ  الميندس 

 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة ذكرىـ  السابؽاعتماد التقرير النصؼ سنوية لمطالب عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

افقة عمى الغاء تسجيؿ الميندس / عمى د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف المو 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-34
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة  -مى شحاتةفوزى ع
ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة وذلؾ نظرا النقطاعو عف استكماؿ الدراسة ووصولو لمحد االقصى لمدة دراسة 9109أكتوبر 

الغاء التسجيؿ لمميندس المذكور بناءا عمى توصية مجمس عمى  حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة الماجستير
 القسـ.

 القــــــــرار
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 ( ـ5/0/9191 الخامسةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(95) 

 .ويرفع لمجامعةالتسجيؿ لمميندس المذكور الغاء   عمى أوصى المجمس بالموافقة
 

 -اللجبى: : ثبهٌبً 
منعقػػد بتػػاريخ ـ ال9191/ 9109) الجمسػػة الثانيػػة ( لمعػػاـ الجػػامعي  المختبػػرات واألجيػػزة العمميػػةمحضػػر اجتمػػػاع لجنػػة  .0

  ـ. 99/09/9109

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

ـ المنعقػد بتػاريخ 9191/ 9109( لمعػاـ الجػامعي الرابعة) الجمسة  مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسباتمحضر اجتمػاع  .9
 ـ. 05/09/9109

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

ـ المنعقػػد يػػوـ األحػػد الموافػػؽ 9109/9191لمعػػاـ الجػػامعي  (  ةالرابعػػ) الجمسػػة محضػػر مجمػػس اجتمػػاع لجنػػة المكتبػػة .3
 ـ.99/09/9109

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

ـ المنعقػػد يػػوـ األحػػد 9109/9191لمعػػاـ الجػػامعي (  الرابعػػة) الجمسػػة محضػػر اجتمػػاع لجنػػة الدراسػػات العميػػا والبحػػوث  .4
 ـ.99/09/9109الموافؽ 

 القــــــــرار

 ما.عمالمجمس أحيط 
 

 ـ  31/01/9109مجمس إدارة المجمة العممية النصؼ سنوية المنعقدة يوـ االربعاء الموافؽ  محضر اجتماع .5

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

ـ المنعقػد 9109/9191لمعػاـ الجػامعي (  الرابعػة) الجمسػة محضر اجتماع قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  .6
 ـ.05/09/9109يوـ األحد الموافؽ 

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

ـ 9109/9191لمعػػاـ الجػػامعي (  الرابعػػة) الجمسػػة محضػػر اجتمػػاع قسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة  .7
 ـ05/09/9109المنعقد يوـ األحد الموافؽ 

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

ـ المنعقػد يػوـ األحػد 9109/9191لمعػاـ الجػامعي (  الرابعػة) الجمسة ة محضر لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئ .8
 ـ.99/09/9109الموافؽ 

 القــــــــرار
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 عمما.المجمس أحيط 
 

ـ المنعقػػػد يػػػوـ األحػػػد الموافػػػؽ 9109/9191لمعػػػاـ الجػػػامعي (  الرابعػػػة) الجمسػػػة محضػػػر اجتمػػػاع لجنػػػة الحاسػػػبات  .9
 ـ.99/09/9109

 القــــــــرار

 مما.عالمجمس أحيط 
 

لمعػػػاـ الجػػػامعي (  الرابعػػػة) الجمسػػػة محضػػػر اجتمػػػاع المجنػػػة التنسػػػيقية لمبػػػراما التػػػي تعمػػػؿ بنظػػػاـ السػػػاعات المعتمػػػدة  .01
 ـ.99/09/9109ـ المنعقد يوـ األحد الموافؽ 9109/9191

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

ـ المنعقػػد يػػوـ األحػػد 9109/9191الجػػامعي لمعػػاـ (  الرابعػػة) الجمسػػة محضػػر اجتمػػاع لجنػػة شػػئوف التعمػػيـ والطػػالب  .00
 ـ.99/09/9109الموافؽ 

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

ـ المنعقػػد يػػوـ األحػػد الموافػػؽ 9109/9191لمعػػاـ الجػػامعي (  الرابعػػة) الجمسػػة محضػػر اجتمػػاع وحػػدة توكيػػد الجػػودة  .09
 ـ.99/09/9109

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

ـ المنعقػد يػوـ 9109/9191لمعػاـ الجػامعي (  الرابعػة) الجمسػة العالقات الثقافية والبحوث العممية محضر اجتماع لجنة  .03
 ـ.99/09/9109األحد الموافؽ 

 القــــــــرار 

 عمما.المجمس أحيط 
 

حػد ـ المنعقػد يػوـ األ9109/9191لمعاـ الجامعي (  الرابعة) الجمسة محضر اجتماع قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  .04
 ـ05/09/9109الموافؽ 

 القــــــــرار

 عمما.المجمس حيط أ

 هب يسحجد هي أعوبل
 
عمى بش ف الموافقة المعيد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  – األزرؽالمقدـ مف ـ/ فاتف ماىر  الطمب -0

 ـ04/09/9109ه وضع اعتبارا مف منحيا أجاز 
 القــــــــرار

 . ويرفع لمجامعةبالتفويض  الموافقةاعتماد أوصى المجمس 
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بش ف الموافقة عمى انتداب د/  رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ 1الكتاب المقدـ مف السيد أ -9
 –لمتدريس بكمية اليندسة  -ترونيات الصناعية والتحكـىندسة االلكد/ محمد إبراىيـ محمود االستاذ بقسـ 1السيد أ

 ـ.9109/9191جامعة مصر لمعمـو والتكنولوجيا بواقع يـو واحد أسبوعيا خالؿ العاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 . ويرفع لمجامعةبالتفويض  الموافقةاعتماد أوصى المجمس 
 
  -يف مف السادة االساتذة نظرا النتياء فترة كال مف:دد اثنعميد الكمية بش ف ترشي  عد/  1الكتاب المقدـ مف السيد أ -3

 االستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية -محمد محفوظ محمود د/1السيد أ
االلكترونيات الصناعية والتحكـ حيث تنتيى عضوية  االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة -د/ محمد أحمد فكيريف1السيد أ

 .ـ 31/0/9191 فية سيادتيـ بمجمس الكمي

 القــــــــرار

اسػػتاذ متفػػرغ بقسػػـ الفيزيقػػا  –د/ مجػػدى محمػػد كامػػؿ يوسػػؼ 1أالسػػيد -0أوصػػى المجمػػس بالموافقػػة عمػػى ترشػػي  كػػال مػػف : 
 االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ -د/ عبد العظيـ صبي  ابراىيـ 1السيد أ -9والرياضيات اليندسية

 .فع لمجامعةوير   
 

ة فحػص ومناقشػة لجنػ توصػيةالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػ ف الموافقػة عمػى -6
العمػوـ اليندسػية ماجسػتير المسػجؿ لدرجػة و  -محمػد أبػو الحسػف الشػاذلى أبػو يوسػؼ الخاصػة بالمينػدس/  الماجستيررسالة 

 ـ بعنواف :9103دورة أكتوبر 

 "" االستشعار الطيفى الكؼء فى االنظمة متعددة الحوامؿ 
Efficient Spectrum Sensing For Multi- Carrier Systems 

المػػذكور درجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة  مػػن  المينػػدسأوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى  حيػػث
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .

 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة من  الميندس المذكور درجة ماجستير العموـ اليندسية  عمى أوصى المجمس بالموافقة
 
قدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة المذكرة الم-7

بقسـ ىندسة العمـو اليندسية  ماجستيرلدرجة  ةالمسجم  – ميرفت سعيد حامد عرفة/  ةالخاصة بالميندس الماجستيررسالة 
موزعات النقؿ غير المتزامف مع تحقيؽ سمات  فيولة الزمنية الجد)  -ـ في موضوع :9119دورة أكتوبر وعمـو الحاسبات 

  -وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:( جودة الخدمة 
 الوظيفة االسـ ـ
 (خارجيممتحف جامعة المنصورة ) -بكمية اليندسةأستاذ بقسـ ىندسة الحاسبات ونظـ تحكـ  /ىشاـ عرفات عمى خميفة أ.د 0

 (داخمي ممتحف) بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ستاذ أ د احمد السيد عميرهالسي أيمفد/ أ. 9
 ) عف لجنة اإلشراؼ ( متفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات أستاذ  الفيشاوينواؿ أحمد أ.د/  3

 . الفحص والمناقشة الخاصة بالميندسة المذكورةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 
 ـــــــرارالقـ
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 لمجامعة ويرفع الفحص والمناقشة الخاصة بالميندسة المذكورة لجنة ؿعمى تشكي أوصى المجمس بالموافقة
 

االلتماس المقدـ مف الطالب / أحمد خميفة بش ف الموافقة عمى قبوؿ االلتماس بت جيؿ امتحاف تخمفات مػادة ىندسػة تحكػـ  -8
لحػؿ  عبػاريس حيػث فوزنػا بػالمركز الثػاني مػف شػركة نوكيػا ك فضػؿ مشػرو  –نسػا لمفرقة الثانية لحيف عودتي مف السػفر مػف فر 

المشكالت البيئية عمى مستوي أفريقيا ، وقررت شػركة نوكيػا بررسػالنا لممقػر الخػاص بيػا لمػدة شػير مػف أجػؿ ىػذا المشػروع ، 
لغة السي والترانزوستور وغيػرىـ . وذلػؾ عممًا ب ف ىذا المقر ىو أحد أىـ أماكف األبحاث العممية في العالـ حيث تـ فيو تطوير 

 أسوة ب حد الطالب حيث تـ ت جيؿ االمتحانات لمدفعة ب كمميا مف قبؿ .
 القــــــــرار

 . إلبداء الرأي برفع الموضوع إلى لجنة شئوف التعميـ والطالب بالجامعةأوصى المجمس 
 
والطػالب بشػ ف التفضػؿ بترشػي  أحػد مػف السػادة أعضػاء ىيئػة المذكرة المقدمة مف السػيد أ.د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ  -9

 ـ .9109/9191التدريس لتدريس مادة حقوؽ االنساف لمفرقة اإلعدادي لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 . ويرفع لمجامعةبترشي  السيد أ.د / السيد محمود الربيعي لتدريس مادة حقوؽ االنساف لمفرقة االعدادي أوصى المجمس 
 
 

 اًحهى االجحوبع حيث كبًث السبعة الثبلثة هسبء
 

 عويد الكلية   أهيي الوجلس                                       

 

 

   ٍأيوي السيد أحود السيد عويرد/  أ.                أ. د/ السيد هحوىد الربيعي  


