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 محضر اجتماع مجمس الكمية

 .ـ0/09/9109 الموافؽ االحدالمنعقدة يـو  { الرابعة} الجمسة                           
م وفى جوبم السبعة الحبدية عشر صببحبً جن عقد اجحوبع هجلس 1/12/2019اًَ في يىم االحد الوىافق 

 ) عويد الكلية (   د عويرٍأيوي السيد أحود السيالكلية برئبسة 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

 لبيئة وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية ا 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 الكيربيةاذ المتفرغ بقسـ األست 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

 )بالتناوب(األستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  سعد شكر اهلل أ.د / أميؿ صبحي 01

 )بالضـ( األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د / عاطؼ السيد أبو العـز 00

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات. سماعيؿإأ.د/ نبيؿ عبد الواحد  09

 األستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية . د /محمود محمد محفوظأ. 03

 ) بالتناوب ( ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـاألستاذ بقسـ  السيد  حمديمحمد  أ.د / 04

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

 أعتذر عف عدـ الحضور

 أقدـ األساتذة المساعديف ) بالتناوب ( عبده محمد بربارد./ محمد  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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 "جتماع اال "          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

  د الواحد اسماعيؿ لوفاة شقيؽ حرمو.أ.د/ نبيؿ عبلمسيد بخالص التعازي والسادة أعضاء المجمس  تقدـ سيادتوكما 
 

 -: الوصبدقبت
 ـ.3/00/9109 ( المنعقدة بتاريخ الثالثة المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة )

 
  -ببلحفىيض :هىضىعبت 

مػى نػدب السػيد د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  بشأف الموافقة ع1الكتاب الوارد مف السيد أ -0
المػػدرس بكميػػة اليندسػػة اإللكترونيػػة لمتػػدريس باألكاديميػػة العربيػػة لمعمػػـو   –الػػدكتور / عػػالء محمػػد عبػػد المعطػػى خميفػػة  

والتكنولوجيػػا والنقػػؿ البحػػري فػػرع القريػػة الذكيػػة بواقػػع يػػوـ اسػػبوعيا)الثالثاء( لمفصػػؿ الدراسػػي االوؿ خػػالؿ العػػاـ الجػػامعي 
 ـ. 9109/9191

 ــرارالقــــــ

 . الموافقة عمى التفويض ويرفع لمجامعة
 
مػدرس بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ بشػأف الموافقػة  –الطمب المقدـ مف السيد د./ محمد ابػراىيـ عبػده  -9

 عمى االنتداب لسيادتو لمتدريس لدى الجامعة العمالية )فرع االسكندرية( بواقع يـو واحد اسبوعيا) األربعاء( .
 القــــــــرار

 . الموافقة عمى التفويض ويرفع لمجامعة
 
/ رئيس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بشأف انتداب السيد د./ وليد فؤاد جػابر 1الكتاب الوارد مف السيد د -3

واحػػد أسػػبوعيا فػػي الشػػافعي المػػدرس بالقسػػـ لمتػػدريس لطمبػػة المعيػػد العػػالي لعمػػوـ الحاسػػب ونظػػـ المعمومػػات بواقػػع يػػوـ 
 ـ .9109/9191الفصؿ الدراسي االوؿ لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 . الموافقة عمى التفويض ويرفع لمجامعة
 
 -د/ جمػػاؿ محػػروس عطيػػة1د/ رئػػيس قسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات بشػػأف انتػػداب السػػيد أ1الكتػػاب الػػوارد مػػف السػػيد أ -4

ببمبػػيس  بواقػػع يػػـو واحػػد أسػػبوعيا فػػي الفصػػؿ الدراسػػي االوؿ لمعػػاـ  -لكترونيػػةلمتػػدريس لطمبػػة المعيػػد العػػالي لميندسػػة اال 
 ـ .9109/9191الجامعي 

 القــــــــرار

 . الموافقة عمى التفويض ويرفع لمجامعة
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 -لإلحبطة : هىضىعبت
 ة والفريؽ اإلداري.ـ بشأف تشكيؿ الفريؽ التنفيذي لوحدة الجود4/00/9109( بتاريخ 99قرار عميد الكمية رقـ )-0

 القــــــــرار

 . أحيط المجمس عمماً 
 

 -: عبهةهىضىعبت 
المذكرة القدمة مف السيد د./ رئيس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بالموافقة عمػى ترشػي  الػدكتورة / ىنػد  – 0

ـ وذلػؾ بنػاء 9109ارة التعمػيـ والبحػث العممػي لعػاـ عبد العظيـ محمد مميط عمػى جػائزة الدولػة التشػجيعية المقدمػة مػف وز 
 عمى الطمب المقدـ مف سيادتيا .

 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ رئػيس مجمػس قسػـ ىندسػة الػتحكـ الصػناعية بشػأف التقريػر الفنػي عػف زيػارة مصػنع حديػد 1الكتاب المقدـ مف السػيد أ -9
طالػب وثالثػة مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس  08مف قسـ ىندسة التحكـ الصناعية مكوف مف  دنة بوفالمصرييف بالعيف السخ

ص مف نفس اليوـ باستقباؿ حافؿ مف إدارة المصنع وحفػاوة ممحوظػة 00بالقسـ حيث بدأت مراسـ الزيارة في تماـ الساعة 
 ... إلخ .بالقافمة وتغطية اعالمية مميزة 

 القــــــــرار

 . مماً أحيط المجمس ع
 

 أ.د / عميد الكمية بشأف تشكيؿ مجمس إدارة برنامج ىندسة التحكـ الصناعي مف السادة :المذكرة القدمة مف السيد  – 3

 رئيس مجمس اإلدارة السيد أ.د / عميد الكمية 0
 نائب رئيس مجمس اإلدارة مية لشئوف التعميـ والطالبالسيد أ.د / وكيؿ الك 9
 المدير التنفيذي حمدي عمي أحمد عوضالسيد أ.د /  3
 عضواً  د. / حسني عبد العزيز شعمةالسيد  4
 عضواً  أحمد محمد النجارالسيد د. /  5
 عضواً  عصاـ نبيؿ أحمدالسيد د. /  6
 عضواً  عصاـ عبد العميـ جمعةالسيد د. /  7

 ــــــــرارالق

 . أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

أ.د / عميػػد الكميػػة بشػػأف تشػػكيؿ مجمػػس إدارة برنػػامج اليندسػػة الطبيػػة الحيويػػة والتكنولوجيػػا قدمػػة مػػف السػػيد مالمػػذكرة ال – 5
مػػف المجمػػس بسػػبب إعتػػذار د. / سػػمير محمػػد بػػدوي واختيػػار د. / رمضػػاف محمػػد عبػػد العظػػيـ جػػاد الحػػؽ ويصػػب  تشػػكيؿ 

 السادة :
 رئيس مجمس اإلدارة السيد أ.د / عميد الكمية 0
 نائب رئيس مجمس اإلدارة السيد أ.د / وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب 9
 المدير التنفيذي السيد أ.د / غادة محمد عبد الستار البنبي 3
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 عضواً  السيد أ.د / عبد العظيـ صبي  ابراىيـ 4
 عضواً  اىيـ عبد الحميد رمضافالسيد د. / ابر  5
 عضواً  السيد د. / أمجد سيد عبد المجيد 6
 عضواً  السيد د. / رمضاف محمد عبد العظيـ جاد الحؽ 7

 القــــــــرار

 . أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

بسػبب إعتػذار أ.د / التصػاالت والشػبكات أ.د / عميد الكمية بشأف تشكيؿ مجمس إدارة برنامج اقدمة مف السيد مالمذكرة ال – 6
 مف السادة :ويصب  تشكيؿ المجمس  عاطؼ السيد أبو العـزكماؿ حسف عوض اهلل واختيار أ.د / 

 
 رئيس مجمس اإلدارة السيد أ.د / عميد الكمية 0
 نائب رئيس مجمس اإلدارة السيد أ.د / وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب 9
 المدير التنفيذي محمد عبد العاطي السيد أ.د / سعيد 3
 عضواً  السيد أ.د / عاطؼ السيد أبو العـز 4
 عضواً  السيد د. / محمد جالؿ المشد 5
 عضواً  السيد د. / أمير صالح الصفراوي 6

 القــــــــرار

 . أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

بشػػأف تشػػكيؿ المجنػػة التنسػػيقية إلدارة البػػرامج الدراسػػية بنظػػاـ السػػاعات  أ.د / عميػػد الكميػػةقدمػػة مػػف السػػيد مالمػػذكرة ال – 7
 المعتمدة مف السادة :

 رئيس مجمس اإلدارة السيد أ.د / عميد الكمية 0
 عضواً  السيد أ.د / وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب 9
 عضواً  لوجياالسيد أ.د / المدير التنفيذي لبرنامج اليندسة الطبية الحيوية والتكنو  3
 عضواً  السيد أ.د / المدير التنفيذي لبرنامج ىندسة التحكـ الصناعية 4
 عضواً  السيد أ.د / المدير التنفيذي لبرنامج ىندسة االتصاالت والشبكات 5
 عضواً  قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية –السيد أ.د / السيد محمود الربيعي  6
 عضواً  قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية –حمد صبري شقير السيدة أ.د / منى م 7
 عضواً  قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية – السيد أ.د / رمضاف عبد الحميد الشنواني 8
 عضواً  قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ –السيد د./ جالؿ عبد المجيد عتمـ  9

 عضوًا وأميناً  الكميةالسيد األستاذ مدير عاـ  01
 عضواً  السيد األستاذ / مدير إدارة شئوف التعميـ والطالب 00

 القــــــــرار
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 . أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

 -اللجٌة الحٌسيقية :
قػػرار مجمػػس إدارة البرنػػامج الكتػػاب المقػػدـ مػػف المػػدير التنفيػػذي لبرنػػامج اليندسػػة الطبيػػة الحيويػػة والتكنولوجيػػا والمتضػػمف -0

/ رمضػاف محمػد عبػد العظػيـ جػاد الحػؽ لشػغؿ منصػب العضػو .ـ بشػأف اختيػار د08/00/9109( بتاريخ 3بجمستو رقـ )
/ سمير محمد بدوى العتذاره عف استمراره في العمؿ في مجمس االدارة وبػالعرض عمػى 1الخامس لمجمس االدارة بدال مف د

 ة عمما .المجنة التنسيقية احيطت المجن
 القــــــــرار

 . أحيط المجمس عمماً 
 
ـ المنعقػػػػد يػػػػوـ االربعػػػػاء الموافػػػػؽ 9109/9191محضػػػػر مجمػػػػس إدارة برنػػػػامج االتصػػػػاالت والشػػػػبكات لمعػػػػاـ الجػػػػامعي  -9

 ـ.91/00/9109
 قــــــــرارال

 . أحيط المجمس عمماً 
 

ـ المنعقػػػد يػػػوـ االثنػػػيف الموافػػػؽ 9109/9191محضػػػر مجمػػػس إدارة برنػػػامج اليندسػػػة الطبيػػػة الحيويػػػة لمعػػػاـ الجػػػامعي  -5
 ـ.08/00/9109

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 

ـ 9109/9191لمعػاـ الجػامعي  معتمػدةاجتماع مجمػس إدارة برنػامج ىندسػة الػتحكـ الصػناعية بنظػاـ السػاعات المحضر  -6
 ـ.94/00/9109الموافؽ  األحدالمنعقد يوـ 

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 

  -: شئىى الحعلين والطالة
د/ وكيؿ الكمية لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف تصػويب اسػـ الخػريج الميندسػة / دينػا عبػد 1)أ( الكتاب الوارد مف السيد أ -0

عبػػد الغفػػار موسػػى إلػػى / دينػػا عبػػد الفتػػاح عبػػد الغفػػار موسػػى السػػبكي ل حيػػث أوصػػت لجنػػة شػػئوف التعمػػيـ والطػػالب الفتػػاح 
 بالموافقة .

 القــــــــرار

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

ف التعميـ والطالب بشأف تصويب اسـ الخػريج المينػدس / أحمػد رمضػاف د/ وكيؿ الكمية لشئو1)ب( الكتاب الوارد مف السيد أ
 عبد الحميد المطخ إلى / أحمد رمضاف عبد الحميد محمدل حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة .

 القــــــــرار

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ0/09/9109 الرابعةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(7) 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف الطمػػب المقػػدـ مػػف الطالبػػة / آالء نبيػػؿ سػػالـ 1الكتػػاب الػػوارد مػػف السػػيد أ -9
إبػػػراىيـ حيػػػث والمتضػػػمف بأنيػػػا أحضػػػرت مػػػف وزارة االتصػػػاالت شػػػيادة تأديػػػة التػػػدريب الصػػػيفي الخػػػارجي ليػػػا فػػػي صػػػيؼ 

ا تـ التدريب عميػو ونظػرًا إلحضػار ىػذه المسػتندات متػأخرًا عػف ـ ومرفؽ بالطمب صورة مف الشيادة وتقرير بم9108/9109
الموعد المحدد ليا وبعرض الطمب عمى مشرؼ تػدريب الفرقػة الثالثػة قسػـ )حاسػبات( أفػاد بأنػو تػـ إعػالف النتيجػة وتسػميميا 

صػد درجػة الطالبػة فػي إلى وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب ل حيث أوصت لجنػة شػئوف التعمػيـ والطػالب بالموافقػة عمػى ر 
 كشوؼ نتيجة التدريب .

 القــــــــرار

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

د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطػالب بشػأف مقترحػات السػيد أ.د / حمػدي عمػي أحمػد عػوض 1الكتاب الوارد مف السيد أ -3
 بخصوص األعذار التي تقدـ مف طالب الكمية إلعادة االختبارات وذلؾ عمى النحو التالي :

 ومية أو خاصة وليس مف مراكز صحية .أف تكوف األعذار موثقة مف مستشفيات حك .0

 أف تقدـ األعذار خالؿ األسبوع الذي يمي انتياء أعماؿ االختبارات . .9

 ال يجوز قبوؿ عذر بعد األسبوع التاسع مف بداية التـر . .3

 يجوز لمجنة التأكد مف صحة عذر ما مف المصدر . .4

بػارات لمػف لػدييـ عػذر مقبػوؿ مػف المجنػة أو بعد اقرار المجنة بقبوؿ أو رفض أي عذر يصدر تكميؼ ممػـز بوضػع اخت .5
 تضاؼ درجة الميد تـر لمف لديو عذر مقبوؿ عمى درجة اختبار نياية التـر .

 اقترح اف يتـ عقد اختبارات االعذار في أسبوع العممي وفي لجنة واحدة . .6

 اعالف طالب الكمية بيذه المقترحات حيف اقرارىا . .7

 بأف تكوف االقتراحات عمى النحو التالي : حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب
 أف تكوف األعذار المرضية معتمدة مف اإلدارة الطبية بالجامعة . .0

 أف تقدـ األعذار بحد أقصى خالؿ أسبوع مف االمتحانات . .9

 يتـ عرض األعذار عمى لجنة شئوف التعميـ بجمسة طارئة إف احتاج األمر . .3

 ما انتيت إليو لجنة شئوف التعميـ والطالب .يتـ تكميؼ السادة أعضاء ىيئة التدريس ب .4

 أف يتـ عقد اختبارات األعذار في األسبوع العممي في لجنة واحدة . .5

 إعالف طالب الكمية بيذه االقتراحات بعد موافقة مجمس الكمية عمييا . .6

 القــــــــرار

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

د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف الخطابات الواردة مف د./ أسامة فوزي زىراف قػائـ 1الكتاب الوارد مف السيد أ -4
بعمػػؿ رئػػيس مجمػػس قسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات االتصػػاالت الكيربيػػة والتػػي تتضػػمف بػػأف مجمػػس قسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات 

ـ أوصػػى بالموافقػػة عمػػى حرمػػاف الطػػالب ا تػػي 07/00/9109قػػدة يػػوـ األحػػد الموافػػؽ االتصػػاالت الكيربيػػة بجمسػػتو المنع
أسمائيـ مف دخوؿ امتحانات نياية الفصؿ الدراسي لتجاوزىـ نسبة الغياب المسموح بيا فػي حضػور المحاضػرات وذلػؾ عمػى 

 النحو التالي :

الدراسػي فػي مقػرر )نظريػة الشػبكات( لمفرقػة الثالثػة أواًل : حرماف الطالب ا تي أسمائيـ مػف دخػوؿ امتحانػات نيايػة الفصػؿ 
 ( طالب أوليـ الطالب / محمد فايز السيد محمد أميف وآخرىـ الطالب / معتز محمد عطيو البياع .6وىـ عددىـ )



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ0/09/9109 الرابعةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(8) 

ـ ثانيًا : حرماف الطالب ا تي أسمائيـ مف دخػوؿ امتحانػات نيايػة الفصػؿ الدراسػي فػي مقػرر )الصػوتيات( لمفرقػة الثالثػة وىػ
 ( طالب أوليـ الطالب / السيد جميؿ السيد حسف وآخرىـ الطالب / معتز محمد عطيو عبد المقصود .3عددىـ )

 حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة .
 القــــــــرار

 . الموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالبعدـ أوصى المجمس ب
 

الطالػب / أحمػد محمػد محمػد زيػاف المحػوؿ مػف كميتنػا  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف1أالكتاب الوارد مف السيد  -5
إلى كمية اليندسة بشبيف الكـو والذي يمتمس فيو الموافقة عمى العدوؿ عف التحويؿ حيث سبؽ وأف تـ تحويمو مف كميتنػا إلػى 

العائمية الصعبة التي تحوؿ اسػتكماؿ الدراسػة بكميػة اليندسػة بشػبيف  كمية اليندسة بشبيف الكـو بالفرقة األولى ل نظرًا لظروفو
الكـو ويتضمف الطمب المقدـ مف الطالب بأنػو سػوؼ يتقػدـ بعػذر مرضػي عػف ىػذا الفصػؿ الدراسػي األوؿ لعػدـ اسػتفاؤه نسػبة 

الفصػؿ الدراسػػي  الحضػور ل حيػث أوصػت لجنػػة شػئوف التعمػيـ والطػالب بالموافقػػة عػف العػدوؿ عػف التحويػػؿ عمػى أف يحتسػب
 األوؿ عذر بعد تقديـ المستندات الخاصة بذلؾ .

 القــــــــرار

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

لمعػاـ الجػامعي جػدوؿ امتحػاف الفصػؿ الدراسػي األوؿ  د/ وكيؿ الكمية لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف1الكتاب الوارد مف السيد أ -6
ـ وذلػؾ نظػرًا لكثػرة مػواد الفرقػة اإلعػدادي وزيػادة 93/0/9191ـ وينتيػي 95/09/9109ـ ل والذي يبػدأ فػي 9109/9191

ـ ل وامتحانػات 93/09/9109ـ وينتيػي 07/09/9109أياـ االجازات في شير يناير ل وامتحانات الشفيي والعممي تبدأ فػي 
ـ ل حيث أوصػت لجنػة شػئوف 06/9/9191ـ يوـ األحد الموافؽ 9109/9191جامعي تخمفات الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ ال

 التعميـ والطالب بالموافقة .

 القــــــــرار

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

ـ 9109/9191إيقاؼ القيد األوؿ عف العاـ الجامعي  شأفد/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب ب1الكتاب الوارد مف السيد أ -7
ل  ـ وحالتػو مسػػتجد9109/9191لمطالػب / محمػد السػػيد محمػد حسػػف عبػد الوىػػاب المقيػد بالفرقػة اإلعػػدادي لمعػاـ الجػػامعي 

وىػاب عمػى إيقػاؼ القيػد األوؿ لمطالػب / محمػد السػيد محمػد حسػف عبػد ال حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقػة
 . ـ وحالتو مستجد وىو إيقاؼ القيد األوؿ لو9109/9191المقيد بالفرقة اإلعدادي عف العاـ الجامعي 

 القــــــــرار

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

  -: العالقبت الثقبفية:  سببعبً 
.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ بحػوث خاصػة بالسػيد لمذكرة المقدمة مف السيدة أا -0

وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ الممكيػػة الفكريػػة لمسػػادة  وعمػػوـ الحاسػػباتىندسػػة بقسػػـ  أسػػتاذ مسػػاعد – محمػػد عبػػده بربػػارد./ 
ع الجامعػات األخػرى سػواء مصػرية أو الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػ

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

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ0/09/9109 الرابعةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(9) 

 
قػػػة عمػػػى تسػػػجيؿ بحػػػوث خاصػػػة لمػػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيدة أ.د/ وكيػػػؿ الكميػػػة لمدراسػػػات العميػػػا والبحػػػوث بشػػػأف الموافا-9

وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ ىندسة االلكترونيات  واالتصػاالت الكيربيػة بقسـ  األستاذ –فتحي السيد عبد السميع د./ 1أبالسيد
الممكية الفكرية لمسادة البػاحثيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات 

قػػة عمػػى تسػػجيؿ ىػػذه األبحػػاث أو عربيػػة أو عالميػػة. حيػػث أوصػػت لجنػػة العالقػػات الثقافيػػة بالموافاألخػػرى سػػواء مصػػرية 
 .ولسيادت

 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
د./  لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصػة بالسػيدا-3

وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكيػة الفكريػة ىندسة االلكترونيات  واالتصاالت الكيربية بقسـ  المدرس – أحمد محمد بنيو دياب
لمسػػادة البػػاحثيف مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس وتنميػػة ورعايػػة المبػػدعيف مػػنيـ وتػػوفير شػػراكة مػػع الجامعػػات األخػػرى سػػواء 

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

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
 ةلمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ بحػوث خاصػة بالسػيدا-4

وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ الممكيػػة الفكريػػة  وعمػػوـ الحاسػػباتىندسػػة بقسػػـ المعيػػدة  – مرفػػت سػػعيد حامػػد عرفػػو./ الميندسػػة
لمسػػادة البػػاحثيف مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس وتنميػػة ورعايػػة المبػػدعيف مػػنيـ وتػػوفير شػػراكة مػػع الجامعػػات األخػػرى سػػواء 

 .ااألبحاث لسيادتيمصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه 
 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصػة بالسػيد د./ ا-5
وذلؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة ت الكيربية ىندسة االلكترونيات  واالتصاالبقسـ  المدرس – أحمد عبد العزيز عبد الرحمف

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

 ـــرارالقـــــ

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصػة بالسػيد د./ ا-6
حػػؽ  وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػيةىندسػػة بقسػػـ  المػػدرس – ناصػػر عبػػد الفضػػيؿ عبػػد الحميػػد سػػعيد

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 

 .لسيادتو
 القــــــــرار

 . قة ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بالمواف



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ0/09/9109 الرابعةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(01) 

 

لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصػة بالسػيد د./ ا-7
وذلػؾ لمحفػاظ عمػى  أستاذ مساعد الكيمياء الفيزيائية بقسـ الفيزيقا والرياضػيات اليندسػية – خالد محمود حسف عبد الرحيـ

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

 .لسيادتو
 القــــــــرار

 . معةأوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجا
 
لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصػة بالسػيد د./ ا-8

وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة  الصػناعية والػتحكـ ىندسػة االلكترونيػات  بقسػـ  المػدرس المسػاعد – عمر أحمػد شػاىيف
ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػرى الفكرية لمسادة البػاحثيف مػف أعضػاء 

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

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

دة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصػة بالسػيد د./ لمذكرة المقدمة مف السيا-9
وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ الممكيػػة الفكريػػة  الصػػناعية والػػتحكـ ىندسػػة االلكترونيػػات  بقسػػـ  المػػدرس – أحمػػد محمػػد النجػػار

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

 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

البحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ بحػوث خاصػة بالسػيد لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا و ا-01
وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ الممكيػػة  الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػيةىندسػػة بقسػػـ  المػػدرس – محمػػود شػػبؿ محمػػد حجػػازيد./ 

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

 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
خاصػة بالسػيد لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ بحػوث ا -00

وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكريػة  االلكترونيات الصناعية والتحكـىندسة بقسـ  المدرس – أمجد سيد عبد المجيدد./ 
لمسػػادة البػػاحثيف مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس وتنميػػة ورعايػػة المبػػدعيف مػػنيـ وتػػوفير شػػراكة مػػع الجامعػػات األخػػرى سػػواء 

 .صت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتومصرية أو عربية أو عالمية. حيث أو 
 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
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 ( ـ0/09/9109 الرابعةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(00) 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى صػرؼ مكافػأة لبحػوث نشػرت 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ-09
 ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ األستاذ المتفرغ بقسػـ -نبيمة محمود الربيعي/  ةدكتور ال ةفي مجالت عالمية لمسيد

 -بحث في مجمة عالمية: اوذلؾ لنشرى
Journal of the Franklin lnstitute,Vol. 355,pp. 6390-6415,(2018). 

  -والبحث بعنواف :
"Adaptive T- Fuzzy Controller using  reinforcement Learning based on Lyapunov stability"  

 ا.حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكافأة النشر العممي في مجالت عالمية لسيادتي
 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

ث بشأف الموافقػة عمػى صػرؼ مكافػأة لبحػوث نشػرت د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحو 1أ المذكرة المقدمة مف السيدة-03
األسػػتاذ المتفػػرغ بقسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات -أحمػػد محمػػد عبػػد الفتػػاح أبػػو عػػرايسفػػي مجػػالت عالميػػة لمسػػيد الػػدكتور / 

 -اليندسية وذلؾ لنشره بحث في مجمة عالمية:
Journal of the Superconductivity and Novel  Mangnetism,Vol. 32, pp2337-2349,(2019). 

  -والبحث بعنواف :
"Electrical, Structural, and thermal Properties of F errata /Superconductor 

(Ni0.5Zn0.5Fe2O4)x/YBa2Cu3O7-8)Nano composite Materials'  
 .ادتوحيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكافأة النشر العممي في مجالت عالمية لسي

 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
الوىػاب  بشأف الطمب المقػدـ مػف المينػدس / عبػد د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث1أ المذكرة المقدمة مف السيدة-04

لػذي يمػتمس فيػو الموافقػة وا -واالتصػاالت الكيربيػة  تفوزي محمد سميماف ػ المػدرس المسػاعد  بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػا
حيػث أوصػت لجنػة بمرتػب يصػرؼ مػف الػداخؿ ل  عمػى مػد إجازتػو الدراسػية لمػدة عػاـ ثػاني لمحصػوؿ عمػى درجػة الػدكتوراه

 عمى ما أوصي بو مجمس القسـ. العالقات الثقافية بالموافقة
 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

والبحػوث بشػأف الطمػب المقػدـ مػف السػيد الػدكتور/ أحمػد د / وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا 1أ سػيدةالمذكرة المقدمة مف ال-05
بجامعػة شػنزف ميمػة عمميػة  عمى من  سيادتو اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ةىندسمحمد بنيو دياب ػ المدرس بقسـ 

لمميمة مع العمـ بأف بداية الميمة انو تـ قبولو ل حيث الدكتوراهإلجراء أبحاث ما بعد  Shenzhen Universityبالصيف 
عمػى مػا أوصػي بػػو  حيػث أوصػت لجنػة العالقػات الثقافيػػة بالموافقػة ـ ولمػدة عػػاميف ل98/9/9191 سػوؼ تكػوف بتػاريخ 

 مجمس القسـ.
 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
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(09) 

/ أحمػد عبػد  د. السػيدالطمػب المقػدـ مػف والبحػوث بشػأف ة لمدراسػات العميػا د / وكيػؿ الكميػ1أ المذكرة المقدمة مف السيدة-06
 Shenzhenميمػػة عمميػػة  بجامعػػة شػػنزف بالصػػيف  بالقسػػـ عمػػى مػػن  سػػيادتوالمػػدرس  –الػػرحمف محمػػد   دالعزيػػز عبػػ

University  ـ.9191مػارس0 لمميمة وذلؾ  لمدة عاميف اعتبػارًا مػفل حيث انو تـ قبولو الدكتوراهإلجراء أبحاث ما بعد 
 عمى ما أوصي بو مجمس القسـ. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة

 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

السػيد د/  ناصػر عبػد الطمػب المقػدـ مػف والبحػوث بشػأف د / وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا 1أ المذكرة المقدمة مف السػيدة-07
ل حيػث انػو الدكتوراهعمى من  سيادتو إجازة لمدة عاـ إلجراء أبحاث ما بعد  –د الحميد سعيد  ػ المدرس بالقسـ الفضيؿ عب

قسػػـ الػػتحكـ ا لػػي  –كميػػة اليندسػػة الميكانيكيػػة  -دولػػة بولنػػدا فػػي جامعػػة لػػودز لمتكنولوجيػػاتػػـ قبولػػو لمنحػػة مقدمػػة مػػف 
عمػى  حيث أوصت لجنة العالقػات الثقافيػة بالموافقػة ـ .9191ر مارس والميكانيكا الحيوية والميكاترونكس وذلؾ بداية شي

 ما أوصي بو مجمس القسـ.
 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

– أحمػد محمػد النجػار /.د ترشػي  السػيدوالبحػوث بشػأف د / وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا 1أ المذكرة المقدمة مػف السػيدة-08
حيػث أوصػت لجنػة العالقػات ـ   9109لعاـ ةىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ لجائزة الدولة التشجيعيقسـ ب المدرس

 عمى الترشي . الثقافية بالموافقة
 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

عماد بشأف التقرير العممي المقدـ مف السيد د./ والبحوث د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا 1أ المذكرة المقدمة مف السيدة-09
المدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكيربية عف الميمة العممية الشخصية لسيادتو  - محمد عمى حسف فالدي

د د./عماد الموافقة عمي اعتماد التقرير العممي المقدـ مف السيل حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية ب أوميو بالسويدبجامعو 
 محمد عمى حسف ػ المدرس بالقسـ بشأف الميمة العممية الشخصية لسيادتو طبقا لما أوصي بو مجمس القسـ بيذا الشأف. فالدي

 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة عمى اعتماد التقرير ويرفع لمجامعة
 

 -دراسبت عليب :
الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )مد عاـ أوؿ( لمميندس / أحمد  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ -0

المسجؿ لدرجة الماجستير في العموـ اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر  –بحر محمد أحمد 
لدراسة لمميندس المذكور لمدة ) عاـ أوؿ ( اعتبارا مف ـ ل حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة ا9105

 ـ .31/9/9191ـ حتى 0/01/9109
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
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(03) 

راسة )مد عاـ أوؿ( لمميندس / المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الد-9
المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت  –يوسؼ فاروؽ عفيفي محمد سالـ 

ـ ل حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس المذكور لمدة ) 9105الكيربية دورة أكتوبر 
 ـ .31/9/9191ـ حتى 0/01/9109اعتبارا مف عاـ أوؿ ( 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )مد عاـ أوؿ( لمميندسة / سارة -3

المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  –بد النور عبد الحؽ سعيد ع
ـ ل حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندسة المذكورة لمدة ) عاـ أوؿ ( 9105دورة أكتوبر 
 ـ .31/9/9191ـ حتى 0/01/9109اعتبارا مف 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
 
لمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )مد عاـ أوؿ( لمميندسة / --4

جستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت المسجمة لدرجة الما –رحمة رضا معوض عبد العظيـ 
ـ ل حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندسة المذكورة لمدة ) 9105الكيربية دورة أكتوبر 
 ـ .31/9/9191ـ حتى 0/01/9109عاـ أوؿ ( اعتبارا مف 

 القــــــــرار

 فقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.أوصى المجمس بالموا
 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )مد عاـ ثالث( لمميندس / -5

نيات واالتصاالت الكيربية دورة المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترو  –محمود سعيد الحمفاوي 
ـ ل حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس المذكور لمدة ) عاـ ثالث ( 9100أكتوبر 

 ـ .31/9/9191ـ حتى 0/01/9109اعتبارا مف 
 القــــــــرار

 رفع لمجامعة.أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا وي
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )مد عاـ ثالث( لمميندس / -6

المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت  –حساـ محمد رضا شندي محمد 
ل حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس المذكور لمدة )  ـ9100الكيربية دورة أكتوبر 
 ـ .31/9/9191ـ حتى 0/01/9109عاـ ثالث ( اعتبارا مف 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
 
.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )مد عاـ ثالث( لمميندسة / المذكرة المقدمة مف السيد أ-7

المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت  –إيماف سعيد عبد الواحد الطيوييي 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ0/09/9109 الرابعةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(04) 

بالموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندسة المذكورة لمدة )  ـ ل حيث أوصت لجنة الدراسات العميا9109الكيربية دورة أكتوبر 
 ـ .31/9/9191ـ حتى 0/01/9109عاـ ثالث ( اعتبارا مف 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
 
يا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )مد عاـ رابع( لمميندسة / إيماف لمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العما-8

المسجمة لدرجة الماجستير في اليندسية اإللكترونية بقسـ ىندسة االتصاالت الكيربية دورة  –عبد المرضي داود الشيالي 
راسة لمميندسة المذكورة لمدة ـ )الئحة سابقة( ل حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الد9113أكتوبر 

 ـ .31/9/9191ـ حتى 0/01/9109)عاـ رابع( اعتبارا مف 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
 
اسة )مد عاـ رابع( لمميندسة / أماني المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدر -9

المسجمة لدرجة الماجستير في اليندسية اإللكترونية بقسـ ىندسة االتصاالت الكيربية دورة  –فت  اهلل عبد العزيز الدعوشي 
مدة ) ـ )الئحة سابقة( ل حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندسة المذكورة ل9115أكتوبر 

 ـ .31/9/9191ـ حتى 0/01/9109عاـ رابع ( اعتبارا مف 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
 

يندسة / المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )مد عاـ خامس( لمم-01
المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  –إيماف محسف أحمد الجماؿ 

ذكورة لمدة ) عاـ خامس ( ـ ل حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندسة الم9101دورة 
 ـ .31/9/9191ـ حتى 0/01/9109اعتبارا مف 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
 

مس( لمميندسة / المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )مد عاـ خا-00
المسجمة لدرجة الماجستير في العموـ اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة  –مروة محمد صال  آزار 

ـ ل حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندسة المذكورة لمدة ) عاـ خامس ( اعتبارا 9101
 ـ .31/9/9191تى ـ ح0/01/9109مف 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )مد عاـ خامس( لمميندسة / -09
لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية المسجمة  –إسراء محمود محمد حسيف 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ0/09/9109 الرابعةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(05) 

ـ ل حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندسة المذكورة لمدة ) عاـ 9100دورة أكتوبر 
 ـ .31/9/9191ـ حتى 0/01/9109خامس ( اعتبارا مف 

 القــــــــرار

 مجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.أوصى ال
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )مد عاـ خامس( لمميندس / -03
دسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو الين –أحمد بسيوني محمد القطب الشربيني 

ـ ل حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس المذكور لمدة ) 9100الكيربية دورة أكتوبر 
 ـ .31/9/9191ـ حتى 0/01/9109عاـ خامس ( اعتبارا مف 

 القــــــــرار

 لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة. أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )مد عاـ خامس( لمميندس / -04
التصاالت المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات وا –أيمف الشوادفي عبد اهلل عبد العاؿ 

ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( ل حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة 9100الكيربية دورة أكتوبر 
 ـ .31/9/9191ـ حتى 0/01/9109لمميندس المذكور لمدة ) عاـ خامس ( اعتبارا مف 

 القــــــــرار

 الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )مد عاـ سادس( لمميندس / -05
المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  –أحمد حسف صادؽ ىوانو 

ـ ل حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس المذكور لمدة ) عاـ سادس ( 9101ورة د
 ـ .31/9/9191ـ حتى 0/01/9109اعتبارا مف 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
 

مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )مد عاـ سادس( لمميندس / المذكرة المقدمة -06
المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  –محمد عثماف جابر مميؾ 

ة عمى مد فترة الدراسة لمميندس المذكور لمدة ) عاـ سادس ( ـ ل حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافق9101دورة 
 ـ .31/9/9191ـ حتى 0/01/9109اعتبارا مف 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
 

بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث-07
المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية   –رسالة الدكتوراه الخاصة بالميندس / عمر أحمد محمد شاىيف 

) تصميـ حاكـ غيمي متقدـ  -ـ في موضوع :9103والتحكـ والمسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية دورة أكتوبر 
  -لألنظمة الالخطية ( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ0/09/9109 الرابعةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(06) 

 الوظيفة االسـ ـ
 ) خارجي ( جامعة عيف شمس –بكمية اليندسة ستاذ أ مصطفي محمود جمعوأ.د/  0
 (داخمي)  الصناعية والتحكـاإللكترونيات متفرغ بقسـ ىندسة ستاذ أ محمد مبروؾ شرؼأ.د/  9
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ ) عف لجنة اإلشراؼ ( الربيعينبيمة محمود أ.د/  3
 ستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ ) عف لجنة اإلشراؼ (أ أ.د/ محمد عبد العظيـ البرديني 4

 . شة الخاصة بالميندس المذكورالفحص والمناقحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة -08
المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية   –الميندس / يوسؼ محمد منير البرعي عيسى رسالة الدكتوراه الخاصة ب

) إطار عمؿ جديد لتحسيف معالجة البيانات الضخمة  -ـ في موضوع :9104بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر 
  -لخدمات الرعاية الصحية ( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:

 الوظيفة االسـ ـ
 جامعة عيف شمس )خارجي( –أستاذ بقسـ ىندسة الحاسبات والنظـ بكمية اليندسة  أيمف محمد بياء الديفأ.د/  0

 ( داخمي) متفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ستاذ أ نواؿ أحمد الفيشاوي أ.د/  9
 ) عف لجنة اإلشراؼ (سبات وعمـو الحاأستاذ بقسـ ىندسة  أيمف السيد أحمد السيد عميرهأ.د/  3
 ) عف لجنة اإلشراؼ (وعمـو الحاسبات أستاذ بقسـ ىندسة  أ.د/ جماؿ محروس عطية 4

 . الفحص والمناقشة الخاصة بالميندس المذكورحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 
 القــــــــرار

 نة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لج
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة -09
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة   –رسالة الماجستير الخاصة بالميندسة / ميرفت سعيد حامد عرفة 

) الجدولة الزمنية في موزعات النقؿ غير المتزامف مع تحقيؽ سمات  -ـ في موضوع :9119مـو الحاسبات دورة أكتوبر وع
  -جودة الخدمة ( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:

 
 الوظيفة االسـ ـ

 ىشاـ عرفات عمي خميفةأ.د/  0
جامعػػػة  –سػػػة أسػػػتاذ بقسػػػـ ىندسػػػة الحاسػػػبات ونظػػػـ تحكػػػـ بكميػػػة اليند

 المنصورة )ممتحف خارجي(
 ( عف لجنة اإلشراؼ) متفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات تاذ سأ نواؿ أحمد الفيشاويأ.د/  9
 ( ممتحف داخمي) وعمـو الحاسبات تاذ بقسـ ىندسة سأ أيمف السيد أحمد السيد عميرهأ.د/  3

 . الفحص والمناقشة الخاصة بالميندسة المذكورةنة حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لج
 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ0/09/9109 الرابعةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(07) 

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة -91
المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية دورة أكتوبر   –الماجستير الخاصة بالميندسة / دعاء محمد زكي عزاـ رسالة 
  -) اليوائيات الذكية القابمة إلعادة التشكيؿ ( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة: -ـ في موضوع :9109

 
 الوظيفة االسـ ـ
 بمعيد بحوث اإللكترونيات )خارجي( اذتسأ عصمت عبد الفتاحأ.د/  0
 (مشرؼ)متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ  صابر حممي زيف الديفأ.د/  9

أستاذ متفرغ )أستاذ مساعد( بقسـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة  د./ أحمد إبراىيـ بينسي 3
 )داخمي(

 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ( طد./ ىند عبد العظيـ ممي 4
 . الفحص والمناقشة الخاصة بالميندسة المذكورةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة -90

المسجمة لدرجة الماجستير في   –رسالة الماجستير في العمـو اليندسية الخاصة بالميندسة / إيماف محسف أحمد الجماؿ 
) تحسيف أداء أنظمة االتصاالت البصرية الالسمكية بيف األقمار  -موضوع :ـ في 9101العمـو اليندسية دورة أكتوبر 

  -الصناعية ( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:
 

 الوظيفة االسـ ـ
 )خارجي( جامعة الزقازيؽ –أستاذ بكمية اليندسة  عبد الحميد عبد المنعـ شعالفأ.د/  0
 (مشرؼ)متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ  عبد الناصر عبد الجواد محمدأ.د/  9
 ( داخمي)ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ بقسـ  أ.د/ منى محمد صبري شقير 3
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ( د./ أحمد نبيو زكي راشد 4

 . الفحص والمناقشة الخاصة بالميندسة المذكورةدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة حيث أوصت لجنة ال
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
 

قة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المواف-99
المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية   –رسالة الماجستير الخاصة بالميندسة / نجوى عادؿ محمد السيد شبايؾ 

) الطرؽ المختمفة لتعديؿ مساحة المقطع الراداري لألجساـ ( وتشكيؿ لجنة فحص  -ـ في موضوع :9104دورة أكتوبر 
  -مف السادة:ومناقشة الرسالة 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ0/09/9109 الرابعةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(08) 

 الوظيفة االسـ ـ
 )خارجي( جامعة حمواف –أستاذ بكمية اليندسة  قرني رجب محمود حميدهأ.د/  0
 (مشرؼ)متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ  صابر حممي زيف الديفأ.د/  9

أ.د/ عبػػػد المجيػػػد عبػػػد الحكػػػيـ  3
 شرشر

اإللكترونيػػػػات واالتصػػػػاالت الكيربيػػػػة ىندسػػػػة بقسػػػػـ متفػػػػرغ )مػػػػدرس( أسػػػػتاذ 
 (داخمي)

 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ( د./ ىند عبد العظيـ مميط 4
 . الفحص والمناقشة الخاصة بالميندسة المذكورةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 

 القــــــــرار

 س بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.أوصى المجم
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى توصية لجنة فحص ومناقشة -93
اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية المعيدة بقسـ ىندسة  –رسالة الماجستير الخاصة بالميندسة / فاتف ماىر محمد األزرؽ 

 ـ في موضوع :9103والمسجمة لدرجة ماجستير العموـ اليندسية دورة أكتوبر 

 " تقنيات كشؼ تزييؼ الصور في تطبيقات االتصاالت" 
" Image Forensic Detection for Communication Applications" 

ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص ىندسػػة الميندسػػة المػػذكورة درجػػة مػػى مػػن  حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة ع
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .

 القــــــــرار

من  الميندسة المذكورة درجة ماجستير العمـو اليندسية تخصص ىندسة اإللكترونيات أوصى المجمس بالموافقة عمى 
 ويرفع لمجامعة.تصاالت الكيربية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية واال 

 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى توصية لجنة فحص ومناقشة -94

ة ماجستير العمـو األساسية اليندسية دورة المسجمة لدرج–رسالة الماجستير الخاصة بالميندسة / بسمة مجدي أحمد محمد 
 ـ في موضوع :9106أكتوبر 

 " الحموؿ العددية لمعادالت فولتيرا التكاممية مف النوع الثاني" 
" Numerical Solutions of Volterra Interal Equations of the Second Kind" 

اليندسػية تخصػص األساسػية ماجسػتير العمػوـ لمػذكورة درجػة مػى مػن  الميندسػة احيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة ع
 .الفيزيقا والرياضيات اليندسيةبقسـ  الفيزيقا والرياضيات اليندسية

 القــــــــرار

مػػػن  الميندسػػػة المػػػذكورة درجػػػة ماجسػػػتير العمػػػوـ األساسػػػية اليندسػػػية تخصػػػص الفيزيقػػػا أوصػػػى المجمػػػس بالموافقػػػة عمػػػى 
 ويرفع لمجامعة. لفيزيقا والرياضيات اليندسيةوالرياضيات اليندسية بقسـ ا

 
تعديال  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى) تعديؿ (عنواف الرسالة1المذكرة المقدمة مف السيد أ-95

سـ ىندسة في العمـو اليندسية بق المسجؿ لدرجة الماجستير -طارؽ عابد محمد سميماف الخاصة بالميندس/ غير جوىريا 
تقيـ أداء تقنيات تكويف الشعاع في نظـ ليصب  عنواف الرسالة: )   ـ9103االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

 performance Evaluation of Hybrid Beamforming Techniques in 5g'' الجيؿ الخامس لالتصاالت



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ0/09/9109 الرابعةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(09) 

Systems''مى االستشعار المضغوط في أنظمة الجيؿ الخامس( )) تقييـ قناة االتصاؿ المبنى ع ( بدال مفCompressed 

Sensing Based Channel Estimation in 5GSystems:  )  وذلؾ بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة
 والمكونة مف السادة:

 الوظيفة االسـ ـ
 ت الكيربية متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالأستاذ  معوض إبراىيـ معوضأ.د/  0
 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ محمد ريحاف إماـ المميجى 9

 .التعديؿ في موضوع رسالة الماجستير )تعدياًل غير جوىريًا (  عمىحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة 
 القــــــــرار

 دراسات العميا ويرفع لمجامعة.أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة ال
 

تعديال  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى) تعديؿ (عنواف الرسالة1المذكرة المقدمة مف السيد أ-96
في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  لدرجة الماجستير ةالمسجم -إسراء محمود محمود حسيف / ةالخاصة بالميندسجوىريا 
ـ ليصب  عنواف الرسالة: )استخداـ تقنيات معالجة الصور في كشؼ 9100رونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر االلكت
مف اليوائيات البصرية ( بدال  ''Utilization of image Processing techniques for change detectionالتغير
 لجنة األشراؼ عمى الرسالة والمكونة مف السادة:(وذلؾ بناء عمى طمب  Resonant Optical Antennas الرنينيو

 
 الوظيفة االسـ ـ
 متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ    .د/ عبد الناصر عبد الجواد محمدأ 0
 أستاذ متفرغ )أستاذ مساعد( بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ حمدي عبد الخالؽ شرشر 9

 .التعديؿ في موضوع رسالة الماجستير )تعدياًل جوىريًا ( عمىأوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة  حيث
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
 

تعديال  شأف الموافقة عمى) تعديؿ (عنواف الرسالةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ب1المذكرة المقدمة مف السيد أ-97
في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  لدرجة الماجستير ةالمسجم -منى كريـ شفيؽ عبد الممؾ / ةالخاصة بالميندسجوىريا غير 

يقات تصميـ المرشحات الرقمية لتطبليصب  عنواف الرسالة: )  ـ9106االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
مف تصميـ المرشحات الرقمية باستخداـ ( بدال  ''Digital Filters Design for Security Applicationsالتأميف

(وذلؾ بناء    ''Digital Filters Design Using Optimization Techniquesالتأميف الطرؽ المثمى لضبط األداء"
 ة:عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة والمكونة مف الساد

 الوظيفة االسـ ـ
 متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ  عادؿ عبد المسي  صميب أ.د/  0
 متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ  د/ سامى عبد المنعـ الضميؿ1أ 9
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ )أستاذ مساعد( بقسـ ىندسة  د./ عادؿ شاكر الفيشاوي 3

 التعديؿ في موضوع رسالة الماجستير )تعدياًل غير جوىريًا (. عمىحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ0/09/9109 الرابعةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(91) 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
 

فقة عمى التقارير السنوية لطالب الدكتوراه د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-98
بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية الخاصة بالطالب المسجميف لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية لمعاـ 

محمد السيد عمى يونس حماد ل يـ أحمد صياـ وأخرىـ ـ/ ـ/ عمى ابراى -0(أوالىـ 93ـ وعددىـ )9109ـ/9108الجامعي 
 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بالتقارير السنوية .

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
 

فقة عمى التقارير السنوية لطالب ية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو د/ وكيؿ الكم1المذكرة المقدمة مف السيد أ -99
الماجستير بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ الخاصة بالطالب المسجميف لدرجة ماجستير في العمـو اليندسية 

 -( :9وىـ) ـ9109ـ/9108لمعاـ الجامعي 
 اؿ جماؿ مصطفى عميوة.ـ/ ني -9ـ/ دعاء حسف عيسوي النادي       -0    

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بالتقارير السنوية .
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
 
الخاصة  ثأف الموافقة عمى تسجيؿ خطة البحالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش-31

المقيد لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات  -بالطالب / أنس مجدى عبد التواب عمى ابو عيسى 
 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :9109دورة أكتوبر –واالتصاالت الكيربية( 

 " ة فائقة وكؼء لمصور الطبية" استخداـ تقنيات التعميـ العميؽ لدق
"Utilization of Deep Learning Techniques for Efficient Medical Images Super Resolution 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية متفرغ أستاذ السيد محمود الربيعيأ.د /  0
 مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ر الشافعيوليد فؤاد جاب /د. 9

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالب المذكور.
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
 
مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ خطة البحث الخاصة المذكرة المقدمة -30

المقيد لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات  -بالطالب / سامى عبد النبى خميس عبد النبى 
 مدة ( بعنواف :ـ ) بنظاـ الساعات المعت9108دورة أكتوبر –واالتصاالت الكيربية( 

 " " استخداـ تقنيات التعميـ العميؽ لمتقميؿ الكؼء لمضوضاء لمصور الطبية
"Utilization of Deep Learning Techniques for Efficient Medical Images Denoising 

 تحت إشراؼ كاًل مف :



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ0/09/9109 الرابعةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(90) 

 
 الوظيفة االسـ ـ
 لكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة اإل  متفرغ أستاذ السيد محمود الربيعيأ.د /  0
 مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية وليد فؤاد جابر الشافعي /د. 9

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالب المذكور.
 القــــــــرار

 لدراسات العميا ويرفع لمجامعة.أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة ا
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ خطة البحث الخاصة -39
المقيدة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات  -بالطالبة / نيى محمد فتحي محمود رمضاف عمرو 

 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :9107 ردورة يناي –ت الكيربية( واالتصاال

 " " حماية الخصوصية لألنماط الحيوية
"Privacy Preservation of Biometric Templates'' 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 

 الوظيفة االسـ ـ
 تصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة اإللكترونيات واال  متفرغ أستاذ السيد محمود الربيعيأ.د /  0
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د/ نبيؿ عبد الواحد اسماعيؿ 1أ 9
 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات / صالح الديف شعباف عيسى1د 3

 ة.المذكور  ةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالب
 القــــــــرار

 لمجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.أوصى ا
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ خطة البحث الخاصة -33
ندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات المقيدة لدرجة ماجستير العمـو الي -بالطالبة / شيماء عبد المقصود محمود كروش 

 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :9108 ردورة يناي –واالتصاالت الكيربية( 

 " " دراسة طوبولوجية لتطبيقات الكريستاؿ الضوئية
"Topological Study for Photonic Crystal Applications'' 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية متفرغ أستاذ يد محمود الربيعيالسأ.د /  0

 ة.المذكور  ةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالب
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
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 ( ـ0/09/9109 الرابعةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(99) 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ خطة البحث الخاصة -34
المقيدة لدرجة دكتور الفمسفة فى العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات  -بالطالبة / بيداء مرتضى زكى ابو الحسف 

 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :9106 أكتوبردورة  –واالتصاالت الكيربية( 

 " " استخداـ تقنيات التعمـ العميؽ فى الشبكات البصرية
"Utilization of Deep Learning Techniques in Optical Networks'' 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 االتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة اإللكترونيات و  متفرغ أستاذ السيد محمود الربيعيأ.د /  0
 بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ د/ فتحي السيد عبد السميع1أ 9
 بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةمساعد  أستاذ د/ أسامة فوزى زىراف 9
 مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية وليد فؤاد جابر الشافعي /د. 3

 ة.المذكور  ةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالب
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
لموافقة عمى تسجيؿ خطة البحث الخاصة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف ا-35

المقيدة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية  -بالطالبة / نورا عبد المجيد السيد العبوقى 
 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :9107دورة أكتوبر  –والتحكـ تخصص ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ ( 

 " " تطوير حاكمات ذكية ذات الرتبة الكسرية لمنظـ الغير خطية
"Development of Fractional Order lntelligent Controllers for Nonlinear Systems'' 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة اإللكترونيات  مساعد أستاذ طارؽ أحمد محمودد /  0
 الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة اإللكترونيات مدرس  عماد عبد الستار الشيخ د/ 9
 الصناعية والتحكـمدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات  محمد إبراىيـ عبده /د. 3

 ة.المذكور  ةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالب
 القــــــــرار

 الموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.أوصى المجمس ب
 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة رسالة -36

تخصص ىندسة  –عمـو اليندسية المسجؿ لدرجة ماجستير ال -الماجستير الخاصة بالميندس / محمد إبراىيـ محمد عشيبة
 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :9106دورة أكتوبر  –وعموـ الحاسبات بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ( 

 " " تحسيف صور الرؤية الميمية لألشعة تحت الحمراء
"Enhancement of Infrared Night Vision Images 

 -سادة:وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف ال



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ0/09/9109 الرابعةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(93) 

 الوظيفة االسـ ـ
 ممتحف خارجى()جامعة المنوفية –أستاذ متفرغ بكمية الحاسبات والمعمومات  محى محمد ىدىودد / 1أ 0
 (ممتحف خارجي) أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ معوض إبراىيـ معوض1أ 9
عف ) بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية مساعد(أستاذ )متفرغ أستاذ عادؿ شاكر الفيشاوي /د1أ 3

 لجنة االشراؼ(
العموـ اليندسية تخصص ىندسة وعموـ  ماجستيرمن  الميندس المذكور درجة حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 

 .الحاسبات 
 القــــــــرار

ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات  مػػن  المينػػدس المػػذكور درجػػةأوصػػى المجمػػس بالموافقػػة عمػػى 
 ويرفع لمجامعة.

 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة رسالة -37

تخصص ىندسة  –عموـ اليندسية المسجؿ لدرجة ماجستير ال -الماجستير الخاصة بالميندس / أيمف محمد موسى حمداف
 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :9103دورة أكتوبر  –وعموـ الحاسبات بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ( 

 " " تحسينات لمتشفير الفوضوي عمى الصور الرقمية  
"Enhancement of Chaotic Encryption on Digital Images 

 -لة مف السادة:وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسا
 الوظيفة االسـ ـ
 )ممتحف خارجي(عيف شمسجامعة  – النظـالحاسبات و أستاذ بقسـ ىندسة  د / أيمف محمد بياء الديف صادؽ1أ 0
 )ممتحف داخمي(وعمـو الحاسبات أستاذ بقسـ ىندسة  د/ أيمف السيد أحمد السيد عميرة1أ 9
 عمـو الحاسبات )عف لجنة االشراؼ(أستاذ بقسـ ىندسة و  د/ أسامة صالح فرج اهلل1أ 3
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات )عف لجنة اإلشراؼ( د. / أحمد مصطفى المحالوي 4

تخصػص ىندسػة  –العمػوـ اليندسػية  ماجسػتيرمػن  المينػدس المػذكور درجػة حيث أوصت لجنة الدراسات العميػا بالموافقػة عمػى 
 .وعمـو الحاسبات 

 القــــــــرار

 تخصػص ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات –عمى من  الميندس المذكور درجػة ماجسػتير العمػـو اليندسػية وصى المجمس بالموافقة أ
 ويرفع لمجامعة.

 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى فت  باب القيد لدورة يناير  -38

ـ حتى 0/0/9191ـ وذلؾ في الفترة مف 9109/9191دكتوراه( لمعاـ الجامعي  – ماجستير –ـ ) دبمـو 9191
 ـ.30/0/9191

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة.
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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(94) 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى اعتماد التقرير المقدـ مف لجنة  -39
المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  -متحاف الشامؿ الخاص بالطالب/ عمى ابراىيـ أحمد صياـاال

ـ حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى قرار لجنة االمتحاف 9107االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة يناير 
 الشامؿ لمطالب المذكور .

 رارالقــــــــ

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إضافة اسـ السيد د./ سام   -41
إلى لجنة اإلشراؼ عمى رسالة  –ناعية والتحكـ مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات الص –عبد الحميـ محمد عبد السالـ 

المدرس المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  –الدكتوراه الخاصة بالطالبة / والء محمد فت  اهلل شعيب 
 ـ لتصب  لجنة اإلشراؼ كالتالي :9106والمسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ األساسية اليندسية دورة أكتوبر 

 ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـأستاذ متفرغ بقسـ عبد العظيـ صبي  إبراىيـ                     أ.د/  -0

 فرنسا-بجامعة ليؿ وجامعة كاتوليؾ –ىندسة التحكـ أستاذ بقسـ عبد الوىاب محمد عمار أتوش         أ.د/   -9

 ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـمدرس بقسـ        سام  عبد الحميـ محمد عبد السالـ           د./  -3

مػدرس بقسػـ  – سػام  عبػد الحمػيـ محمػد عبػد السػالـحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمػى إضػافة اسػـ السػيد د./  
الء محمػػد فػػت  اهلل و /  ةإلػػى لجنػػة اإلشػػراؼ عمػػى رسػػالة الػػدكتوراه الخاصػػة بالطالبػػ – االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـىندسػػة 
 شعيب.

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تعديؿ فى لجنة االشراؼ برفع  -40
مف لجنة اإلشراؼ عمى رسالة  –أستاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية   –ى شكر اهلل د./ إميؿ صبح 1اسـ السيدأ

المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو األساسية اليندسية بقسـ –الماجستير الخاصة بالطالبة / مريـ مرجاف كامؿ مرجاف 
 شراؼ كالتالي :ـ لتصب  لجنة اإل9105الفيزيقا والرياضيات اليندسية دورة أكتوبر 

 الفيزيقا والرياضيات اليندسيةأستاذ متفرغ بقسـ سعيد السيد عمى الصيرفى                         أ.د/  -0

 الفيزيقا والرياضيات اليندسيةبقسـ  مساعدأستاذ ىاني أحمد عطية الجوىري                         د/   -9

أستاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا  –/  إميؿ صبحى شكر اهلل أ.د  عمى رفع اسـ السيد حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة
 .المذكورة بناءًا عمى طمبو مف لجنة اإلشراؼ عمى رسالة الماجستير الخاصة بالطالبة  –والرياضيات اليندسية  

 القــــــــرار

 لمجامعة. أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع
 

قيد الطالب الذيف لـ  ءالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إلغا -49
ـ 9105دورة أكتوبر  –ـ/ محمود عمى أحمد محمد  -خطة البحث لدرجة الماجستير وتجاوزوا المدة القانونية وىـ : ايسجمو 

حيث أوصت لجنة الدراسات العميا ل  ـ9105دورة أكتوبر  –ج والميندس/ محمد حسف قاسـ عسؿ لحصولو عمى منحة بالخار 
 .بالموافقة

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
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 ( ـ0/09/9109 الرابعةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(95) 

 

 -: اللجبى:  جبسعبً 
ـ المنعقد بتاريخ 9191/ 9109سة الثانية ( لمعاـ الجامعي ) الجم المختبرات واألجيزة العمميةمحضر اجتمػاع لجنة  .0

 ـ. 97/01/9109

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 

ـ المنعقػػػػػد بتػػػػػاريخ 9191/ 9109( لمعػػػػػاـ الجػػػػػامعي  الثالثػػػػػة) الجمسػػػػػة محضػػػػػر اجتمػػػػػػاع وحػػػػػدة توكيػػػػػد الجػػػػػودة  .9
 ـ.07/00/9109

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 

 

ـ المنعقد بتػاريخ 9191/ 9109( لمعاـ الجامعي  الثالثة) الجمسة  مجمس قسـ ىندسة وعمـو الحاسباتع محضر اجتمػا .3
 ـ. 09/00/9109

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 

/ 9109( لمعػػاـ الجػػامعي  الثالثػػة) الجمسػػة  مجمػػس قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػةمحضػػر اجتمػػػاع  .4
 ـ. 07/00/9109بتاريخ ـ المنعقد 9191

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 

ـ المنعقػػػد بتػػػاريخ 9191/ 9109( لمعػػػاـ الجػػػامعي  الثالثػػػة) الجمسػػػة  لجنػػػة شػػػئوف التعمػػػيـ والطػػػالبمحضػػػر اجتمػػػػاع  .5
 ـ. 94/00/9109

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 

ـ المنعقػػد بتػػاريخ 9191/ 9109( لمعػػاـ الجػػامعي  الثانيػػةمسػػة ) الج لجنػػة المختبػػرات واألجيػػزة العمميػػةمحضػػر اجتمػػػاع  .6
 ـ. 94/00/9109

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
/ 9109( لمعػاـ الجػامعي  الثالثػة) الجمسػة  المجنة التنسيقية لمبرامج التي تعمؿ بنظاـ الساعات المعتمدةمحضر اجتمػاع  .7

 ـ. 94/00/9109ـ المنعقد بتاريخ 9191

 ــــرارالقــــ

 أحيط المجمس عممًا .
 
 

ـ المنعقػػد يػػوـ األحػػد الموافػػؽ 9109/9191لمعػػاـ الجػػامعي  (  الثالثػػة) الجمسػػة محضػػر مجمػػس اجتمػػاع لجنػػة المكتبػػة .8
 ـ.94/00/9109
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 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 

 ـ.94/00/9109حد الموافؽ ـ المنعقد يوـ األ9109/9191لمعاـ الجامعي (  الثالثة) الجمسة محضر لجنة الحاسبات  .9

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 

ـ المنعقػد يػوـ 9109/9191لمعػاـ الجػامعي (  الثالثػة) الجمسػة محضر اجتماع لجنة العالقات الثقافية والبحوث العمميػة  .01
 ـ.94/00/9109األحد الموافؽ 

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 -: هب يسحجد هي أعوبل:  عبشراً 

ـ المنعقػد يػوـ األحػد الموافػؽ 9109/9191لمعػاـ الجػامعي (  الثالثػة) الجمسػة محضر اجتماع لجنة الدراسات العميا  -0
 ـ.94/00/9109

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 

 ـ المنعقػد يػـو9109/9191لمعػاـ الجػامعي (  الثالثػة) الجمسػة محضر اجتماع قسـ الفيزيقا والرياضػيات اليندسػية  -9
 ـ .94/00/9109ـ والممتدة حتى 07/00/9109األحد الموافؽ 

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 

ـ 9109/9191لمعػػاـ الجػػامعي (  الثالثػػة) الجمسػػة محضػػر اجتمػػاع قسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ  -3
 ـ .07/00/9109المنعقد يوـ األحد الموافؽ 

 القــــــــرار

 ًا .أحيط المجمس عمم
 

المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ.د / وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف خدمػػة المجتمػػع وتنميػػة البيئػػة بشػػأف زيػػارة كميػػة اليندسػػة  -4
اإللكترونية بمنوؼ والمكونة مف أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والطالب مف جميػع التخصصػات بالكميػة إلػى 

ة الزيػارة أل تشػكؿ لجنػة مػف جميػع األقسػاـ العمميػة بالكميػة لوضػع كمية اليندسة بالجامعة اليابانية ل حيث تقترح لجن
 ضوابط لتنظيـ ايفاد المعيديف والمدرسيف المساعديف لمحصوؿ عمى درجتي الماجستير والدكتوراه .

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بتشكيؿ لجنة تضمف كاًل مف :
 شئوف الدراسات العميا    ) رئيسًا (وكيؿ الكمية ل            أ.د / منى محمد صبري شقير -0

 وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة .     أ.د / رمضاف عبد الحميد الشنواني  -9

 . رئيس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ         أ.د / حمدي عمي أحمد عوض  -3

 اسبات .وعموـ الح رئيس قسـ ىندسة        أ.د / جماؿ محروس عمي عطية -4

 . قائـ بعمؿ رئيس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية                د. / أسامة فوزي زىراف -5
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 وذلؾ لتفعيؿ بروتوكوؿ التعاوف السابؽ مع الجامعة اليابانية .
 

 
 -عميد الكمية بشأف عرض الموضوعات التالية:المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / -6

 الث سنوات األخيرة فى جميع الفرؽ.*أعداد الطالب خالؿ الث
 *أعداد ىيئة التدريس والييئة المعاونة .

 *متوسط األعباء الدراسية.
 *الخطة الخمسية المقترحة مف الكمية .
 *الخطة الخمسية المعتمدة مف الجامعة.

 تغيير الخطة الخمسية. في*مذكرة قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات بشأف إعادة النظر 
 تغيير الخطة الخمسية. فيدسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بشأف إعادة النظر مذكرة قسـ ىن *

 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة عمى المقترح المقدـ ويرفع لمجامعة
 

بشػػأف الموافقػػة عمػػى نػػدب   واالتصػػاالت الكيربيػػةد/ رئػػيس مجمػػس قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات 1الكتػػاب الػػوارد مػػف السػػيد أ-7
لمعمػؿ عميػدا لممعيػد العػالي لميندسػة  نػدبا كميػا -بالقسػـ األسػتاذ المتفػرع –  عبد الناصر عبػد الجػواد محمػد /  د1أسيد ال

 ـ. 9109/9191خالؿ العاـ الجامعي  الثانيلمفصؿ الدراسي ببمبيس  -االلكترونية
 القــــــــرار

 . الموافقة عمى التفويض ويرفع لمجامعة
 
ـ المنعقد يوـ األحػد الموافػؽ 9109/9191لمعاـ الجامعي (  الثالثة) الجمسة مجتمع وتنمية البيئة محضر اجتماع خدمة ال-8

 .ـ94/00/9109
 القــــــــرار

 . أحيط المجمس عمماً 
 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف الخطػة الدراسػية لبرنػامج السػاعات المعتمػدة   -8

برنػػامج ىندسػػة الػػتحكـ الصػػناعية (  -اليندسػػة الطبيػػة الحيويػػة والتكنولوجيػػا  –ج ىندسػػة االتصػػاالت والشػػبكات )برنػػام
 ـ .9109/9191لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .لبرنامج الساعات المعتمدة عمى اعتماد الخطة الدراسية أوصى مجمس الكمية بالموافقة 
 

 ًحهى االجحوبع حيث كبًث السبعة الثبلثة هسبءا
 

 

 عويد الكلية   أهيي الوجلس                                       



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ0/09/9109 الرابعةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(98) 
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