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 {السادسةمحضر اجتماع مجمس الكمية } الجمسة 

 4/4/4236الموافؽ  األحديـو المنعقدة 
 

 تـ عقد اجتماع مجمس الكمية برئاسة  اً صباحعشر  الحاديةوفى تماـ الساعة  4/4/4236الموافؽ  األحديوـ  فيانو 
 )عميد الكمية(   السيد األستاذ الدكتور/ سعيد محمد أميف الحمفاوى

 وعضوية كػػػػال مف السادة:     
 الدراسػػػات العميػػػػا والبحوثػػػؿ الكميػػة لشئػػػوف وكي ـ معوضػػإبراىيممعوض د/ 2أ 3

 وكيػػػؿ الكميػػة لشئػػػوف التعميػػػػـ والطػػػػػػػالب أ.د/ سامي عبد المنعـ الضمػيؿ 4

 وكيػػػؿ الكميػػة لشئػػػوف البيئػػة وتنميػػة المجتمػػػع ابر حممي زيف الديفػػأ.د/ ص 5

 مجمس قسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصاالت الكيربيػةرئيػس  الكرديد/ محمد فييػـ 2أ 6

  رئيس مجػمس قسػـ الفيزيقػا والرياضيػػات اليندسيػػة  ؿػدي محمد كامػد/مج2أ 7

 الصناعيػػة والتحكـ قسـ ىندسة االلكترونياترئيس مجمس  د/ جمعة زكى حسيف الفار2أ 8

 ػمس قسـ ىندسػة وعموـ الحاسبػات قػائػـ بعمؿ رئيس مج / أيمف السيد احمد السيد2د 9

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ حساـ الديف حسيف احمد2أ :

 الصناعيػػة والتحكـ األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات ودػد إبراىيـ محمػد/ محم2أ ;

 }} بالتناوبالصناعيػػة والتحكـ  ـ ىندسة االلكترونياتأقدـ األساتذة بقس  بد/ مجدي عبد الستار قط2أ 32

 }} بالتناوبواالتصاالت الكيربية  أقدـ األساتذة بقسـ ىندسة االلكترونيات د/عبد الناصر عبد الجواد محمد2أ 33

 المساعديف ) بالتناوب(  األساتذة أقدـ / رمضاف عبد الحميد الشنوانى2د 34

 أقدـ المػدرسيف   ) بالتناوب ( ػة/ حسنى عبد العزيػز شعم2د 35

 (المدير التنفيذي لوحدة توكيد الجودة بالكمية ) مدعو لحضور ىذه الجمسة رد./ عبد المجيد عبد الحكيـ شر ش 35

 () عضو مف الخارج      Soft Nileرئيس مجمس إدارة شركة   دػػعابمحمد / عبد الحميد 2د 36

  -:واعتذر عف الحضور

 واالتصاالت الكيربية تاألستاذ المتفرغ  بقسـ ىندسة االلكترونيا مسيحة عوديد/ ناجى 2أ 3

 -:تولى سكرتارية الجمسة

 أمانة المجالس والمجاف . السيدة / نيى صالح زكى  3
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 " االجتماع "د/ رئيس المجمس           2وبدأ السيد أ
 "بذكر " بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

 إلػػىالسػػادة الحضػػور متمنيػػا ليػػـ كػػؿ التوفيػػؽ داعيػػا اهلل سػػبحانو وتعػػالى أف يوفػػؽ الجميػػع ثػػـ رحػػب سػػيادتو ب     
رئػػػيس مجمػػػس قسػػػـ ىندسػػػة االلكترونيػػػات  -د/ محمػػػد فيػػػيـ الكػػػردي2لمسػػػيد أتقػػػدـ بالتينئػػػة  و صػػػالأل األعمػػػاؿ

 واالتصاالت الكيربية "لخطوبة نجمو"
   حماتوفاة "لو  سـ الفيزيقا والرياضيات اليندسيةرئيس مجمس ق -مجدي محمد كامؿ/ د2أشاطر سيادتو السيد" 

   وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب "لوفاة والده" -سامي عبد المنعـ الضميؿ /د2أشاطر سيادتو السيد 
 جدوؿ األعماؿ: فيوشرع سيادتو النظر 

ً-المصبدقبت:ً:ًأولًا
ً

 7/3/4236 المنعقدة بتاريخ (الخامسة)المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة 
 القــــــــرار

   7/3/6423( المنعقدة بتاريخ الخامسة) المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة
:ً ًا ًا ًعبتًلالحبطة:مىضى ثبويبا

د/ رئيس الجامعة بشأف االحاطة بالقرارات التي صدرت عف اجتماع المجمػس األعمػى لمجامعػات 2الكتاب الوارد مف السيد أ -3 
والتػي تػػـ عرضػيا عمػػى مجمػػس  33/4235،34/34/4235/ :4الطارئػو المنعقػػدة بتػػاريخ  (822،823بجمسػتيو أرقػػاـ )

  2 52/34/4235الجامعة بجمستو المنعقدة بتاريخ 
 القــــــــرار

 .أحٌـط المجـلس علمـا

ـ اجتمػاع  المػؤتمر العممػي لمقسػ رد/ رئيس مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسػبات بشػأف محضػ2الكتاب المقدـ مف السيد أ -4
 2 46/34/4235الذي عقد يوـ األحد الموافؽ 

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا

مىضىعبتًببلحفىيض: ً-ثبلثبًا
 -المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى ترشيأل كال مف : -3
/ عػز الػديف بػدوى جػاد الػرب المدرسػاف المسػاعداف بقسػـ ىندسػة المينػدس  -4الميندس/ احمد حمدي احمد عرفة      -3 

البرنػام   إطػار فػي(وذلػؾ   ICCRوعموـ الحاسػبات عمػى إحػدى المػنأل المقدمػة مػف المجمػس الينػدي لمعالقػات الثقافيػة )
افقػة بالمو مجمػس القسػـ  أوصػىحيػث  2لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه 4236/4237التنفيذي بيف الدولتيف لمعاـ الدراسي 

  2عمى الترشيأل مع مراعاة الموائأل المنظمة لذلؾ
 القــــــــرار

 2اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةأوصى المجلس على 
 
 -ا         -المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى ترشػيأل كػال مػف: -4

الميندس/عصاـ نبيؿ احمد عبد العزيز المدرساف المسػاعداف بقسػـ ىندسػة  -4د المجيد محمود  الميندس/ أمجد سيد عب
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 ( ICCR)        االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ  عمػػى إحػػدى المػػنأل المقدمػػة مػػف المجمػػس الينػػدي لمعالقػػات الثقافيػػة 
أوصػى حيػث  2لمحصوؿ عمى درجػة الػدكتوراه 4236/4237وذلؾ في إطار البرنام  التنفيذي بيف الدولتيف لمعاـ الدراسي 

  2عمى الترشيأل مع مراعاة الموائأل المنظمة لذلؾبالموافقة مجمس القسـ 
 القــــــــرار

 1اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةأوصى المجلس على 
 

ى تجديػد األجػازة الخاصػة د/ رئػيس مجمػس قسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات بشػأف الموافقػة عمػ2الكتاب المقػدـ مػف السػيد أ -5
المدرس المسػاعد بالقسػـ لمرافقػة الػزوج بالواليػات المتحػدة األمريكيػة لمػدة عػاـ ثػاف  -لمميندسة/ أماني عبد الحميد قنديؿ

  2حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة  2 39/3/4236اعتبارا مف 
 القــــــــرار

 1معةاعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجاأوصى المجلس على 
 

د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات الصػناعية والػتحكـ بشػأف الموافقػة عمػى مػد األجػازة 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -6
لمعمؿ بالمؤسسة العامة لمصناعات العسػكرية بالمممكػة العربيػة السػعودية  بالقسـالمدرس  -/ طارؽ أحمد محمود2لمسيد د

 2ـ بالموافقة حيث أوصى مجمس القس 2لمدة عاـ ثالث
 القــــــــرار

 2اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةأوصى المجلس على 
 

د/         2د/ وكيػػػؿ الكميػػػة لمدراسػػػات العميػػػا والبحػػػوث بشػػػأف قبػػػوؿ االعتػػػذار المقػػػدـ مػػػف السػػػيد أ2الكتػػػاب المقػػػدـ السػػػيد أ -7
لميوائيػات  الػدولي االت الكيربيػة عػف حضػور المػؤتمر بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػ األسػتاذ -سعيد محمد الحمفػاوى

(IWAT2014  الذي سيعقد في سػيدنى باسػتراليا فػي الفتػرة مػف)نظػرا ألف المبمػا الػذي  8/5/4236حتػى  6/5/4236
حيػث 2حتى الحد األدنى مف تكاليؼ السفر واإلقامػة إلػى مدينػة سػيدنى باسػتراليا ىسوؼ يتـ صرفو مف قبؿ الجامعة ال يكف

 2المجنة بالموافقة عمى قبوؿ االعتذار عف عدـ حضور المؤتمر أوصت
 القــــــــرار

 2اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةأوصى المجلس على 
 

صػابر         د/     2د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى ترشػيأل السػيد أ2الكتاب المقدـ السيد أ -8
األستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة لمسػفر لدولػة برونػدى وذلػؾ مػف خػالؿ برنػام   -ديفحممي زيف ال

 2حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى ترشيأل سيادتو 2التعاوف بيف البمديف في مجاؿ التعميـ العالى
 القــــــــرار

 2وٌرفع للجامعةاعتماد الموافقة بالتفوٌض أوصى المجلس على 
 
 

" طالػب بقسػـ الفيزيقػا 4د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى إلحػاؽ عػدد "2الكتاب المقدـ السيد أ -9
 -:اوىم 4235/4236لمعاـ الجامعي  4235والرياضيات اليندسية لمقيد بدورة أكتوبر 

 معيد بالقسـ -أسامة محمد محمد عمارة معيد بالقسـ     * ـ/ -* ـ/محمد السيد أبو زيد نصار
   2لمرحمة التأىيمى ابعد اجتيازىم 4235/4236لمعاـ الجامعي  4235بتمييدي ماجستير دورة أكتوبر    

 القــــــــرار
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 2اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةأوصى المجلس على 
 

 -مىضىعبتًعبمة:ً:رابعباً
مجمس قسـ ىندسػة وعمػـو الحاسػبات بشػأف عػرض مناقشػة الكتػاب المقػدـ مػف السػيد  / رئيس2دالكتاب المقدـ مف السيد -3
األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصػناعية والػتحكـ بخصػوص  ممارسػة عضػو ىيئػة  -د/ محمد إبراىيـ محمود2أ

تخصصػو أو معامػؿ المػواد  جػاؿير معامؿ الكميػة المختمفػة فػي مالعمؿ في تطو  ،التدريس عند بداية تعيينو في وظيفة مدرس
بػالرفض  ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات قسػـحيػث أوصػى مجمػس  2مى ىذه المعامؿاألساسية باالشتراؾ مع األساتذة المشرفيف ع

 2نظرا ألف عدد أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ غير كافى
 القــــــــرار

 الرأي. بداءوإ عمل خطة استراتٌجٌة للمعاملعرض الموضوع على مجالس األقسام ل إعادةعلى أوصى المجلس بالموافقة 
 

:ًشئىنًأعضبءًهيئةًالحدريسً:   -خبمسبًا
 :5،4،3أرقاـع اضيواجتمع المجمس مف السادة األساتذة واألساتذة المساعديف لمناقشة المو 

اجتماع أسػاتذة  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بشأف محضر -3
 الحاطػة مجمػس األسػاتذة األسػتاذ المسػاعد بالقسػـأسامة عمى محمػد عرابػي السيد د./ بخصوص الطمب المقدـ مف القسـ 
وذلػؾ إلرسػاؿ اسػتمارة تقيػيـ األداء الخاصػة بالقسػـ  درجػة أسػتاذ مسػاعد بيا بعػد حصػولو عمػى باألبحاث التي قاـ  بالقسـ

درجة  إلىلترقيتو  تخصص ىندسة االتصاالت(ائمة لميندسة االلكترونية والحاسبات والنظـ )إلى المجنة العممية الدبسيادتو 
باالحاطة عممػا باإلنتػاج العممػي لسػيادتو حيػث أف األبحػاث تقػع فػي صػميـ بالقسـ قد أوصت لجنة األساتذة . أستاذ بالقسـ

   2تخصص القسـ وتقع ضمف الخطة البحثية لمقسـ
 القــــــــرار

 1على توصٌة مجلس القسم بالموافقةاألساتذة  مجلسأوصى 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ رئػيس مجمػس قسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بشػأف محضػر اجتمػاع أسػاتذة القسػـ  -4

لمسػػاعديف لجنػػة رقػػـ الخػػاص بعػػرض تقريػػر المجنػػة العمميػػة الدائمػػة ليندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت لوظػػائؼ األسػػاتذة واألسػػاتذة ا
)أ( والخاص  بالسيد د./ محمد محمد الحمواني األستاذ المساعد بالقسـ بعدـ منأل سيادتو المقب العممي لوظيفة أستاذ بذات القسـ 77

  2قرير المجنةبالموافقة عمى ما جاء بتبالقسـ األساتذة  . حيث أوصى مجمس
بتظمـ سيادتو مف تقرير المجنة العممية الدائمة ليندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت  -/ محمد محمد السعيد الحمواني2وقد تقدـ السيد د    

لمجمػس  بالموافقػة عمػى رفػع الػتظمـ بالقسػـ حيػث أوصػى مجمػس األسػاتذة 2)أ(77لوظائؼ األساتذة واألساتذة المساعديف لجنة رقػـ 
 2الكمية

 القــــــــرار
 1لجامعةلجنة التظلمات بالرفع التظلم و جنة العلمٌةما جاء بتقرٌر اللأوصى المجلس بالموافقة على 

 -محمػػد حمػػدي محمػػد السػػيدالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد/ مػػدير عػػاـ الكميػػة بشػػأف الموافقػػة عمػػى تعيػػيف السػػيد الػػدكتور/  -5
ر المجنة المدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بالكمية في وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ بناء عمى تقري

حيػث أوصػى مجمػس القسػـ  2ب(77 ) والنظـ لوظائؼ األساتذة واألساتذة المساعديف لجنة رقػـ لمحاسباتالعممية الدائمة 
بذات القسـ حيث أف سػيادتو كػاف ممتزمػا فػي  دبالموافقة عمى ما ورد بالتقرير وعمى تعييف سيادتو في وظيفة أستاذ مساع

 2أداؤهومحسنا  تعيينو مدرس بالقسـعممو ومسمكو منذ 
 القــــــــرار

 1مع تقدٌم التهنئة وٌرفع للجامعة على توصٌة مجلس القسم أوصى المجلس بالموافقة



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 4/4/4236المنعقدة بتاريخ  الجمسة السادسة 4235/4236عاـ الجامعى لم) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ 

 

(8) 

 المػدرس وليػد سػعد فػؤاد حممػي  لمذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد الميندس/ ا -6
عمػى درجػة  وبالكمية في وظيفػة مػدرس بػذات القسػـ نظػرا لحصػولالت الكيربية االلكترونيات واالتصابقسـ ىندسة المساعد 
تخصػص ىندسػة االتصػاالت( فػي موضػوع "تطبيػؽ الػواى  -االلكترونيػة يندسػة)الفػي الفمسفة مف جامعة المنوفية  دكتوراه

قػػة عمػػى تعيػػيف بالمواف 34/3/4236بتػػاريخ مػػاكس عمػػى مصػػفوفة البوابػػات القابمػػة لمبرمجػػة" حيػػث أوصػػى مجمػػس القسػػـ 
ومرفػؽ  آداؤهمػدرس مسػاعد بالقسػـ ومحسػنا  سيادتو في وظيفة مدرس حيث أنو كاف ممتزما في عممو ومسمكو منذ تعيينو

 2األوراؽ الدالة عمى ذلؾ
 القــــــــرار

 1مع تقدٌم التهنئة وٌرفع للجامعة على توصٌة مجلس القسم أوصى المجلس بالموافقة
 

المعيػد  -أحمد حمدي أحمد عرفػويد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد الميندس/ المذكرة المقدمة مف الس -7
ي وظيفػة مػدرس مسػاعد بػذات القسػـ نظػرا لحصػولو عمػى درجػة الماجسػتير فػي فػبقسـ ىندسػة وعمػـو الحاسػبات بالكميػة 
بالموافقة عمى تعيػيف سػيادتو فػي  حيث أوصى مجمس القسـ52/34/4235بتاريخ  تحسيف أساليب حماية قواعد البيانات
ومرفػؽ منػذ تعيينػو معيػد بالقسػـ  آداؤهكاف ممتزما في عممو ومسممو ومحسػنا حيث أنو وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ 

 األوراؽ الدالة عمى ذلؾ.
 القــــــــرار

 1مع تقدٌم التهنئة وٌرفع للجامعة على توصٌة مجلس القسم أوصى المجلس بالموافقة
 

ًً-لطالة:ًشئىنًالحعليمًوا:ًسبدسباً
المذكرة المقدمة مػف السػيد أ.د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف األعػداد المقتػرح قبوليػا فػي العػاـ الجػامعي  -3

 وىى كما يمي:  4236/4237

 طالب وطالبة  822ثانوية عامة عممي رياضة               -3    
 طالب وطالبة 322نوات (   شيادات فنية ) نظاـ الخمس س -4    
 طالب وطالبة 322معاىد فنية ) نظاـ الثانوية + سنتاف (    -5    
 طالب وطالبة 322                           وافدينطالب  -6    
 طالب وطالبة 322          ثانوية لغات إنجميزية وأمريكية -7    

4236/4237ًقترح قبوليا في العاـ الجامعي األعداد الم ىحيث أوصت المجنة بالموافقة عم     
 القــــــــرار

 1وٌرفع للجامعة 0431/5310بالموافقة على األعداد المقترح قبولها للعام الجامعً  أوصى المجلس
 
ً

الطػالب  بشػأف توصػية لجنػة شػئوف التعمػيـ بتحميػؿالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب  -4ً
بالكميػة بمػادة حقػوؽ االنسػاف باالضػافة الػى تحمػيميـ ريجي كميات التعميـ الصناعي والمرشحيف لمقبػوؿ بالفرقػة األولػى خ

 -وىػى )الرياضػػيات 7/32/4233بتػاريخ  بمػواد الفرقػة االعػدادى والتػى أوصػػى المجمػس األعمػى لمجامعػات بيػػا بجمسػتو
  2الكيمياء( -الفيزياء -الميكانيكا

 القــــــــرار 
 1توصٌة اللجنة بالموافقة على  أوصى المجلس

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 4/4/4236المنعقدة بتاريخ  الجمسة السادسة 4235/4236عاـ الجامعى لم) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ 

 

(9) 

أحمػد                  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف تصػويب نتيجػة الطالػب/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
أولػى ـ مػف فرصػة ثانيػة مػف الخػارج إلػى فرصػة 4234/4235في نتيجػة  المقيد بالفرقة الثالثة  -البكرىسالمة إبراىيـ 

فرصػة ثانيػة مػف الخػارج إلػى مقيػد  مػفالطالػب المػذكور  نتيجػةحيث أوصت المجنة بالموافقة عمػى تصػويب  2مف الخارج
 2بالفرقة الثالثة فرصة أولى

 القــــــــرار
 1توصٌة اللجنة وٌرفع للجامعةبالموافقة على  أوصى المجلس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عمػى الترخيػػص لمطػالب المتقػدميف  الموافقػةد/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف 2سػيد أالمذكرة المقدمػة مػف ال -6
 -: لمفرؽ المختمفة وىـاف ػػبدخػوؿ االمتح 4235/4236 الجامعيلعاـ ا اتلالمتحان

 فرصة التقدـ لالمتحاف عدد المواد الفرقة اسـ الطالب ـ
 ولىاأل 5 الثانٌة أحمد نظمى حامد محمد السٌد 1

 الثانٌة 4 الثانٌة أسامة مجدي أبو زٌد خلٌل 2

 الثانٌة 2 الثانٌة منى محمود محمد عباس 3

 الثانٌة 6 الثانٌة صابر دسوقً صابر محمد إبراهٌم 4

 الثانٌة 5 الثانٌة بهٌة محمد على عواد على 5



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 4/4/4236المنعقدة بتاريخ  الجمسة السادسة 4235/4236عاـ الجامعى لم) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ 

 

(:) 

 الثانٌة 3 الثانٌة رحاب محمد سالمة علٌان 6

 الثالثة 8 انٌةالث رسالن رسالن سند السواح 7

 الثالثة 4 الثانٌة سٌد حنفً محمد عبد الفتاح 8

 الثالثة 3 الثانٌة مٌادة مصطفى عبد التواب محمود 9

 األولى 2 تحكم -الثالثة   احمد فتحً السٌد عبد العاطى 11

 األولى 4 تحكم - الثالثة     عماد عبد الرحٌم سٌد أحمد عٌد 11

 األولى 5 تحكم -الثالثة    مً الشٌخمحمود عبد الرحمن محمد فه 12

 األولى 7 تحكم -الثالثة    أحمد مدحت مصطفى المصري 13

 األولى 4 اتصاالت -الثالثة   أحمد شفٌق أحمد الجندي 14

 الثانٌة            3 اتصاالت -الثالثة     حسن محمد حسن المشد 15

 الثانٌة            3 اتصاالت -الثالثة     محمد أنس ٌوسف محمد 16

 الثالثة            2 اتصاالت -الثالثة     محمد عبد البصٌر طه محمد 17

 األولى            4 حاسبات -الثالثة  محمد عطٌة على الملٌجى 18

 األولى            7 حاسبات -الثالثة  السٌد مندوه أحمد السٌد 19

 الثانٌة            2 حاسبات -الثالثة  أسامة الحسٌنً عبد الرؤوف على 21

 األولى            2 حاسبات -الرابعة  محمود محمد محمد محمد صقر 21

 الثالثة            12 حاسبات -الرابعة  معتز محمد محمد كمال 22

قة عمػى التػرخيص حيث أوصت المجنة بالموافالرسوـ المقررة. وااالمتحاف وسدد لدخوؿ اتبطمب واتقدم ىؤالء الطالب  بأف عمما 
 2ـ4235/4236ليؤالء الطالب بدخوؿ االمتحانات مف الخارج لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار
 1توصٌة اللجنة وٌرفع للجامعةبالموافقة على  أوصى المجلس

 
 
 
 

طػالب  "7 "  إرجػاء قيػد عػدد  عمػى الموافقػةد/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف 2المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -7
) الطػػػالب  ـ بسػػػبب تػػػأخر وصػػػوؿ كشػػػوؼ التنسػػػيؽ لمكميػػػة4236/4237لمعػػػاـ الجػػػامعي القػػػادـ  بالفرقػػػة االعػػػدادى ،

وذلػؾ  جامعة القاىرة( ولـ يتمكنوا مف الحضور لمدراسػة مػف بدايػة العػاـ الجػامعي -الحاصموف عمى معادلة كمية اليندسة
 -عمى النحو التالي :

 تاريخ وصوؿ كشؼ خوالمؤىؿ وتاري     االسـ ـ
 مكتب التنسيؽ

 تاريخ تقديـ األوراؽ

 53/34/4235 33/34/4235 4235معيد فني صناعي  محمد إبراىيـ عبد الرحمف األبرص 3
 47/34/4235 33/34/4235 4235معيد فني صناعي  دينا محمد عمى سالـ 4
 46/34/4235 33/34/4235 4235معيد فني صناعي  محمد عبد الجواد عبد المحسف عبد المعبود 5
 45/34/4235 33/34/4235 4235معيد فني صناعي  معتز أحمد عبد الفتاح عوض 6



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 4/4/4236المنعقدة بتاريخ  الجمسة السادسة 4235/4236عاـ الجامعى لم) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ 

 

(;) 

 48/34/4235 33/34/4235 4235معيد فني صناعي  محمد رمضاف فتحي مدكور 7
 2حيث أوصت المجنة بالموافقة عمى إرجاء قيد ىؤالء الطالب

 القــــــــرار
  1ة اللجنةتوصٌبالموافقة على  أوصى المجلس

طػالب بالفرقػة  "9 " إرجػاء قيػد عػدد عمػى الموافقػةد/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -8
) الطػالب الحاصػموف عمػى بكػالوريوس ـ بسػبب تػأخر وصػوؿ كشػوؼ التنسػيؽ لمكميػة4236/4237لمعاـ الجػامعي القػادـ  األولى
 -وذلؾ عمى النحو التالي :  مكنوا مف الحضور لمدراسة مف بداية العاـ الجامعي( ولـ يتالصناعيالتعميـ 

 تاريخ وصوؿ كشؼ مكتب المؤىؿ وتاريخو     االسـ ـ
 التنسيؽ      

 تاريخ تقديـ األوراؽ

 53/34/4235 34/4235/;4 ;422بكالوريوس التعميـ الصناعي  يحيى صالح الديف محمد محمد 3

 4/3/4236 34/4235/;4 4232بكالوريوس التعميـ الصناعي  براىيـ سميمافمحمود أحمد أحمد إ 4

 6/3/4236 34/4235/;4 4227بكالوريوس التعميـ الصناعي  محمد فوزي محمود محمد  5

 7/3/4236 34/4235/;4 4228بكالوريوس التعميـ الصناعي  رشا محمود أحمد مصطفى 6

 3/4236/: 34/4235/;4 4227لتعميـ الصناعي بكالوريوس ا حسف عبد الرازؽ عبد اليادي 7

 3/4236/; 34/4235/;4 4225بكالوريوس التعميـ الصناعي  أحمد رجب محمود أحمد 8

 3/4236/;3 34/4235/;4 4229بكالوريوس التعميـ الصناعي  محمد ممدوح عبد العزيز محمود 9

 2حيث أوصت المجنة بالموافقة عمى إرجاء قيد ىؤالء الطالب

 ـــــــرارالقـ
  1توصٌة اللجنةبالموافقة على  أوصى المجلس

 
 
 

 

محمػد            / الطالػبوالطػالب بشػأف الموافقػة عمػى إعػػادة قيػد  التعميـد/ وكيؿ الكمية لشئوف 2المقدمة مف السيد أ المذكرة -9
) حالتػو مفصػوؿ ولػو حػؽ التقػدـ  يربيػةااللكترونيات واالتصاالت الكقسـ ىندسة  الثالثةالمقيد بالفرقة  -عبد البصير طو محمد

حيػث احضػر الطالػب شػيادة الخدمػة  2بسػبب التجنيػد 4235/4236 الجػامعيلمعػػاـ  تحاف مف الخارج فرصة ثالثة وأخيرة(لالم
 2أشير مف استالميا ووضأل في طمبة أسباب عدـ التقدـ بيا فور استالميا  8العسكرية بعد حوالي 

عمى إعادة قيد الطالب المذكور المقيػد بالكميػة بالفرقػة الثالثػة قسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت أوصت المجنة بالموافقة  قد    
 2 4235/4236الكيربية وحالتو )فرصة ثالثة وأخيرة( لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار
 1بالموافقة على توصٌة اللجنة سأوصى المجل

معتػز        / الطالػبوالطالب بشأف الموافقػة عمػى إعػػادة قيػد  التعميـلشئوف د/ وكيؿ الكمية 2المقدمة مف السيد أ المذكرة -:
) حالتػو فرصػة وعمػوـ الحاسػبات )الئحػة حديثػة( قسػـ ىندسػة  الرابعػةالمقيػد بالفرقػة  -محمد محمػد كمػاؿ عبػد المحسػف

مرفػؽ بػو نمػوذج  34/4235/:3تقدـ الطالب بطمب بتػاريخ حيث  2بسبب التجنيد 4235/4236 الجامعيلمعػاـ  ثالثة(
قػد 2لممتخمفيف عف تأدية الخدمة العسكرية يفيد أنو أصبأل غير مطموب لمتجنيد نيائيا "وذلؾ خالؿ شير مف تاريخ القرار"



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 4/4/4236المنعقدة بتاريخ  الجمسة السادسة 4235/4236عاـ الجامعى لم) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ 
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أوصػػت المجنػػة بالموافقػػة عمػػى إعػػادة قيػػد الطالػػب المػػذكور المقيػػد بالكميػػة بالفرقػػة الرابعػػة قسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات 
 2 4235/4236ـ الجامعي وحالتو )فرصة ثالثة( لمعا

 القــــــــرار
 2 توصٌة اللجنةالموافقة على  سأوصى المجل

حسػف       د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف الموافقة عمى إيقػاؼ قيػد  الطالػب/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -;
وحالتػػو  4235/4236ات لمعػػاـ الجػامعي قسػـ ىندسػة وعمػػوـ الحاسػب الثالثػػةالمقيػػد بالفرقػة  -محمػود حسػف عمػػى حمػور

 4227/;528سػػنو بػػالقرار رقػػـ  :4لحػػيف تحديػػد موقفػػة مػػف التجنيػػد حيػػث أنػػو كػػاف مؤجػػؿ تجنيػػده لسػػف "بػػاؽ لاعػػادة" 
 . 43/34/4235وأتـ سف الثامنة والعشروف في  7:;43/34/3وحيث أف تاريخ ميالد الطالب 

 القــــــــرار
 لحٌن تحدٌد موقفه من التجنٌد 0231/4310اف قٌد الطالب المذكور عن العام الجامعً الموافقة على إٌقأوصى المجلس ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القيػػد واألعػػذار لمطػػالب ا تػػي  إيقػػاؼعمػػى د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف الموافقػػة 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -32
 -وذلؾ عمى النحو التالي : ـ4235/4236عف دخوؿ امتحانات العاـ الجامعى أسمائيـ

حالػػػة القيػػػد فػػػي العػػػاـ  اسـ الطالب ـ
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعي 

4235/
4236 

قػػػػػػػرار لجنػػػػػػػة شػػػػػػػئوف  ماىية العذر نوع العذر
 التعميـ والطالب

 بالفرقةاالعدادى ىيثـ جماؿ محمد مصطفى 3
 "باقي لاعادة"

إيقػػػػاؼ قيػػػػد خػػػػامس عػػػػف  
 العاـ بأكممو

يقػػػػاؼ الموافقػػػة عمػػػى إ مرافؽ لوالده خارج البالد
 القيد 

 بالفرقة االعدادى بياء سعد عبد المقصود البنا 4
 "مستجد"

 عذر عف مادة واحدة فقط
 "ميارات االتصاؿ"

 الموافقة عمى العذر  مرضى
 

 األولى بالفرقة  محمد أحمد محمد الصوفي 5
 "منقوؿ"

إيقػػاؼ قيػػد أوؿ عػػف العػػاـ 
 بأكممو

عائػػػؿ األسػػػرة واحضػػػر مػػػا يفيػػػد 
 قيامة بالعمؿ الفعمي

الموافقػػػة عمػػػى إيقػػػػاؼ 
 القيد 

 بالفرقة األولى احمد عبد الحميد احمد ميزار 6
 "منقوؿ"

إيقػػاؼ قيػػد أوؿ عػػف العػػاـ 
 بأكممو

يعمػػؿ لمسػػاعدة األسػػرة واحضػػر 
مػػػا يفيػػػد قيامػػػة بالعمػػػؿ 

 الفعمي 

الموافقػػػة عمػػػى إيقػػػػاؼ 
 القيد 

محمػػػػػد عبػػػػػد السػػػػػتار حسػػػػػف  7
 الجزار

 بالفرقة األولى
 "باؽ لاعادة"

قيػػد أوؿ عػػف العػػاـ إيقػػاؼ 
 بأكممو

العائؿ الوحيد لألسرة واحضر مػا 
يفيػػػػػػػد قيامػػػػػػػة بالعمػػػػػػػؿ 

الموافقػػػة عمػػػى إيقػػػػاؼ 
 القيد 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 4/4/4236المنعقدة بتاريخ  الجمسة السادسة 4235/4236عاـ الجامعى لم) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ 
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 الفعمي
 بالفرقة األولى أية محمد عبد اليادي احمد 8

 "منقولة"
إيقػػاؼ قيػػد أوؿ عػػف العػػاـ 

 بأكممو
الموافقػػػة عمػػػى إيقػػػػاؼ  رعاية طفؿ

 القيد 
 األولى بالفرقة أحمد محمد محمد الحسيني 9

 "منقوؿ"
 عذر عف مادة واحدة فقط 

 "5"رياضة ىندسية 
الموافقػػػػة عمػػػػى العػػػػذر  مرضى

 المرضى
 

عػػػػػذر عػػػػػف دخػػػػػوؿ مػػػػػادة  الفرقة األولى "منقوؿ" أحمد مجدى محمد عبد العزيز :
"ىياكػػػػػػػػػؿ بيانػػػػػػػػػات 

 خوارزميات"

الموافقػػػػة عمػػػػى العػػػػذر  مرضى
 المرضى

" فرصػػة الفرقػػة الثانيػػة  أبوزيد توفيؽ أبو زيد نايؿ ;
ثانيػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف 

 الخارج"

الموافقػػػة عمػػػى إيقػػػػاؼ  رعاية أسرتو بعد وفاة والده ايقاؼ قيد عف العاـ بأكممو
 القيد
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 بالفرقة الرابعة إيماف جماؿ عمى بدراف
 "منقولة قسـ اتصاالت"

عػذر عػف مػػادة واحػدة فقػػط 
"نظريػػػة االتصػػػاالت 

 المتحركة"

 الموافقة عمى العذر  حالة وضع قيصرية
 

الفرقػػة الرابعػػة "منقػػػوؿ  محمد مصطفى كامؿ 33
 قسـ حاسبات

الموافقػػػة عمػػػى ايقػػػػاؼ  اعتقاؿ ايقاؼ قيد عف العاـ بأكممو
 القيد 
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 بالفرقة الرابعة أماني طمبة مصطفى عمى
 "منقولة قسـ تحكـ"

إيقػػاؼ قيػػد أوؿ عػػف العػػاـ 
 بأكممو

الموافقػػػة عمػػػى إيقػػػػاؼ  رعاية طفؿ
 القيد 

 

 القــــــــرار
دخػػوؿ امتحانػػات العػػاـ  فعػػ وأعػػذارمطػػالب الػػذيف تقػػدموا بقيقػػاؼ قيػػد ل واألعىىذار قٌىىدالالمجلىىس بالموافقىىة علىىى إٌقىىاف أوصىىى 

4235/4236ًالجامعى

ً
ً-سببعبا:ًالعالقبتًالثقبفية:

أحمػد    / وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػأف التقريػر الدراسػي الخػاص بالمينػدس/د2أالمذكرة المقدمة مف السيد  -3
  E-JUST       والممتحػؽ ببرنػام المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت  الكيربيػة  -عصاـ نبوي مرة

لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه عمى المنحة المقدمة لسيادتو مف الجامعة المصرية اليابانية لمعمـو والتكنولوجيػا بمدينػة بػرج 
 صورة مف التقرير الدراسي لمميندس المذكور.   ومرفؽ العرب الجديدة باإلسكندرية

 القــــــــرار
 للمهندس المذكور. الدراسًالموافقة على التقرٌر بأوصى المجلس 

محمػد   / وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف التقريػر الدراسػي الخػاص بالمينػدس/د2أالمذكرة المقدمة مف السيد  -4
لمحصػػوؿ   E-JUSTوالممتحػػؽ ببرنػػام  بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت  الكيربيػػة  المعيػػد -السػػيد محمػػد الوكيػػؿ

عمى درجتي الماجستير والدكتوراه عمى المنحة المقدمة لسيادتو مف الجامعة المصرية اليابانيػة لمعمػـو والتكنولوجيػا بمدينػة 
 دس المذكور.   ومرفؽ صورة مف التقرير الدراسي لممين برج العرب الجديدة باإلسكندرية

 القــــــــرار
 للمهندس المذكور. الدراسًالموافقة على التقرٌر بأوصى المجلس 

محمػد   / وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف التقريػر الدراسػي الخػاص بالمينػدس/د2أالمذكرة المقدمة مف السيد  -5
لمحصػوؿ   E-JUSTوالممتحػؽ ببرنػام  تصػاالت  الكيربيػة بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واال  المعيػد -ريحاف إمػاـ المميجػى
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عمى درجتي الماجستير والدكتوراه عمى المنحة المقدمة لسيادتو مف الجامعة المصرية اليابانيػة لمعمػـو والتكنولوجيػا بمدينػة 
 ومرفؽ صورة مف التقرير الدراسي لمميندس المذكور.  برج العرب الجديدة باإلسكندرية

 القــــــــرار
 للمهندس المذكور. الدراسًالموافقة على التقرٌر بأوصى المجلس 

أحمػد    / وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػأف التقريػر الدراسػي الخػاص بالمينػدس/د2أالمذكرة المقدمة مف السيد  -6
لمحصػوؿ عمػى   E-JUSTوالممتحػؽ ببرنػام   الصػناعية والػتحكـبقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات  المعيػد -محمد السيد خميفة

عمى المنحة المقدمة لسيادتو مف الجامعة المصػرية اليابانيػة لمعمػـو والتكنولوجيػا بمدينػة بػرج  هدرجتي الماجستير والدكتورا
 ومرفؽ صورة مف التقرير الدراسي لمميندس المذكور.  العرب الجديدة باإلسكندرية

 القــــــــرار
 للمهندس المذكور. لدراسًاالموافقة على التقرٌر بأوصى المجلس 

 -/ طػارؽ يحيػى خضػر2السػيد دااللتمػاس المقػدـ مػف د/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -7
وعضو البعثة الدراسية المدرس المساعد بالقسـ سابقا  -/ محمد شمس الديف مصطفى2المدرس بالقسـ بطمب يمتمس فيو مد بعثة ـ

 2لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه  امعة ىانوفر بألمانيابج
 -لديف مصطفىمحمد شمس ا / 2بانياء خدمة السيد ـ7/34/4235( بتاريخ 37:5د/ رئيس الجامعة رقـ )2أ أنو صدر قرارحيث     

  2المدرس المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ
بالموافقة عمى مد البعثة لمميندس  االلكترونيتوراه لمميندس المذكور قد أرسؿ تقرير بالبريد عمى رسالة الدك األجنبيوحيث أف المشرؼ  

 رسالة الدكتوراه  إتماـالمذكور عاـ آخر حتى يتمكف مف 
 القــــــــرار

 2لمذكورالمهندس ا فصلقرارا  النظر فً بإعادةد/ رئٌس الجامعة للتفضل 1أوصى المجلس بالموافقة على رفع األمر للسٌد أ
 

ً-دراسبتًعليبً:ً:ثبمىباً
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشػة رسػالة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-3

المسػجؿ بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة فػي  -باسػـ محمػد عمػى الػدويؾالماجستير الخاصة بالمينػدس/ 
لجنػػة الفحػػص والمناقشػػة بمػػنأل المينػػدس  حيػػث أوصػػت(  محاكػػاة قنػػاة االتصػػاؿ فػػي المنصػػات عاليػػة االرتفػػاع) موضػػوع: 

المػذكور درجػة الماجسػتير فػي اليندسػة االلكترونيػة تخصػص ىندسػػة االتصػاالت ومرفػؽ صػورة مػف تقػارير لجنػة الفحػػص 
  والمناقشة.

 القــــــــرار
الهندسة  فً الماجستٌرٌة لجنة الفحص والمناقشة بمنح المهندس المذكور درجة الموافقة على ما جاء بتوصبأوصى المجلس 
  وٌرفع للجامعةااللكترونٌة 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى قػػرار لجنػػة فحػػص ومناقشػػة 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -4
اليندسػية  الفيزيقا والرياضياتالمسجؿ بقسـ  -عبد الحميد سعيدناصر عبد الفضيؿ رسالة الماجستير الخاصة بالميندس/ 

أوصػػت لجنػػة حيػػث ( خفػػض االىتػػزازات فػػي الػنظـ الديناميكيػػة والمعرفػػة بالمعػػادالت التفاضػػمية غيػر الخطيػػةفػي موضػػوع: ) 
تقػارير لجنػة ومرفؽ صورة مػف  العموـ األساسية اليندسيةالفحص والمناقشة بمنأل الميندس المذكور درجة الماجستير في 

 الفحص والمناقشة.
 القــــــــرار

العلوم فىى الماجسىتٌرالموافقة على ما جاء بتوصىٌة لجنىة الفحىص والمناقشىة بمىنح المهنىدس المىذكور درجىة بأوصى المجلس 
  وٌرفع للجامعةة ٌالهندس األساسٌة
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 ( 4/4/4236المنعقدة بتاريخ  الجمسة السادسة 4235/4236عاـ الجامعى لم) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ 
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الموافقػػة عمػػى قػػرار لجنػػة فحػػص ومناقشػػة  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -5
بقسػـ  ةلدرجػة دكتػور الفمسػفة فػي اليندسػة االلكترونيػالمسػجؿ  -/ محمػد عػدلي طمعػتالخاصة بالميندس الدكتوراهرسالة 

أوصػت حيػث ( التحكـ المعدؿ فػي ازدحػاـ المحتػوى االعالمػى عمػى شػبكة االنترنػتفي موضوع: ) ىندسة وعمـو الحاسبات 
ومرفػؽ صػورة مػف تقػارير اليندسػة االلكترونيػة فػي  دكتور الفمسػفةمناقشة بمنأل الميندس المذكور درجة لجنة الفحص وال

 لجنة الفحص والمناقشة.
 القــــــــرار

 فىً ةدكتىور الفلسىف الموافقة على ما جىاء بتوصىٌة لجنىة الفحىص والمناقشىة بمىنح المهنىدس المىذكور درجىةبأوصى المجلس 
   ع للجامعةوٌرف الهندسة االلكترونٌة

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -6
لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية المسػػجؿ  -عبػػد الغنػػى محمػػود الشػػيفرسػػالة الماجسػػتير الخاصػػة بالمينػػدس/ السػػيد 

تصػميـ ىيكػؿ خػدمي لنظػاـ القيػاس )  -فػى موضػوع: وعمػوـ الحاسػباتدسػة  بقسػـ  ىنتخصص ىندسة وعمـو الحاسػبات 
( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشػة لمرسػالة ألقمار االستشعار عف بعد وتطبيقو عمى الحوسبة السحابية

 -مف السادة:
 خمي(وعموـ الحاسبات ) ممتحف دابقسـ ىندسة متفرغ أستاذ   نواؿ أحمد الفيشاوىد/ 2أ 3

 جامعة األزىر) ممتحف خارجي( -كمية اليندسة -بقسـ ىندسة النظـ والحاسبات -أستاذ ىندسة البرمجيات د/ محمد زكى عبد الحميد2أ 4
 جامعة األزىر )عف لجنة اإلشراؼ( -كمية اليندسة -أستاذ مساعد بقسـ ىندسة النظـ والحاسبات / عبد الفتاح عبد العظيـ الشرقاوى2د 5

 ــــرارالقــــ
 وترفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقة على التشكٌل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستٌر للمهندس المذكور

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -7
لدرجػػة الماجسػػتير فػػى اليندسػػة المسػجؿ  -محمػػد الفػاتأل عبػػد السػػميع حامػػد بػػدوىلخاصػػة بالمينػػدس/ رسػالة الماجسػػتير ا

تحسيف أداء أنظمة كشػؼ )  -في موضوع: وعمـو الحاسباتبقسـ  ىندسة  االلكترونية تخصص ىندسة وعمـو الحاسبات 
 -لفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة ااالختراقات استنادا عمى أدوات فحص الثغرات

 باألكاديمية العربية لمنقؿ البحري باإلسكندرية ) ممتحف خارجي( -بكمية اليندسةأستاذ   / محمد خضرد2أ 3

 وعموـ الحاسبات ) عف لجنة اإلشراؼ(بقسـ ىندسة متفرغ أستاذ   نواؿ أحمد الفيشاوىد/ 2أ 4

 بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات )ممتحف داخمي( أستاذ مساعد / أسامة صالح فرج اهلل2د 5
 القــــــــرار

 .وترفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقة على التشكٌل المقترح من مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستٌر للمهندس المذكور
 

وافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة االمتحػاف الشػامؿ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الم2المذكرة المقدمة مف السيد أ -8
بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات  لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػى اليندسػة اإللكترونيػة المسػجؿ -عمى أحمد عبد الفتاح العبػدلمميندس/ 

 وتتكوف المجنة مف السادة: واالتصاالت الكيربية
 تصاالت الكيربية ) مف داخؿ القسـ(أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واال   / ناجى وديع مسيحةد2أ 3

 الفيزيقا والرياضيات اليندسية ) مف خارج القسـ(بقسـ متفرغ أستاذ   / سعيد عمى الصيرفىد2أ 4

 أستاذ بمعيد بحوث االلكترونيات )خارجي( د/ أحمد محمد عطية سالـ2أ 5
 ترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ( أستاذ متفرغ "أستاذ مساعد" بقسـ ىندسة االلك / عبد العزيز طو شمبي2د 6
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )مف داخؿ القسـ( محمد محمد السعيد الحمواني/ 2د 7
 

 القــــــــرار
 الموافقـة على تشكٌل لجنة االمتحان الشامل للمهندس المذكور.أوصى المجلس ب

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 4/4/4236المنعقدة بتاريخ  الجمسة السادسة 4235/4236عاـ الجامعى لم) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ 

 

(36) 

/  د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى مػد فتػرة الدراسػة لممينػدس2د أالمذكرة المقدمة مػف السػي -9
الماجسػتير فػي اليندسػة االلكترونيػة تخصػص ىندسػة الػتحكـ االلػى لدرجػة  المسػجؿ -اسالـ سمير عبػد الوىػاب عبػد العمػيـ

 مػى طمػب لجنػة األشػراؼ عمػى الرسػالة لمػدة عػاـبنػاء ع ـ4229ىندسة االلكترونيات الصػناعية والػتحكـ دورة أكتػوبر  بقسـ
2ًـ بعد انتياء المدة القانونية 4236/;/52ـ حتى 3/32/4235ثاف وأخير اعتبارا مف 

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

ً

/أحمد  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد فترة الدراسة لمميندس2المذكرة المقدمة مف السيد أ -:
ىندسػػة  الماجسػػتير فػػي اليندسػػة االلكترونيػػة تخصػػص ىندسػػة الػػتحكـ االلػػى بقسػػـلدرجػػة  المسػػجؿ -يوسػػؼ أحمػػد يوسػػؼ

ثالػػث وأخيػػر  ؼ عمػػى الرسػػالة لمػػدة عػػاـبنػػاء عمػػى طمػػب لجنػػة األشػػرا ـ4228االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ دورة أكتػػوبر 
2ًـ بعد انتياء المدة القانونية 4236/;/52ـ حتى 3/32/4235اعتبارا مف 

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

ً
ً
ً

ً

 ة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى مػػد فتػػرة الدراسػػة لممينػػدسد/ وكيػػؿ الكميػػ2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -;
ىندسػة  الماجستير في اليندسة االلكترونية تخصص ىندسػة الػتحكـ االلػى بقسػـلدرجة  المسجؿ -/فيصؿ رزؽ عبد المطيؼ

رابػػع وأخيػػر  لمػػدة عػػاـ بنػػاء عمػػى طمػػب لجنػػة األشػػراؼ عمػػى الرسػػالة ـ4225االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ دورة أكتػػوبر 
2ًـ بعد انتياء المدة القانونية 4236/;/52ـ حتى 3/32/4235اعتبارا مف 

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

ً

عيػد تسػجيؿ المينػدس/   إلغاء يا والبحوث بشأف الموافقة عمىد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العم2لمذكرة المقدمة مف السيد أا -32
ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ تخصػػص المسػػجؿ لدرجػػة  -عمػػى عيػػد الغباشػػى

 2بالتقرير السنوي لمسادة المشرفيف ءبناءًا عمى ما جا ;422ىندسة التحكـ والنظـ دورة أكتوبر 
 رالقــــــــرا

 .إلغاء التسجٌل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب
 

/ ةتسػجيؿ الميندسػ  إلغػاء د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى2لمػذكرة المقدمػة مػف السػيد أا -33
الماجستير في اليندسػة االلكترونيػة بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت لدرجة  ةالمسجم -الياـ حسف محمد الشنوانى

 2بالتقرير السنوي لمسادة المشرفيف ءبناءًا عمى ما جا 4224الكيربية دورة أكتوبر 
 القــــــــرار

 .إلغاء التسجٌل للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب
 

تسػجيؿ المينػدس/   إلغػاء كيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػىد/ و 2لمػذكرة المقدمػة مػف السػيد أا -34
دكتػور الفمسػفة فػي اليندسػة االلكترونيػة بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات المسػجؿ لدرجػة  -محمود محمدى أحمػد عبػد الوىػاب

 2بالتقرير السنوي لمسادة المشرفيف ءواالتصاالت الكيربية بناءًا عمى ما جا
 ــــرارالقــــ

 .إلغاء التسجٌل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 4/4/4236المنعقدة بتاريخ  الجمسة السادسة 4235/4236عاـ الجامعى لم) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ 

 

(37) 

 

/ ةتسػجيؿ الميندسػ  إلغػاء د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى2لمػذكرة المقدمػة مػف السػيد أا -35
قسػػػـ ىندسػػػة االلكترونيػػػات دكتػػػور الفمسػػػفة فػػػي اليندسػػػة االلكترونيػػػة بلدرجػػػة  ةالمسػػػجم -سػػػحر إبػػػراىيـ عثمػػػاف الػػػدودة

 2بالتقرير السنوي لمسادة المشرفيف ءواالتصاالت الكيربية بناءًا عمى ما جا
 القــــــــرار

 .إلغاء التسجٌل للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب
 

/ ةتسػجيؿ الميندسػ  إلغػاء ىد/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػ2لمػذكرة المقدمػة مػف السػيد أا -36
دكتػور الفمسػفة فػي اليندسػة االلكترونيػة بقسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات نظػرا ألنيػا لدرجػة  ةالمسجم -مروة أحمد شوماف

 2عضو بالمنحة الدراسية بجامعة موسكو لمطاقة بروسيا لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه
 القــــــــرار

 .سجٌل للمهندسة المذكورةإلغاء التالموافقـة على أوصى المجلس ب
 

 
د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -37

المقيػػدة لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية فػػي ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت  -بالميندسػػة/ شػػيماء جمػػاؿ السػػيد أحمػػد
 ضوع: ) تصميـ وتطبيقات اليوائيات التي يمكف ارتداؤىا في أنظمة االتصاالت الالسمكية(الكيربية في مو 

  -تحت أشراؼ كؿ مف: 
 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةمتفرغ أستاذ   كماؿ حسف عوض اهللد/ 2أ 3

 ربيةبقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيأستاذ  زيف الديف حمميد/ صابر 2أ 4
 ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية مدرس بقسـ / ىند عبد العظيـ مميط2د 5

 القــــــــرار
 .التسجٌل للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب

 

 د/وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ موضػػوع البحػػث2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -38
المقيػدة لدرجػػة ماجسػتير العمػػوـ اليندسػية فػػي ىندسػة وعمػػوـ الحاسػػبات  -الخػاص بالميندسػػة/ شػريف أحمػػد عمػى البػػوذ

 في موضوع: ) تحسيف تأميف الحوسبة السحابية باستخداـ بروتوكوؿ المنع األتوماتيكى(بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات 

  -تحت أشراؼ كؿ مف: 
 وعموـ الحاسباتبقسـ ىندسة متفرغ ذ أستا  نواؿ أحمد الفيشاوىد/ 2أ 3

 القــــــــرار
 .التسجٌل للمهندسة المذكورةالموافقـة على أوصى المجلس ب

 

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -39
جػػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية فػي ىندسػة االلكترونيػات واالتصػػاالت المقيػد لدر  -بالمينػدس/ أحمػد عمػى بػدوى رصػاص

 شبكات الراديو االدراكية( فيالتنظيـ األمثؿ وتعظيـ االستفادة مف الطاقة ومعدؿ نقؿ البيانات الكيربية في موضوع: ) 

  -تحت أشراؼ كؿ مف: 
 صاالت الكيربيةأستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالت  سامي عبد المنعـ الضميؿد/ 2أ 3

 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ مساعد منى محمد صبري شقير/ 2د 4
 القــــــــرار

 .التسجٌل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 4/4/4236المنعقدة بتاريخ  الجمسة السادسة 4235/4236عاـ الجامعى لم) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ 

 

(38) 

يؿ موضوع البحػث الخػاص د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسج2المذكرة المقدمة مف السيد أ -:3
بقسػػـ  (ىندسػة االتصػاالت)العمػوـ اليندسػية فػػي  دكتػور الفمسػػفةالمقيػػد لدرجػة  -محمػد جػػالؿ السػيد المشػدبالمينػدس/ 

-تحسػيف أداء الوصػمة اليابطػة لتقنيػة االتصػاؿ الالسػمكي اؿفػي موضػوع: ) ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيػة 
 اى المتقدمة(-تى

 -:تحت أشراؼ  
 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةمتفرغ أستاذ   السيد محمود الربيعيد/ 2أ 3

 القــــــــرار
 .التسجٌل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب

 
حػث الخػاص د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ موضوع الب2المذكرة المقدمة مف السيد أ -;3

وعمػػوـ ىندسػػة  بقسػػـالعمػػوـ اليندسػػية  فػػي دكتػػور الفمسػػفةالمقيػػد لدرجػػة  -أحمػػد إبػػراىيـ أبػػو المكػػاـر سػػالـبالمينػػدس/ 
 تحسيف األماف لتقنيات تشفير الفيديو(في موضوع: )  )الذكاء االصطناعي ومعالجة الصور( الحاسبات

  -تحت أشراؼ كؿ مف: 
 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةمتفرغ  أستاذ  السيد محمود الربيعيد/ 2أ 3

 وعموـ الحاسباتبقسـ ىندسة  أستاذ مساعد أسامة صالح فرج اهلل/ 2د 4
 القــــــــرار

 .التسجٌل للمهندس المذكورالموافقـة على أوصى المجلس ب
 

أف الموافقة عمى تسجيؿ موضوع البحػث الخػاص د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش2المذكرة المقدمة مف السيد أ -42
وعمػػوـ ىندسػػة  بقسػػـالعمػػوـ اليندسػػية فػػي  دكتػػور الفمسػػفةالمقيػػد لدرجػػة  -عبػػد اهلل حسػػف حسػػف حسػػفبالمينػػدس/ 
التعرؼ عمى األشخاص باسػتخداـ تحميػؿ بصػمة المشػي في موضوع: )  )الذكاء االصطناعي ومعالجة الصور( الحاسبات

  -حت أشراؼ كؿ مف:ت في المنشئات النووية(
 ىيئة الطاقة الذرية -أستاذ متفرغ بمركز البحوث النووية د/ سيد محمد العربى2أ 3
 وعموـ الحاسباتبقسـ ىندسة متفرغ "أستاذ مساعد"  أستاذ   محمد قالش حمدي/ 2د 4

 وعموـ الحاسباتبقسـ ىندسة  أستاذ مساعد أسامة صالح فرج اهلل/ 2د 5
 القــــــــرار

 .التسجٌل للمهندس المذكورالموافقـة على المجلس بأوصى 
 

منػى   / 2د  ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمػى رفػع اسػـ السػيد2لمذكرة المقدمة مف السيد أا -43
مػى رسػالة مف لجنة األشػراؼ ع -األستاذ المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية -محمد صبري شقير

ىندسػة  لدرجػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية فػي المسػجؿ -/ فريد شوقي عبد الخالؽ محمدالخاصة بالميندس الماجستير
ضػػافة اسػػـ السػػيد د واالتصػػاالت الكيربيػػةااللكترونيػػات   -/ محمػػد عبػػد النبػػي أحمػػد2نظػػرا لظػػروؼ خاصػػة بسػػيادتيا وام

إلى لجنة اإلشراؼ عمى رسالة الماجسػتير الخاصػة  بالمينػدس  بيةبقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكير المدرس 
 -لتصبأل لجنة اإلشراؼ كالتالي: المذكور

 واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة االلكترونيات متفرغ أستاذ    السيد محمود الربيعي د/ 2أ 3

 واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة االلكترونيات  مدرس / محمد عبد النبي محمد 2د 4
 القــــــــرار

/ محمىد عبىد النبىً 1وإضىافة اسىم السىٌد دمن لجنة اإلشراف على الرسىالة  شقٌر / منى محمد صبري1السٌدة دأوصى المجلس بالموافقة على رفع اسم 
ً 1محمد أحمد وٌرفع للجامعة 

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 4/4/4236المنعقدة بتاريخ  الجمسة السادسة 4235/4236عاـ الجامعى لم) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ 

 

(39) 

منػى   /2د  ةعمػى رفػع اسػـ السػيد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة2المذكرة المقدمة مف السيد أ -44
مػف لجنػة األشػراؼ عمػى رسػالة  -أسػتاذ مسػاعد بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة -محمد صبري شقير

لدرجػػة الماجسػػتير فػػي اليندسػػة  المسػػجؿ -/ محمػػود عبػػد الحميػػد محمػػدي محمػػد نػػورالخاصػػة بالمينػػدس الماجسػػتير
نظرا لظروؼ خاصة بسػيادتيا لتصػبأل لجنػة اإلشػراؼ وذلؾ   واالتصاالت الكيربيةات بقسـ ىندسة االلكتروني االلكترونية
 -كالتالي:

 واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة االلكترونيات متفرغ أستاذ    ناجى وديع مسيحة د/ 2أ 3

 القــــــــرار
ًوٌرفع للجامعة اف على الرسالة وإبقاء باقً أعضاء اللجنة كما هممن لجنة اإلشرشقٌر/ منى محمد صبري 1أوصى المجلس بالموافقة على رفع اسم السٌدة د

/ محمػد 2د د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف الموافقػػة عمػى إضػافة اسػـ  السػيد2لمذكرة المقدمة مف السيد أا -45
عمى رسالة الماجسػتير  األشػراؼإلى لجنة  المدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية -صالح فتأل اهلل طبور
المسػػػجمة لدرجػػػة ماجسػػػتير العمػػػوـ اليندسػػػية فػػػي ىندسػػػة االلكترونيػػػات  -مػػػروة محمػػػد صػػػالأل آزار/ ةالخاصػػػة بالميندسػػػ
ً لتصبأل لجنة اإلشراؼ كالتالي: مجيوداتونظرا لحاجة موضوع البحث إلى  واالتصاالت الكيربية

 سـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقأستاذ   د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد2أ 3

 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  أحمد نبيو زكى راشد/ 2د 4
 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية / محمد صالح فتأل اهلل طبور2د 5

ًالقــــــــرار
 2إلى لجنة األشراف على الرسالة وٌرفع للجامعة طٌورمحمد صالح فتح هللا / 1أوصى المجلس بالموافقة على إضافة السٌد د

 

/ أحمػد 2د د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػػة عمػى إضػافة اسػـ  السػيد2لمذكرة المقدمة مف السيد أا -46
عمػرو الخاصػة بالمينػدس/  الدكتوراهلة عمى رسا إلى لجنة األشػراؼ أستاذ مساعد بييئة الطاقة الذرية -حسف كامؿ مديف

العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت  فػػيالمسػػجؿ لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة  -محمػػد عبػػد الواحػػد كشػػؾ
ً لتصبأل لجنة اإلشراؼ كالتالي: الكيربية

 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية متفرغ أستاذ  د/ ناجى وديع مسيحة2أ 3

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  د/ نواؿ أحمد الفيشاوى2أ 4
 بييئة الطاقة الذرية -أستاذ بقسـ المفاعالت د/ عبد الرحمف عبد الرحمف القفص2أ 5
 أستاذ مساعد بييئة الطاقة الذرية / أحمد حسف كامؿ مديف2د 6

 

ًالقــــــــرار
 2وٌرفع للجامعة إلى لجنة األشراف على الرسالة / أحمد حسن كامل مدٌن1دالموافقة على إضافة السٌد أوصى المجلس ب

 

 طػػالبمل السػػنوية عمػػى التقػػارير الموافقػػةد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف 2المقدمػػة مػػف السػػيد أ المػػذكرة -47
ـ وعػددىـ 4234/4235لجػامعي بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة لمعػاـ االماجسػتير  المسجميف لدرجػة

  2/ صفاء محمد عبد السالـ الجزار2وأخرىـ  ـ –( طالب أوليـ ـ/ يحيى زكريا مصطفى السيد حاتـ 8)
ًالقــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقة على التقارٌر السنوٌة للطالب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة.
 

المسػػجميف  طػالبمل عمػى التقػارير السػنوية الموافقػةد/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػػا والبحػوث بشػأف 2المقدمػة مػف السػيد أ لمػذكرةا -48
  -( وىـ:5ـ وعددىـ )4234/4235بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ لمعاـ الجامعي الماجستير  لدرجة

 / أحمد يوسؼ أحمد يوسؼ2ـ -5ـ سمير عبد الوىاب    / إسال2ـ -4/ فيصؿ رزؽ عبد المطيؼ    2ـ -3
ًالقــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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(3:) 

 أوصى المجلس بالموافقة على التقارٌر السنوٌة للطالب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر بقسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم.
 

الموافقػػة عمػػى التقريػػر السػػنوي الخػػاص  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -49
بقسػػػـ ىندسػػػة  المسػػػجؿ لدرجػػػة دكتػػػور الفمسػػػفة فػػػي اليندسػػػة االلكترونيػػػة -إييػػػاب حسػػػف عمػػػى بركػػػاتبالمينػػػدس/ 

 .4234/4235االلكترونيات الصناعية والتحكـ لمعاـ الجامعي 
ًالقــــــــرار

 .ذكورالخاص بالمهندس المالسنوي  لتقرٌرالموافقة على اأوصى المجلس ب
 

عػال    الميندسػة/ إلغػاء  قيػد  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمػى2لمذكرة المقدمة مف السيد أا -:4
 طمب سيادتيابناء عمى المقيدة بتمييدي ماجستير قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  -سعيد أحمد سمطاف

 القــــــــرار

 1طلب سٌادتهابناء على وافقة على إلغاء قٌد المهندسة المذكورة  المأوصى المجلس ب
 

عمػاد             إلغػاء  قيػد المينػدس/  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمػى2المذكرة المقدمة مف السيد أ -;4
 2طمب سيادتوبناء عمى ة والتحكـ  المقيد لدرجة الماجستير بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعي -صالح بدر أحمد

 القــــــــرار

 1طلب سٌادتهبناء على الموافقة على إلغاء قٌد المهندس المذكور  أوصى المجلس ب
 

شػيماء           إلغػاء  قيػد الميندسػة/  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمػى2المذكرة المقدمة مف السيد أ -52
 2اطمب سيادتيبناء عمى ماجستير بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بتمييدى المقيدة  -اىيـ حسفمحمود إبر 

 القــــــــرار

 1طلب سٌادتهابناء على الموافقة على إلغاء قٌد المهندسة المذكورة  أوصى المجلس ب
 

البحػوث بشػأف الموافقػة عمػى قبػوؿ العػذر المرضػى المقػدـ د/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا و 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -53
دورة  -واالتصػاالت الكيربيػةالمقيد بتمييػدي ماجسػتير بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات   -مصطفى محمود نوار/ الميندسمف 

 و.تنظرا لظروؼ مرض والد 4235/4236لمعاـ الجامعي  األوؿعف دخوؿ امتحانات الفصؿ الدراسي  4235أكتوبر 
 ـــــرارالقـــ

 األولالمىذكور عىن دخىول امتحانىات الفصىل الدراسىً  لى قبول العذر المرضى المقدم من المهندسالموافقة عأوصى المجلس ب
  0231/0431للعام الجامعً 

 

ف د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى قبػػوؿ العػػذر المرضػػى المقػػدـ مػػ2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -54
دورة أكتػوبر  -المقيد بتمييدي ماجسػتير بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـ -الميندس/ عمر خالد البدرى محمود بركات

 نظرا لظروؼ مرض والده. 4235/4236عف دخوؿ امتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي  4235
 القــــــــرار

 األولالمىذكور عىن دخىول امتحانىات الفصىل الدراسىً  المرضى المقدم من المهندس لى قبول العذرالموافقة عأوصى المجلس ب
  0231/0431للعام الجامعً 

 

اعتمػاد التقريػر المقػدـ مػف عميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات ال2المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -55
بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة  المسػجؿ -المافصػقر عبػد الػرحيـ سػاالمتحػاف الشػامؿ لممينػدس/  لجنة

 وتتكوف المجنة مف السادة: العموـ اليندسيةلمتسجيؿ لدرجة دكتور الفمسفة في 
 متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ) مف داخؿ القسـ(أستاذ  د/ محمد محمد عبد السالـ نصار2أ 3
 (خارجيىيئة الطاقة الذرية ) -أستاذ بمركز البحوث النووية محمود يؿإسماعد/ امبابى 2أ 4
 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ(أستاذ   د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد2أ 5



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 4/4/4236المنعقدة بتاريخ  الجمسة السادسة 4235/4236عاـ الجامعى لم) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ 

 

(3;) 

 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )مف داخؿ القسـ( بينسى إبراىيـأحمد / 2د 6
 أستاذ مساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )مف خارج القسـ( / رمضاف عبد الحميد الشنوانى2د 7

 القــــــــرار

 للمهندس المذكور . الشاملمتحان االة على اعتماد تقرٌر لجنة أوصى المجلس بالموافق
 

اعتمػاد التقريػر المقػدـ مػف وث بشػأف الموافقػة عمػى د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػ2المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -56
 الصػػناعية والػػتحكـبقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات  المسػػجؿ -أحمػػد محمػػد محمػػد النجػػاراالمتحػػاف الشػػامؿ لممينػػدس/  لجنػػة

 وتتكوف المجنة مف السادة: العموـ اليندسيةلمتسجيؿ لدرجة دكتور الفمسفة في 
 ـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ ) مف داخؿ القسـ(متفرغ بقسأستاذ  د/ محمد مبروؾ شرؼ2أ 3
 جامعة عيف شمس )خارجي( -أستاذ بكمية اليندسة د/ مصطفى محمود جمعة2أ 4
 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )مف خارج القسـ(أستاذ   د/ سعيد محمد الحمفاوى2أ 5

 ندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ )مف داخؿ القسـ(أستاذ بقسـ ى جمعة زكى حسيف الفار/ 2د 6
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ )مشرؼ( / محمد عبد العظيـ البردينى2د 7

 القــــــــرار

 المذكور . للمهندس الشاملمتحان االة على اعتماد تقرٌر لجنة أوصى المجلس بالموافق
 

اعتمػاد التقريػر المقػدـ مػف د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى 2ة مػف السػيد أالمذكرة المقدم -57
 الصػػناعية والػػتحكـبقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات  المسػػجؿ -سػػيد عبػػده محمػػد عبػػد اهللاالمتحػػاف الشػػامؿ لممينػػدس/  لجنػػة

 ة مف السادة:وتتكوف المجن العموـ اليندسيةلمتسجيؿ لدرجة دكتور الفمسفة في 
 جامعة اإلسكندرية ) خارجي( -متفرغ بكمية اليندسةأستاذ  د/ السيد عبد المعطى البدوى2أ 3
 أستاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )مف خارج القسـ( د/ سعيد عمى السيد الصيرفى2أ 4
 اعية والتحكـ )مشرؼ(متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصنأستاذ    د/ محمد أحمد فكيريف2أ 5

 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )مف خارج القسـ(أستاذ   د/ سعيد محمد الحمفاوى2أ 6

 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ )مف داخؿ القسـ( / محمد عبد العظيـ البردينى2د 7
 القــــــــرار

 للمهندسة المذكورة . الشاملمتحان االاعتماد تقرٌر لجنة  ة علىأوصى المجلس بالموافق
 

اعتمػاد التقريػر المقػدـ مػف د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى 2المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -58
ة االلكترونيػػة دكتػػور الفمسػفة فػي اليندسػلدرجػة  المسػجؿ -فضػؿ موسػى/ أسػػامة رزؽ  لممينػدس االمتحػاف الشػامؿ لجنػة

 وتتكوف المجنة مف السادة:بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات 
 جامعة حمواف ) خارجي( -متفرغ بكمية اليندسةستاذ أ د/ السيد مصطفى سعد2أ 3
 أستاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )مف خارج القسـ( د/ اميؿ صبحى شكر اهلل2أ 4
 متفرغ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات )مف داخؿ القسـ(اذ أست  د/ نواؿ أحمد الفيشاوى2أ 5

 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )مف خارج القسـ(أستاذ   د/ معوض ابراىيـ معوض2أ 6

 أستاذ متفرغ "أستاذ مساعد" بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات )مشرؼ( / حمدي محمد قالش2د 7
 القــــــــرار

 .للمهندس المذكور الشاملمتحان االة على اعتماد تقرٌر لجنة موافقأوصى المجلس بال
 
 
 
 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 4/4/4236المنعقدة بتاريخ  الجمسة السادسة 4235/4236عاـ الجامعى لم) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ 

 

(42) 

 
 

تغييػرا عنػواف الرسػالة  تغييػرد/ وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -59
بقسػػـ  فمسػػفة فػػي العمػػوـ اليندسػػيةدكتػػور اللدرجػػة  ةالمسػػجم -فاطمػػة السػػيد عمػػى إبػػراىيـ/ ةالخاصػػة بالميندسػػجوىريػػا 

 ) ( بػدال مػفكشػؼ نوبػات الصػرع مػف إشػارات المػخ)ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيػة ليصػبأل عنػواف الرسػالة: 
وذلػؾ بنػاء عمػى طمػب لجنػة األشػراؼ عمػى الرسػالة والمكونػة  ( تحميؿ وتصميـ خوارزميات كشؼ تزييؼ الصػور الرقميػة

 مف السادة:
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة متفرغ أستاذ  ىيـ محمد الدكانىد/ إبرا2أ 3
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة أستاذ مساعد  / فتحي السيد عبد السميع2د 4

 القــــــــرار
 1ورة بناءا على طلب لجنة األشراف وٌرفع للجامعةجوهرٌا الخاصة بالمهندسة المذك تغٌٌرالرسالة  نأوصى المجلس بالموافقة على تغٌٌر عنوا

 

عمػى إلغػاء مػواد التحسػيف الخاصػة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة2المذكرة المقدمة مف السيد أ -:5
ونيػػػات المقيػػػدة لدرجػػػة دكتػػػور الفمسػػػفة فػػػي العمػػػوـ اليندسػػػية بقسػػػـ ىندسػػػة االلكتر  -بالميندسػػػة/ ىػػػدى إبػػػراىيـ عشػػػيبة

 2نظرا لظروؼ خاصة بياالتي سبؽ اختيارىا عف طريؽ المرشد األكاديمي لمشعبة  واالتصاالت الكيربية 
 القــــــــرار

 1أوصى المجلس بالموافقة على إلغاء مواد التحسٌن الخاصة بالمهندسة المذكورة 
 -لجـــــــــــــبن:جبسعبا:ً

بتػاريخ المنعقػد  4235/4236لمعػاـ الجػامعي  الخامسػة( ) الجمسػة باتمجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسمحضر اجتمػاع  -3
34/3/4236 2 ً

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا

المنعقػد  4235/4236لمعػاـ الجػامعي  الخامسػة( ) الجمسػة مجمػس قسػـ الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػيةمحضر اجتمػػاع  -4
2ً 34/3/4236بتاريخ 

 القــــــــرار
 .مجـلس علمـاأحٌـط ال

 4235/4236لمعاـ الجامعي  الخامسة( ) الجمسة مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةمحضر اجتمػاع  -5
  2 34/3/4236بتاريخ المنعقد 

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا

بتػػػاريخ المنعقػػػدة  4235/4236 لمعػػػاـ الجػػػامعي الخامسػػػة( ) الجمسػػػة لجنػػػة شػػػئوف التعمػػػيـ والطػػػالبمحضػػػر اجتمػػػػاع ً-6
44/3/4236 2ً

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا

بتػػاريخ المنعقػػدة  4235/4236لمعػػاـ الجػػامعي  الخامسػػة( ) الجمسػػة لجنػػة العالقػػات الثقافيػػة والعمميػػةمحضػػر اجتمػػػاع  -7
43/3/4236 2ً

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا

ً



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 4/4/4236المنعقدة بتاريخ  الجمسة السادسة 4235/4236عاـ الجامعى لم) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ 

 

(43) 

ً-ـبل:مبًيسحجدًمهًأعمـــ :اًاعبشر
 4235/4236لمعػاـ الجػامعي  الخامسػة( ) الجمسػة مجمس قسـ ىندسة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـمحضر اجتمػاع  -3

  2 34/3/4236بتاريخ المنعقد 
 القــــــــرار

 .أحٌـط المجـلس علمـا

بتػػػاريخ المنعقػػدة  4235/4236لمعػػاـ الجػػامعي  الخامسػػة( ) الجمسػػة لجنػػة الدراسػػات العميػػا والبحػػوثمحضػػر اجتمػػػاع  -4
43/3/4236 2ً

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا

المنعقػػدة  4235/4236لمعػػاـ الجػػامعي  الرابعػػة( ) الجمسػػة لجنػػة شػػئوف خدمػػة المجتمػػع وتنميػػة البيئػػةمحضػػر اجتمػػػاع  -5
2ً 48/3/4236بتاريخ 

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا

 

الطمب المقدـ مف الميندس/  عمى الموافقةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2أالمقدمة مف السيد  المذكرة -6
بطمب اختيار مادة  الصناعية والتحكـقسـ ىندسة االلكترونيات  بتمييدي ماجستيرالمقيد  -عمى أحمد نور صديؽ

 -المقرر التالي:حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى اختيار  2لتحقيؽ المعدؿ التراكمي النيائي
 المدبولىإبراىيـ  د/ عصاـ 2أستاذ المادة : أ     -* النظـ الخطية      

 القــــــــرار

 .توصٌة مجلس القسمة على أوصى المجلس بالموافق
 

المذكرة المقدمة مف السػيد أ.د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد  -7
األستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية وذلؾ لمحفاظ عمػى حػؽ الممكيػة الفكريػة  -د/ محمد فييـ الكردى2أ

لمسػػادة البػػاحثيف مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس وتنميػػة ورعايػػة المبػػدعيف مػػنيـ وتػػوفير شػػراكة مػػع الجامعػػات األخػػرى سػػواء 
 2مصرية أو عربية أو عالمية

 القــــــــرار
 صى المجلس بالموافقة على تسجٌل األبحاث الخاصة بسٌادته.أو
المذكرة المقدمة مف السػيد أ.د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد  -8

حػؽ الممكيػة  األستاذ المتفرغ بقسػـ الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػية وذلػؾ لمحفػاظ عمػى -د/ مصطفى حسف محمد عيسى2أ
الفكرية لمسادة البػاحثيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػرى 

 2سواء مصرية أو عربية أو عالمية
 القــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقة على تسجٌل األبحاث الخاصة بسٌادته.
 
ً

كيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد المذكرة المقدمة مف السػيد أ.د/ و  -9
األستاذ المساعد بقسـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ  -د/ محمد عبد العظيـ البردينى2أ

دعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات الممكية الفكرية لمسادة البػاحثيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػ
 2األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 4/4/4236المنعقدة بتاريخ  الجمسة السادسة 4235/4236عاـ الجامعى لم) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ 

 

(44) 

 القــــــــرار
 أوصى المجلس بالموافقة على تسجٌل األبحاث الخاصة بسٌادته.

د/ 2د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى صػػرؼ مكافػػأة لمسػػيد أ2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -:
  :بحث في مجمة  هاألستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية وذلؾ لنشر  -ض إبراىيـ معوضمعو 

IEEE Transactions on Wireless Communications,Vol.11,No.3March 2012  والبحػػث بعنػػػواف: 
Jonint Low-Complexhty Equalization and Carrier Frequency Offsets Compensation 

Scheme for MIMO SC-FDMA Systems                                                                                 
 القــــــــرار

 الموافقــة على صرف مكافأة البحث لسٌادته.أوصى المجلس ب
 

د/ 2لموافقػػة عمػػى صػػرؼ مكافػػأة لمسػػيد أد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف ا2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -;
 :بحػػػث فػػػي مجمػػػة هاألسػػػتاذ بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات واالتصػػػاالت الكيربيػػػة وذلػػػؾ لنشػػػر  -معػػػوض إبػػػراىيـ معػػػوض

Progress In Electromagnetics Research Letters,Vol.29,1-13,2012 بعنواف: والبحث- Concentric 

Circular Antenna Array Synthesis Using Comprehenshve Learning Particle                       

Swarm Optimizer                                                                                                      
 القــــــــرار

 الموافقــة على صرف مكافأة البحث لسٌادته.أوصى المجلس ب
د/ 2د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى صػػرؼ مكافػػأة لمسػػيد أ2مقدمػػة مػػف السػػيد أالمػذكرة ال -32

  :بحث في مجمة هاألستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية وذلؾ لنشر  -محمد فييـ الكردى
Sensing and Imeging 2012, 13 37-53                                                                                             

 Target Image Enhancement in Radar Imaging Using Fractional Fourier:والبحث بعنواف       

Transform                                                                                                                                       
 القــــــــرار

 الموافقــة على صرف مكافأة البحث لسٌادته.أوصى المجلس ب
د/ 2د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى صػػرؼ مكافػػأة لمسػػيد أ2المػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -33

 :بحث في مجمة هلكترونيات واالتصاالت الكيربية وذلؾ لنشر األستاذ بقسـ ىندسة اإل  -الكرديمحمد فييـ 
 Digital Signal Processing 23,(2013) 151-175 بعنػواف: والبحػث-                                                     

Synthetic Aperture Radar Imaging With Fractional Fourier Transform and Channel 

Equalization.                                                                                                                              
 القــــــــرار

 الموافقــة على صرف مكافأة البحث لسٌادته.أوصى المجلس ب
 

سناء / 2دلعميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لمسيد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات ا2المذكرة المقدمة مف السيد أ -34
 :بحث في مجمة هوذلؾ لنشر  الفيزيقا والرياضيات اليندسيةبقسـ المساعد األستاذ  -الربيعيمحمود 

 Contents Iists Availabl at Sciencedirect,Physica B, August 2013                                                 
  Non-linear optical and electrical properties of germanate glasses -بعنواف: والبحث                 

 القــــــــرار

 .االموافقــة على صرف مكافأة البحث لسٌادتهأوصى المجلس ب
سناء / 2دة عمى صرؼ مكافأة لمسيد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافق2مذكرة المقدمة مف السيد أال -35

  :بحث في مجمة هوذلؾ لنشر  الفيزيقا والرياضيات اليندسيةبقسـ المساعد األستاذ  -محمود الربيعي
   Contents Iists Availabl at Sciencedirect,Physica B, August 2013                                                 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 4/4/4236المنعقدة بتاريخ  الجمسة السادسة 4235/4236عاـ الجامعى لم) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ 

 

(45) 

 Compositional Dependence thermal and optical properties of a novel -بعنػػواف: والبحػػث    

Germanate glass.                                                                                                                            
 القــــــــرار

 .اكافأة البحث لسٌادتهالموافقــة على صرف مأوصى المجلس ب
سناء / 2دد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لمسيد 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -36

 :بحث في مجمة هوذلؾ لنشر  الفيزيقا والرياضيات اليندسيةبقسـ المساعد األستاذ  -محمود الربيعى
 Applied Nanoscience, lSSN 219-5509, Published online: 12 January 2013                                  

 Synthesis and characterization of CDS Nanocrystals Embedded In -بعنػواف: والبحػث          

germanate Glasses.                                                                                                                        

                                                                                                                         
 القــــــــرار

 .االموافقــة على صرف مكافأة البحث لسٌادتهأوصى المجلس ب
أحمػد / 2د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لمسيد د2ف السيد أالمذكرة المقدمة م -37

 :بحث في مجمة هوذلؾ لنشر المدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  -نبيو زكى راشد
                                                                Optics and Lasser Technology, 2013, 302-308 

 High Reliability Optical lnterconnections for short range Applications in -بعنػواف: والبحػث    

high Performance Optical Communication systems.                                                                 
 القــــــــرار

 الموافقــة على صرف مكافأة البحث لسٌادته.أوصى المجلس ب
/ رئيس مجمس قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بشأف تطبيؽ المعايير القوميػة عمػى برنػام  ىندسػة وعمػـو الحاسػبات 2المذكرة المقدمة مف السيد د -38

   -:كالتاليوىى 
  2نحو برنام  ) ىندسة الحاسب ( ;422صدرت المعايير القومية لعاـ  

   2ىو ىندسة وعمـو الحاسبات الحاليالبرنام   

 :األتيالكمية تبيف  فيمع برنام  ىندسة وعمـو الحاسبات  NARS فيحيث أوصى مجمس القسـ بمقارنة برنام  ىندسة الحاسب 
 يندسػػة وتطبيقػػات اليندسػػة والرياضػػيات وأساسػػيات ال اإلنسػػانيةلمعػػايير القوميػػة فيمػػا يخػػص المػػواد لمقػػررات الحاليػػة تحقػػؽ متطمبػػات اوجػػد أف ا

 والتصميـ وتطبيقات الحاسب والمشروع 

  المػػواد المميػػزةDiscretionary Courses  لػػذلؾ يمتػػـز القسػػـ بتغطيػػة المعػػايير  2% 8عمػػـو الحاسػػب  وفػػى حػػدود  إلػػىموجيػػو  فيػػيلمقسػػـ
 2لمبرنام  تحت مسمى )ىندسة الحاسب(

 القــــــــرار                                                                            

 .على توصٌة مجلس القسم الموافقــةأوصى المجلس ب
 
2ً 3/4236/:4بتاريخ المنعقدة  4235/4236لمعاـ الجامعي  الثالثة( ) الجمسة لجنة الحاسباتمحضر اجتمػاع  -39

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا

رئػػيس مجمػػس قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة بشػػأف تطبيػػؽ المعػػايير  /2د المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد -:3
   -:كالتاليالقومية عمى برنام  ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية وىى 

  2( االلكترونياتنحو برنام  ) ىندسة  ;422 طبقو أغسطس الثاني اإلصدارلمعاـ صدرت المعايير القومية  

   2االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةىو ىندسة  لحالياالبرنام  

مػع برنػام  ىندسػة  NARSفػى  االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةحيث أوصى مجمس القسـ بمقارنة برنام  ىندسػة 
 :األتيفى الكمية تبيف  ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 4/4/4236المنعقدة بتاريخ  الجمسة السادسة 4235/4236عاـ الجامعى لم) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ 

 

(46) 

 والرياضػيات وأساسػيات اليندسػة  اإلنسػانيةلقومية فيمػا يخػص المػواد لمعايير المقررات الحالية تحقؽ متطمبات اوجد أف ا
 وتطبيقات اليندسة والتصميـ وتطبيقات الحاسب والمشروع 

  المواد المميزةDiscretionary Courses  لػذلؾ يمتػـز  2% 8وفػى حػدود   مقررات االتصػاالت إلىموجيو  فييلمقسـ
 2(االلكترونياتدسة القسـ بتغطية المعايير لمبرنام  تحت مسمى )ىن

 القــــــــرار                                                                            

 .على توصٌة مجلس القسم الموافقــةأوصى المجلس ب
 ر   ػػيبشأف تطبيؽ المعاي الصناعية والتحكـرئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات  /2دالمذكرة المقدمة مف السيد  -;3

 -:كالتاليوىى  الصناعية والتحكـالقومية عمى برنام  ىندسة االلكترونيات       
اعتمدتيا الييئة القومية لضماف الجودة واالعتماد  التيبمقارنة برنام  ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ مع البرام    

والرياضيات وأساسيات اليندسة  اإلنسانيةما يخص المواد تبيف أف المقررات الحالية تحقؽ متطمبات المعايير القومية في
  2وتطبيقات اليندسة والتصميـ والمشروع

  2عموـ االلكترونيات الصناعية والتحكـ إلىموجيو  فييلمقسـ  Discretionary Coursesأما المواد المميزة 
أقرتيا الييئة القومية لضماف  التيالمعايير  المعايير المرفقة اعتمادا عمى بقعدادوقد قامت لجنة جودة التعميـ بالقسـ 

 2الجودة واالعتماد
المعايير المرفقة ورفعيا لمجمس الكمية تمييدا العتمادىا مف الييئة القومية لضماف جودة  بققرارحيث أوصى مجمس القسـ 

 2التعميـ واالعتماد
 القــــــــرار                                                                            

 .على توصٌة مجلس القسم الموافقــةأوصى المجلس ب
  3/4236/:4المنعقدة بتاريخ  4235/4236( لمعاـ الجامعي شير ينايرمحضر اجتمػاع مجمس إدارة وحدة توكيد الجودة) عف  -42

 القــــــــرار
 .أحٌـط المجـلس علمـا

 
 
 
 
 
 
 
 

 -/ المدير التنفيذ لوحدة توكيد الجودة بشأف الموافقة عمى اعتماد المواضيع التالية:2الكتاب المقدـ مف السيد د -43
 2الصرؼ عمى أنشطة التدريب بالكمية مف صندوؽ الجودة وموارد الوحدات ذات الطابع الخاص   

  2 4236اعتماد الدراسة الذاتية لمكمية فبراير  

  2أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالكميةلمعامميف و  الوظيفياعتماد نتائ  وتحميؿ قياس الرضا  

   2البكالوريوس والدراسات العميا مرحمتياعتماد تقارير المراجعيف الخارجييف لتوصيؼ وتقارير المقررات الدراسية برام 

 القــــــــرار                                                            
  1اعتماد المواضٌع السابق ذكرها أوصى المجلس بالموافقة على

لفيزيقا والرياضيات اليندسية بخصوص اعتمػاد تقػارير المػراجعيف ا رئيس مجمس قسـ /د2السيد أالمذكرة المقدمة مف  -44
   2الخارجييف لتوصيؼ وتقارير المقررات الدراسية الخاصة ببرام  الدراسات العميا والبكالوريوس



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( 4/4/4236المنعقدة بتاريخ  الجمسة السادسة 4235/4236عاـ الجامعى لم) مجمس كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ 

 

(47) 

عمى اعتماد تقارير المػراجعيف الخػارجييف لتوصػيؼ وتقػارير المقػررات الدراسػية الخاصػة  حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة
 2ببرام  الدراسات العميا والبكالوريوس

 القــــــــرار                                                            
 1توصٌة مجلس القسمأوصى المجلس بالموافقة على 

لفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػية بخصػػوص تطبيػػؽ المعػػايير ا رئػػيس مجمػػس قسػػـ /د2السػػيد أف المػػذكرة المقدمػػة مػػ -45
 2القومية عمى برنام  الدراسات العميا لمقسـ

 2الدراسات العميا لمقسـ بعد المراجعة والتعديؿحيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى برنام  
 القــــــــرار                                                            

 1توصٌة مجلس القسمأوصى المجلس بالموافقة على 
 

 الثبويةًوالىصفًظهرااًاوحهًًالجحمبعًحيثًكبوثًالسبعةً                  
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