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 محضر اجتماع مجمس الكمية

 .ـ1/8/0201 الموافؽ االحدالمنعقدة يـو  { عشر الثانية} الجمسة                           
م وفى حوبم السبعت الحبدٌت عشر صببحبً حن عقد اجخوبع هجلس الكلٍت 1/8/0201الوىافق  االحداًه فً ٌىم 

 ) عوٍد الكلٍت ( ةٍد عوٍرأٌوي السٍد أحود السبرئبست السٍد األسخبذ الدكخىر/ 

 وعضوية كػػػػال مف السادة:     
 وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 1

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث د/ منى محمد صبري شقير2أ 0

 رئيس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  د/ حمدي عمى أحمد عوض2أ 3

 رئيس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د / أسامة فوزي نبوي زىراف 4

 رئيس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د/ جماؿ محروس عمى عطية2أ 5

 الفيزيقا والرياضيات اليندسية قسـرئيس مجمس  أ.د/ محمد سيد محمد عبد القادر 6

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةـ ىندسة األستاذ المتفرغ بقس أ.د/ معوض إبراىيـ معوض 7

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ عبد العزيز ابراىيـ محمود 8

  األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات. سماعيؿإأ.د/ نبيؿ عبد الواحد  9

 )بالتناوب( بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةتفرغ األستاذ الم أ.د/ محمد محمد عبد السالـ نصار 12

 استاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية د/ حسف محمد عبد الحافظ2أ 11

 االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ أ.د / محمد عبد العظيـ البرديني 10

 األستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ )بالتناوب( يأ.د/ محمد أبو زيد البروان 13

 (سيةاالستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليند د/ وداد عبد المنعـ الجنايني2أ 14

 أقدـ األساتذة المساعديف )بالتناوب(  د./ أحمد نبيو زكي راشد 15

 التناوب (أقدـ المدرسيف ) ب د. / زياد محمد الصغير طو 16

 ف  ـ/ محمد عبد الجيد العربي ) مف الخارج (ع بالنيابة ـ. عالء االماـ عبد المجيد 17

 تغيب عف الحضور

 وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة يد/ رمضاف عبد الحميد الشنوان2أ 1

 (بالتناوبساتذة بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ) أقدـ األ .د/ نواؿ أحمد الفيشاويأ 0

 ) مف الخارج ( الميندسيف بالمنوفيةنقابة نقيب  د./ شبؿ محمد ضحا 3

 تولى سكرتارية الجمسةت

 أمانة المجالس والمجاف   السيدة / آماؿ محمد الصاوي  1  
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 "االجتماع  "          / رئيس المجمس د وبدأ السيد أ.
 ؽ داعيا اهلل سبحانو وتعالى أف يوفؽ الجميع إلى صالح األعماؿ .رحب سيادتو بالسادة الحضور متمنيًا ليـ كؿ التوفي 

  يوليو . 03بمناسبة ثورة كما تقدـ سيادتو والسادة أعضاء المجمس بالتينئة 

 سػػيادتو والسػػادة أعضػػاء المجمػػس بخػػالص العػػزاء والمواسػػاة الػػى السػػيد أ.د / معػػوض الخػػولي "رئػػيس جامعػػة  كمػػا تقػػدـ
 يقو .المنوفية االسبؽ" لوفاة شق

عمػػػاد الػػػديف تركػػػي بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات /  الػػػدكتورلمسػػػيد تينئػػػة التقػػػدـ سػػػيادتو والسػػػادة أعضػػػاء المجمػػػس بكمػػػا * 
 بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .مساعد لترقيتو لدرجة استاذ  واالتصاالت الكيربية

بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات  احمػػد نبيػػو زكػػي راشػػدالػػدكتور / * كمػػا تقػػدـ سػػيادتو والسػػادة أعضػػاء المجمػػس بالتينئػػة لمسػػيد 
 واالتصاالت الكيربية لترقيتو لدرجة استاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .

* كمػا تقػدـ سػػيادتو والسػادة أعضػاء المجمػػس بالتينئػة لمسػػيد الػدكتور / محمػد بػػدوي بقسػـ ىندسػة وعمػػوـ الحاسػبات لترقيتػػو 
 اذ مساعد بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات .لدرجة است

 
 -: الوصبدقبث :أوالً 
 . ـ6/7/0201 ( المنعقدة بتاريخ الحادية عشر المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة ) -1

 
 

 -هىضىعبث ببلخفىٌض :ثبًٍبً : 
الطمب المقدـ مف  رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بشأفد/ 2أ المذكرة المقدمة مف السيد -1

السيد د./ حمدي عبد الخالؽ شرشر بشأف الموافقة عمى االنتداب كميا إلى كمية اليندسة جامعة الدلتا لمعمـو والتكنولوجيا 
 ـ ، حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة بالتفويض .0201/0200بجمصة لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار
 .يرفع لمجامعة بالتفويض و  أوصى مجمس الكمية بالموافقة

 

د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بشأف الطمب المقدـ مف الدكتورة سحر رجب 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -0
 القزاز المدرس بالقسـ لمنحيا اجازة رعاية طفؿ لمعاـ الثاني.   

 القــــــــرار
 .بالتفويض ويرفع لمجامعة  أوصى مجمس الكمية بالموافقة

 
 

 -: هىضىعبث اللجٌت الخٌسٍقٍت:  رابعبً 
استثناء فتح مقرر حقوؽ انساف لمطالب المتوقع  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب الوارد مف السيد أ -1

 تخرجيـ ، حيث اوصت المجنة التنسيقية بالموافقة.
 القــــــــرار

 عمى ما جاء بتوصية المجنة التنسيقية .بالموافقة صى مجمس الكمية أو 
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الطمب المقدـ مف الطالػب / عبػد الػرحمف صػالح أبػو  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب الوارد مف السيد أ-0
في الفصػؿ الصػيفي  دى الى تخرجوتؤ  ساعة والتي 0 السعود المقيد في المستوى الرابع واالخير ويطمب استثناء تسجيؿ عدد

 حيث اوصت المجنة التنسيقية بالموافقة. ،ـ ببرنامج اليندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا0202/0201الحالى
 القــــــــرار

 عمى ما جاء بتوصية المجنة التنسيقية .بالموافقة أوصى مجمس الكمية 
 

لموافقػػة عمػػى اعتمػػاد الخطػػة الدراسػػية لمفصػػؿ ا التعمػػيـ والطػػالب بشػػأفد/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف 2الكتػػاب الػػوارد مػػف السػػيد أ-3
 حيث اوصت المجنة التنسيقية بالموافقة. ـ لمبرامج الثالثة، 0202/0201العاـ الجامعي  -الدراسي الصيفي

 القــــــــرار

 عمى ما جاء بتوصية المجنة التنسيقية . بالموافقةأوصى مجمس الكمية 
 

 -ء هٍئت الخدرٌس:خبهسبً : شئىى أعضب
عالء الديف محمد عباس االستاذ / لدكتور المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد ا -1

بذات القسـ حيث أوصى مجمس القسـ  استاذبالكمية في وظيفة المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية 
بذات القسـ حيث أنو كاف ممتـز في عممو ومسمكو منذ تعيينو في وظيفة  استاذ سيادتو في وظيفة  بالموافقة عمى تعييف

 قـو بواجباتو عمى أكمؿ وجو .يبالقسـ ومحسنا في أدائو و  أستاذ مساعد
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة .
  -: شئىى الخعلٍن والطالة:  سبدسبً 

د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف العذر المرضى االوؿ عف الفصؿ الدراسي الثاني 2مف السيد أ ةالمقدمالمذكرة  -1
نظرا لظروفيا  لإلعادة باؽبالفرقة اإلعدادي وحالتيا  ةـ لمطالبة / جنو بساـ رفعت جعفر المقيد0202/0201لمعاـ الجامعي 

  ب متكرر.المرضية وانيا تعانى مف اكتئا
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة  أوصى مجمس الكمية بالموافقة
 

 -: : الجىدة سببعبً 
ـ كمية اليندسة 0202/0232 االستراتيجيةعميد كمية اليندسة اإللكترونية بشأف الخطة د/ 2مف السيد أ ةالمقدمالمذكرة  -1

  اإللكترونية جامعة المنوفية .
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة ـ 0202/0232 االستراتيجيةالخطة  باعتمادكمية أوصى مجمس ال
 

 

  -العالقبث الثقبفٍت::  ثبهٌبً 
خاصة بالسيد الموافقة عمى تسجيؿ بحوث بشأف لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا -1

وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية ـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية مدرس  بقسال – طمعت عبد الحميد طمعت عبد الحميد/ الدكتور
الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء 

 .واث لسيادتمصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبح
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 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
 

خاصة بالسيد الموافقة عمى تسجيؿ بحوث بشأف لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا-0
وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية ـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية مدرس  بقسال – محمد سعيد حسف شمس/ الدكتور

لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء مصرية 
 و .اث لسيادتأو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبح

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
 

 ةخاصة بالسيدالموافقة عمى تسجيؿ بحوث بشأف لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا-3
وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ  ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةمدرس  بقسـ ال – ىالة فريد عبد الدايـ مصطفى/ الدكتورة

الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى 
 . ايقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتسواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالمواف

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
خاصة بالسيد الموافقة عمى تسجيؿ بحوث بشأف لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا-4

وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية مدرس  بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية ال – لطفى قنديؿ عمى محمد/ الدكتور
لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء مصرية 

 و .وافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتأو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالم
 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
 
 خاصة بالسيدالموافقة عمى تسجيؿ بحوث بشأف لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا-5

وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية   االستاذ المتفرغ – اميؿ صبحى سعد شكر اهلل/ رالدكتو  االستاذ
الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى 

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

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
 
ث نشرت في د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحو 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-6

بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية وذلؾ لنشره  المدرس -أحمد إبراىيـ عبد القادر المسدى مجالت عالمية لمسيد الدكتور/ 
 -بحث في مجمة عالمية:

Contributions to Discrete Mathematics, Vol. 14, No.1, p.p 105-116, Dec(2019) 

 والبحث بعنواف :
''CYCLI ORTHOGONAL DOUBLE COVERS OF CIRCUANTS BY DISJOINT UNIONS 

OF ONE CATEILLAR AND CERTAIN NERVE CELL GRAPHS'' 
 حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكافأة النشر العممي في مجالت عالمية لسيادتو.
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 القــــــــرار

 .ات الثقافية ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالق
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت في 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-7
وذلؾ  أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ-لمياء محمد الشناوى/ ةالدكتور  ةمجالت عالمية لمسيد

 -في مجمة عالمية: لنشره بحث
Neural Computing and Applications,(2021) 

 والبحث بعنواف :
''Adaptive CIPCA-based fault diagnosis scheme for uncertain time- varying processes'' 

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

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت في 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-8

بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية وذلؾ  االستاذ -عبد القادر محمد سيد محمد الدكتور/  االستاذ مجالت عالمية لمسيد
 -لنشره بحث في مجمة عالمية:

''Applied Mathematical Modelling,Vol.82, p.p 649-665, (2020). 

 والبحث بعنواف :
''Stability and bifurcation analysis of a buckled beam via active control'' 

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

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
 

عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت في  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-9
 المدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ-عبد العزيز عمى عبد العزيز خاطرمجالت عالمية لمسيد الدكتور/ 

 -وذلؾ لنشره بحث في مجمة عالمية:
''IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Vol.28, No.11, November(2020)''. 

 والبحث بعنواف :
''A Novel Structure of Actor- Critic Learning Based on an Interval Type-2Tsk Fuzzy Neural 

Network.'' 
 حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكافأة النشر العممي في مجالت عالمية لسيادتو.

 القــــــــرار

 .العالقات الثقافية ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 
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د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت في 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-12
 بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية وذلؾ االستاذ -محمد سيد محمد عبد القادر الدكتور/  االستاذ مجالت عالمية لمسيد

 -لنشره بحث في مجمة عالمية:
''Alexandria Engineering Journal 59.3847-3862,(2020). 

 والبحث بعنواف :
''Nonlinear modified positive position feedback control of cantilever beam system carrying 

an intermediate lumped mass'' 
 افقة عمى صرؼ مكافأة النشر العممي في مجالت عالمية لسيادتوحيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالمو 

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
 

مقترحات مجمس قسـ ىندسة وعموـ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -11
الحاسبات عف اجتماع الممحؽ الثقافي المصري بأبو ظبى مع مدير جامعة الشارقة والطالب حيث أوصى مجمس القسـ 

 تبادؿ الزيارات العممية بيف البمديف لتبادؿ الخبرات العممية -1بالموافقة عمى : 
 تخصيص منح لدراسة الماجستير والدكتوراه.  -0
القسـ فػي ىػذا  يث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمسحتبادؿ المنح الدراسية والتدريبية  -3

 الشأف.
 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
 

رحات مجمس قسـ ىندسة وعمـو مقتد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-10
الحاسبات عف قياـ وزارة الزراعة بإعداد رؤيو نحو تفعيؿ عدد مف الشراكات بيف الجامعات المصرية والموريتانية حيث أوصى 

 تبادؿ الزيارات العممية بيف البمديف لتبادؿ الخبرات العممية -1مجمس القسـ بالموافقة عمى 
 لدكتوراه. تخصيص منح لدراسة الماجستير وا -0

جػاء بتوصػية مجمػس القسػـ  عمػى مػاحيث أوصت لجنة العالقات الثقافيػة بالموافقػة . ةتبادؿ المنح الدراسية والتدريبي -3
 في ىذا الشأف.

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
 

  -: دراسبث علٍب : حبسعبً 
الموافقة عمى إلغاء تسجيؿ الميندسة/ آيات  مذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفال -1

المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة  –البيومي محمود سالـ 
عف استكماؿ الدراسة ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إلغاء تسجيؿ  ـ وذلؾ نظرًا النقطاعيا0217أكتوبر 

 الميندسة المذكورة .
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 القــــــــرار

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

الموافقة عمى إلغاء تسجيؿ الميندس/ مصطفى  ميا والبحوث بشأفمف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات الع ةالمقدم المذكرة -0
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية الحاؽ   –مفتاح عمى محمد مفتاح 

ا بالموافقة عمى إلغاء ـ وذلؾ نظرًا النقطاعو عف استكماؿ الدراسة ، حيث أوصت لجنة الدراسات العمي0214بدورة أكتوبر 
 تسجيؿ الميندس المذكور .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  أوصى المجمس بالموافقة
دس / ممينعاـ أوؿ لتسجيؿ  ايقاؼد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-3

اإللكترونية تخصص ىندسة االلكترونيات اليندسية الماجستير في المسجؿ لدرجة  -أحمد بسيونى محمد القطب الشربينى 
لظروؼ مرض ابنو  ـ وذلؾ0211دورة أكتوبر االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة  -واالتصاالت الكيربية 
 ما جاء مف مجمس القسـ.عمى  العميا بالموافقة حيث أوصت لجنة الدراسات واحتياجو الى مرافؽ،

 القــــــــرار

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

س / مميندعاـ أوؿ لتسجيؿ  ايقاؼد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-4
دكتور الفمسفة المسجؿ لدرجة المدرس المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية و  –كيرلس فؤاد لبيب يوسؼ 

لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه   E-JUSTنظرا لحصولو عمى منحة مف جامعة  ـ وذلؾ0219 دورة ينايراليندسية في العمـو 
 ما جاء بتوصية مجمس القسـ.عمى  افقةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالمو  ،

 القــــــــرار

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

مميندس / عاـ أوؿ لتسجيؿ  ايقاؼد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-5
تخصص ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة اليندسية ماجستير العمـو المسجؿ لدرجة –خميؿ رجب الحوشى  ميند 
 ما جاء بتوصية  مجمس القسـ.عمى  حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة ،ـ 0215 أكتوبر

 القــــــــرار

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

عبد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إيقاؼ قيد عاـ )أوؿ( لمميندس / 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-6
دورة  بيةواالتصاالت الكير المقيد لدرجة ماجستير العموـ اليندسية في ىندسة اإللكترونيات  – الفتاح ىشاـ عبد الفتاح مرسى

حيث أوصت  لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ايقاؼ  والدتوـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( وذلؾ نظرًا لرعاية 0217أكتوبر 
 قيد الطالب المذكور )عاـ أوؿ( .

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

ىند لمميندسة /  رابعد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إيقاؼ قيد عاـ )2المذكرة المقدمة مف السيد أ-7
 تخصص ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةالمقيدة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية  – عادؿ سيد أحمد عبد المقصود

، حيث أوصت  لجنة الدراسات العميا عات المعتمدة( وذلؾ نظرًا لظروؼ مرض والدتياساـ )بنظاـ ال0214دورة أكتوبر 
 عمى ايقاؼ قيد الطالبة المذكورة .بالموافقة 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  أوصى المجمس بالموافقة
لمميندسة /  ثانيالكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إيقاؼ قيد عاـ )د/ وكيؿ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-8

تخصص ىندسة االلكترونيات الصناعية العمـو اليندسية  فيالمقيدة لدرجة ماجستير  – شريف رضا عبد الفتاح المزيف
، حيث أوصت  لجنة الدراسات ية طفمتياعات المعتمدة( وذلؾ نظرًا لظروؼ لرعاـ )بنظاـ السا0217دورة أكتوبر  والتحكـ 

 عمى ايقاؼ قيد الطالبة المذكورة .العميا بالموافقة 
 القــــــــرار

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

عبد /  أوؿ لمميندسف الموافقة عمى إيقاؼ قيد عاـ )د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأ2المذكرة المقدمة مف السيد أ-9
دورة  تخصص ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ العمـو اليندسية  في ماجستيرالالمقيد لدرجة  – اهلل عبد اهلل زنفؿ

  عات المعتمدة( وذلؾ نظرًا لظروؼ رعاية والده.ـ )بنظاـ السا0217أكتوبر 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  لموافقةأوصى المجمس با
 

رفع اسـ )السيد الدكتور/ عادؿ  ىعم افقةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-12
التصاالت الكيربية( مف لجنة االشراؼ عمى مساعد( بقسـ ىندسة االلكترونيات وا استاذ متفرغ  )استاذ –شاكر الفيشاوي 

المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ  -رسالة الدكتوراه الخاصة بالميندسة / ىياـ رضا حسيف سيرج 
   -ـ وذلؾ نظرا لظروؼ خاصة بسيادتو  لتصبح لجنة االشراؼ كالتالي:0217دورة يناير  وعموـ الحاسباتىندسة 

 مصطفى كماؿ عمرياسر د/  1
 –كمية حاسبات ومعمومات  -أستاذ مساعد بقسـ عمـو الحاسب

 ياالكاديمية العربية لمعمـو والتكنولوجيا والنقؿ البحر

 استاذ مساعد بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د/ أحمد مصطفى المحالوي 0

 عموـ الحاسبات.مف مجمس قسـ ىندسة و  ءعمى ما جاحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة 
 

إضافة اسـ )السيد الدكتور/ حمدي  ىعم افقةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -11
استاذ  مساعد بكمية اليندسة جامعة كفر الشيخ الى لجنة االشراؼ عمى رسالة الدكتوراه الخاصة بالميندسة /  –كماؿ المنير 
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المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة فى العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  -ؿ محمد إبراىيـ دينا عاد
   -ـ وذلؾ نظرا لحاجة البحث الى مجيودات سيادتو  لتصبح لجنة االشراؼ كالتالي:0216دورة أكتوبر 

 يات الصناعية والتحكـ أستاذ بقسـ ىندسة االلكترون د/ محمد أبو زيد صادؽ البرواني2أ 1

 بكمية اليندسة جامعة كفر الشيخاستاذ مساعد  حمدي كماؿ المنيرد/  0

 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ د/ إبراىيـ عبد الحميد رمضاف 3
 والتحكـ .مف مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية  ءعمى ما جاحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  أوصى المجمس بالموافقة
) تعديؿ في لجنة االشراؼ بإضافة   ىعم افقةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-10

استاذ  مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  الى لجنة  –العظيـ مميط اسـ )السيد الدكتور/ ىند عبد 
المسجؿ لدرجة ماجستير العموـ  -رسالة الماجستير الخاصة بالميندس / إسالـ أسامة عبده سيد أحمد  عمىاالشراؼ 

   -لجنة االشراؼ كالتالي: ـ لتصبح0217اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  د/ سامى عبد المنعـ الضميؿ2أ 1

 استاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ىند عبد العظيـ مميطد/  0

 نيات واالتصاالت الكيربيةاستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترو  د/ محمد ريحاف اماـ المميجي 3
 مف مجمس القسـ . ءعمى ما جاحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة 

 القــــــــرار

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

البحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة رسالة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا و -13
ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة لدرجة  ةالمسجم -إيماف مصطفى إبراىيـ عثماف/  بالطالبةالخاصة  الماجستير

 بعنواف :  –ـ 0211االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 

   "مستمر مدار بدوائر الكترونيات القدرة باستخداـ الحاكمات الذكية  " معالجة ظاىرة الشواش فى نظاـ محرؾ تيار
   Treatment of Chaotic phenomena in Dc Motor   Driven by power Electronics using 

Artificial Intelligence Controllers. 
اجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص ىندسػػة مػػنح الطالبػػة المػػذكورة درجػػة محيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى 

 .اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  
 القــــــــرار

الطالبة المذكورة درجة ماجستير العمـو اليندسية تخصص ىندسة اإللكترونيات الصناعية أوصى المجمس بالموافقة عمى منح 
 ويرفع لمجامعة. والتحكـ
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كمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة رسالة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ ال-14
ماجستير العموـ اليندسية تخصص ىندسة المسجؿ لدرجة  -محمد مجدى فؤاد بالبؿ/  بالطالبالخاصة  الماجستير

 بعنواف :  –والتحكـبقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية -ـ 0215دورة أكتوبر  -االلكترونيات الصناعية والتحكـ 

 " تطوير حاكـ ذكى لنوع مف االنظمة الفوضوية
"Development of Intelligent Controller for a class of Chaotic Systems" 

مػػنح الطالػػب المػػذكور درجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص ىندسػػة حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى 
 .والتحكـ   اإللكترونيات الصناعية

درجة ماجستير العمـو اليندسية تخصص ىندسة اإللكترونيات الصناعية  الطالب المذكورأوصى المجمس بالموافقة عمى منح 
 ويرفع لمجامعة. والتحكـ

 
 الخاصةنقطة البحث المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ -15

المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ والمقيد لدرجة دكتور  – محمد عمى عطية حسيف/ الميندسب
 ( بعنواف :ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة0217أكتوبر دورة  الفمسفة في العموـ اليندسية) ىندسة التحكـ والنظـ(

 خطية "تطوير طرؽ تحكـ معتمدة عمى البيانات لألنظمة الال" 
" Development of Data- Driven Control Methods For Nonlinear Systems " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ أ.د/ محمد حمدي السيد 1
 حكـأستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والت د./ طارؽ احمد محمود 0
 مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ د/سامح عبد الحميـ محم2د 3

 .تسجيؿ خطة البحث الخاصة بالطالب المذكورحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 
 القــــــــرار

 معة.ويرفع لمجاعمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  أوصى المجمس بالموافقة
 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى توصية لجنة فحص ومناقشة  -16

دورة  العمـو اليندسية  لدرجة ماجستير المسجؿ - شادي ممدوح عبد الرحيـ إبراىيـ/  رسالة الماجستير الخاصة بالميندس
 : بعنواف  –ـ 0214 أكتوبر

 "اضمة بيف االماف والموثوقية في الشبكات الراديوية االدراكية باالستشعار االمثؿ مف" 
  " Reliability and Security Tradeoff in Cognitive Radio Networks With Optimal Sensing 

ة بقسػػـ ىندسػػة العمػػوـ اليندسػػي درجػػة ماجسػػتير لعميػػا بالموافقػػة عمػػى مػػنح المينػػدس المػػذكورحيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات ا
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .

 القــــــــرار

العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت  منح الميندس المذكور درجة ماجستيرأوصى المجمس بالموافقة عمى 
 الكيربية ويرفع لمجامعة.
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تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة إعادة ميا والبحوث بشأف الموافقة عمى المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات الع-17

الماجستير بقسـ ىندسة اإللكترونية المسجؿ لدرجة   – محمد محمود عطية العباسيالخاصة بالميندس /  الماجستيررسالة 
 نعقاد المناقشة لتصبحـ  وذلؾ نظرًا لظروؼ جائحة كورونا وعدـ إمكانية ا0213 أكتوبردورة ب الكيربية الحاؽ تواالتصاال

  -مف السادة:الحكـ والمناقشة مكونو لجنة 
 
 
 

 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)مشرؼ( طو السيد طوأ.د/  1
 (خارجي) بأكاديمية الشروؽ أستاذ  .د/ صالح السيد ابراىيـ العجوزأ 0
 (داخميتاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )أس أ.د / اسامة فوزى زىراف 3
 ( بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ(دأستاذ متفرع)استاذ مساع د/ عادؿ شاكر الفيشاوي 4

 . ورالفحص والمناقشة الخاصة بالميندس المذكتشكيؿ لجنة إعادة حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 
 القــــــــرار

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

الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة رسالة بشأف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-18
المدرس المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت  – احمد محمود سميماففاء و /  ةالخاصة بالميندس الدكتوراه
 ينايردورة والمسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية -الكيربية
ة فحص ومناقشة الرسالة مف ( وتشكيؿ لجن) تصنيؼ الصور الطبية باستخداـ التعمـ العميؽ  -ـ في موضوع :0217
  -السادة:

 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ باألكاديمية العربية لمعمـو والتكنولوجيا والنقؿ البحري )خارجي( ميا أحمد شركسأ.د/  1
 (داخميواالتصاالت الكيربية  ) تأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيا أ.د/ السيد محمود الربيعي 0

)عػػف واالتصػػاالت الكيربيػػة   تبقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػامتفػػرغ أسػػتاذ  عوضأ.د/ معوض ابراىيـ م 3
 لجنة االشراؼ(

)عػػػف لجنػػػة واالتصػػػاالت الكيربيػػػة   تأسػػػتاذ بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػا د/ منى محمد صبري شقير2أ 4
 االشراؼ(

 .لميندسة المذكورةالفحص والمناقشة الخاصة باحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  أوصى المجمس بالموافقة
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 ( ـ1/8/0201 عشر الثانيةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 
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الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة رسالة بشأف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-19

-المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات – الحسيني إبراىيـ الحسيني إبراىيـيندس / الخاصة بالم الدكتوراه
) تقنيات تحميؿ البيانات الضخمة  -ـ في موضوع :0217 ينايردورة والمسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية 

  -( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:ألنظمة الرعاية الصحية 
 
 

 الوظيفة االسـ ـ
 جامعة طنطا )خارجي( -أستاذ متفرغ بكمية اليندسة السيد عبد الحميد السيد سالـأ.د/  1
 (عف لجنة االشراؼ)  وعموـ الحاسباتبقسـ ىندسة أستاذ  أ.د/ ايمف السيد احمد السيد عميرة 0
 (داخمي)  وعموـ الحاسباتبقسـ ىندسة أستاذ مساعد  /نرميف عبد الوىاب حسف2د  3

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

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  أوصى المجمس بالموافقة
 
اعتماد التقرير المقدـ مف لجنة  ىسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمية لمدراد/ وكيؿ الكم2المذكرة المقدمة مف السيد أ -02

المسجؿ لدرج دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ  -االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب / أحمد عاطؼ حسف محمد 
بالموافقة عمى قرار لجنة  حيث أوصت لجنة الدراسات العمياـ 0217ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة يناير 

 امؿ لمطالبة المذكورة.االمتحاف الش
 القــــــــرار

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

قارير السنوية لطالب اعتماد الت ىية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمد/ وكيؿ الكم2المذكرة المقدمة مف السيد أ-01
( أوليـ سموى سعيد عمى السيد وأخرىـ 18ـ وعددىـ )0202/0201الدكتوراه بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات لمعاـ الجامعي 

 ما جاء مف مجمس القسـ.حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى  الحسيني ابراىيـ الحسيني ابراىيـ.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  وافقةأوصى المجمس بالم
 

اعتماد التقارير السنوية لطالب  ىية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمد/ وكيؿ الكم2المذكرة المقدمة مف السيد أ -00
 :(0الدكتوراه بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية وعددىـ)

 د محمد عمارهـ/ اسامة محم-1
 ـ / نورا يحي زكريا الشيخ  -0
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 ما جاء مف مجمس القسـ.حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 
 القــــــــرار

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

اعتماد التقارير السنوية لطالب  ىراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمية لمدد/ وكيؿ الكم2المذكرة المقدمة مف السيد أ-03
ـ/محمود محمد أبو اليزيد جاب  الطالب  أوليـطالب ،  (6الدكتوراه بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  وعددىـ)

 اهلل وأخرىـ / عمرى عبد الرحمف عمرى محمد .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  قةأوصى المجمس بالمواف
 

فتح باب القيد لدورة أكتوبر  ىية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمد/ وكيؿ الكم2المذكرة المقدمة مف السيد أ -04
ـ حتى 15/8/0201) ـ وذلؾ في الفترة مف 0201/0200دكتوراه( لمعاـ الجامعي  -ماجستير –ـ)دبمـو 0201

 ـ .15/9/0201
 القــــــــرار

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

إسالـ /  مد فترة الدراسة )عاـ أوؿ( لمميندس د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-05
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية  بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة  –ه سيد أحمد أسامة عبد

ـ 0202/0201ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿ( لمعاـ الجامعي 0217أكتوبر 
 .ى مد فترة الدراسة لمميندس المذكورـ عم32/9/0200ـ حتى 1/12/0201لمطالب المذكور يبدأ مف 

 القــــــــرار

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

منو اهلل /  مد فترة الدراسة )عاـ أوؿ( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-06
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية  بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  –عبد الحميـ محمد إسماعيؿ  

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿ( لمعاـ الجامعي 0217الحاؽ بدورة أكتوبر 
 .ـ عمى مد فترة الدراسة لمميندسة المذكورة32/9/0200ـ حتى 1/12/0201ـ لمطالب المذكور يبدأ مف 0201/0200

 القــــــــرار

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

محمد / وؿ( لمميندسمد فترة الدراسة )عاـ أ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-07
المسجمة لدرجة ماجستير العموـ اليندسية  بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية الحاؽ بدورة  –جماؿ رجب العماوي

ـ 0201/0200ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿ( لمعاـ الجامعي 0217أكتوبر 
 .ـ عمى مد فترة الدراسة لمميندس المذكور32/9/0200ـ حتى 1/12/0201مف لمطالب المذكور يبدأ 
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(15) 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  أوصى المجمس بالموافقة
عبد / )عاـ أوؿ( لمميندس مد فترة الدراسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -08

المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية  بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت  –الرحمف فاروؽ محمد عبد الرحيـ 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿ( لمعاـ 0217الكيربية الحاؽ بدورة أكتوبر 

ـ عمى مد فترة الدراسة لمميندس 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201طالب المذكور يبدأ مف ـ لم0201/0200الجامعي 
 .المذكور

 القــــــــرار

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

يارا عبد / مد فترة الدراسة )عاـ أوؿ( لمميندسة شأفد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ب2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -09
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية  بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية الحاؽ بدورة  –العظيـ أحمد سعيد 

ـ 0201/0200 ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿ( لمعاـ الجامعي0217أكتوبر 
 .ـ عمى مد فترة الدراسة لمميندس المذكور32/9/0200ـ حتى 1/12/0201لمطالب المذكور يبدأ مف 

 القــــــــرار

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

لمياء / مد فترة الدراسة )عاـ أوؿ( لمميندسة ميا والبحوث بشأفد/ وكيؿ الكمية لمدراسات الع2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-32
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية  بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  –أيمف عبد الحافظ عبد الجواد

أوؿ( لمعاـ الجامعي  ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ0217الحاؽ بدورة أكتوبر 
 .ـ عمى مد فترة الدراسة لمميندسة المذكورة32/9/0200ـ حتى 1/12/0201ـ لمطالب المذكور يبدأ مف 0201/0200

 القــــــــرار

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

آية / مد فترة الدراسة )عاـ أوؿ( لمميندسة يؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفد/ وك2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -31
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية  بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر  –صبري يونس عيد

ـ لمطالب 0201/0200أوؿ( لمعاـ الجامعي  ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ0216
 .ـ عمى مد فترة الدراسة لمميندسة المذكورة32/9/0200ـ حتى 1/12/0201المذكور يبدأ مف 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  أوصى المجمس بالموافقة
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(16) 

يوسؼ / مد فترة الدراسة )عاـ أوؿ( لمميندس يؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفد/ وك2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -30
المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية  بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة  –فوزى يوسؼ حنا 

ـ 0201/0200د )عاـ أوؿ( لمعاـ الجامعي ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى م0216أكتوبر 
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد فترة الدراسة 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201لمطالب المذكور يبدأ مف 

 .لمميندس المذكور
 القــــــــرار

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

والء محمد / مد فترة الدراسة )عاـ أوؿ( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2مذكرة المقدمة مف السيدة أال-33
المدرس المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ والمسجمة لدرجة دكتور الفمسفة فى العموـ  –فتح اهلل شعيب 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث 0216رونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر اليندسية  بقسـ ىندسة االلكت
ـ 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201ـ لمطالب المذكور يبدأ مف 0201/0200بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿ( لمعاـ الجامعي 

 .وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد فترة الدراسة لمميندسة المذكورة
 ـــــرارالقـــ

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

أمؿ عادؿ / مد فترة الدراسة )عاـ أوؿ( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -34
سفة في العمـو اليندسية  بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة والمسجمة لدرجة دكتور الفم –أبو الفتح شتا 

ـ 0201/0200ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿ( لمعاـ الجامعي 0216أكتوبر 
مد فترة الدراسة ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201لمطالب المذكور يبدأ مف 

 .لمميندسة المذكورة
 القــــــــرار

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

احمد / مد فترة الدراسة )عاـ أوؿ( لمميندس د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-35
المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية  بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ –كى السيد خضر محمد ز 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿ( لمعاـ الجامعي 0216دورة أكتوبر 
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201ـ لمطالب المذكور يبدأ مف 0201/0200

 فترة الدراسة لمميندس المذكور.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  أوصى المجمس بالموافقة
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(17) 

جرميف / راسة )عاـ أوؿ( لمميندسةمد فترة الد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-36
المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة فى العمـو اليندسية  بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت –جرجس سيدىـ جرجس عوض 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿ( لمعاـ الجامعي 0215الكيربية دورة أكتوبر 
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201طالب المذكور يبدأ مف ـ لم0201/0200

 .فترة الدراسة لمميندسة المذكورة
 القــــــــرار

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

غادة منير / مد فترة الدراسة )عاـ أوؿ( لمميندسة مية لمدراسات العميا والبحوث بشأفد/ وكيؿ الك2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-37
والمسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية  بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة  –شاكر جاد 

ـ 0201/0200د )عاـ أوؿ( لمعاـ الجامعي ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى م0214أكتوبر 
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد فترة الدراسة 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201لمطالب المذكور يبدأ مف 

 .لمميندسة المذكورة
 القــــــــرار

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

مروة عبد / مد فترة الدراسة )عاـ أوؿ( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -38
والمسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية  بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت  –الحميد عبد الفتاح السيد  

، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿ( لمعاـ الجامعي ـ 0216الكيربية دورة أكتوبر 
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201ـ لمطالب المذكور يبدأ مف 0201/0200

 .فترة الدراسة لمميندسة المذكورة
 القــــــــرار

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

بيداء  / مد فترة الدراسة )عاـ أوؿ( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -39
لكترونيات واالتصاالت والمسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اال  –مرتضى زكي ابو الحسف  

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿ( لمعاـ الجامعي 0216الكيربية دورة أكتوبر 
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201ـ لمطالبة المذكورة يبدأ مف 0201/0200

 .فترة الدراسة لمميندسة المذكورة
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  أوصى المجمس بالموافقة
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(18) 

احمد  / مد فترة الدراسة )عاـ أوؿ( لمميندس د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -42
لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت والمسجؿ  –عبد الصمد عبد المنعـ عساكر  

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿ( لمعاـ الجامعي 0216الكيربية دورة أكتوبر 
ء الخمس سنوات عمى مد ـ وذلؾ بعد انتيا32/9/0200ـ حتى 1/12/0201ـ لمطالب المذكور يبدأ مف 0201/0200

 .فترة الدراسة لمميندس المذكور
 القــــــــرار

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

احمد  / يندسمد فترة الدراسة )عاـ أوؿ( لمم د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -41
المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات والمسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ  –سامي عبد العزيز مرسي  

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿ( لمعاـ الجامعي 0216اليندسية دورة أكتوبر 
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201 ـ لمطالب المذكور يبدأ مف0201/0200

 .فترة الدراسة لمميندس المذكور
 القــــــــرار

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

جماؿ  / مد فترة الدراسة )عاـ أوؿ( لمميندس البحوث بشأفد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا و 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -40
المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات والمسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ  –الديف ابراىيـ الدسوقي  

الجامعي  ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿ( لمعاـ0216اليندسية دورة أكتوبر 
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201ـ لمطالب المذكور يبدأ مف 0201/0200

 .فترة الدراسة لمميندس المذكور
 القــــــــرار

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

احمد  / مد فترة الدراسة )عاـ أوؿ( لمميندس د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2السيدة أ المذكرة المقدمة مف -43
المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات والمسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية  –حمدي احمد عرفو  

وث بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿ( لمعاـ الجامعي ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبح0214دورة أكتوبر 
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201ـ لمطالب المذكور يبدأ مف 0201/0200

 .فترة الدراسة لمميندس المذكور
 القــــــــرار

 فع لمجامعة.وير عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  أوصى المجمس بالموافقة
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(19) 

محمد  / مد فترة الدراسة )عاـ أوؿ( لمميندس د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -44
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة  –عمي محمد ادريس عسؿ  

ـ 0201/0200أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿ( لمعاـ الجامعي ـ ، حيث 0217أكتوبر 
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد فترة الدراسة 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201لمطالب المذكور يبدأ مف 

 .لمميندس المذكور
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.جنة الدراسات العميا والبحوث عمى ما جاء بتوصية ل أوصى المجمس بالموافقة
 

منى  / مد فترة الدراسة )عاـ ثاني( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -45
ت الكيربية دورة المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاال –كريـ شفيؽ عبد الممؾ  

ـ 0201/0200ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿ( لمعاـ الجامعي 0216أكتوبر 
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد فترة الدراسة 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201لمطالبة المذكورة يبدأ مف 

 .لمميندسة المذكورة
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  صى المجمس بالموافقةأو 
 

احمد  / مد فترة الدراسة )عاـ ثاني( لمميندس د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -46
واالتصاالت الكيربية والمسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في  المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات –عمي بدوي رصاص  

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثاني( لمعاـ 0215العمـو اليندسية دورة أكتوبر 
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201ـ لمطالب المذكور يبدأ مف 0201/0200الجامعي 

 .عمى مد فترة الدراسة لمميندس المذكور
 القــــــــرار

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

ف ياسمي / مد فترة الدراسة )عاـ ثاني( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -47
المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة  –عادؿ حسيف زايد 

ـ 0201/0200ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثاني( لمعاـ الجامعي 0216أكتوبر 
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد فترة الدراسة 32/9/0200 ـ حتى1/12/0201لمطالبة المذكورة يبدأ مف 

 .لمميندسة المذكورة
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  أوصى المجمس بالموافقة
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(02) 

حسيف  / فترة الدراسة )عاـ ثاني( لمميندس مد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -48
المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  –محمد حسيف حسف ابراىيـ 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثاني( لمعاـ الجامعي 0216دورة أكتوبر 
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201ـ لمطالب المذكور يبدأ مف 0201/0200

 .فترة الدراسة لمميندس المذكور
 القــــــــرار

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

احمد  / مد فترة الدراسة )عاـ ثاني( لمميندس يؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفد/ وك2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -49
المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة  –كماؿ مصطفى مسرجو 

ـ 0201/0200ى مد )عاـ ثاني( لمعاـ الجامعي ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عم0216أكتوبر 
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد فترة الدراسة 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201لمطالب المذكور يبدأ مف 

 .لمميندس المذكور
 القــــــــرار

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

رانيا  / مد فترة الدراسة )عاـ ثاني( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -52
المسجمة لدرجة الماجستير في اليندسة االلكترونية بقسـ ىندسة االتصاالت الكيربية الحاؽ دورة  –عبد الرازؽ عبد ربو بكر 

ـ 0201/0200لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثاني( لمعاـ الجامعي ـ ، حيث أوصت 0216أكتوبر 
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد فترة الدراسة 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201لمطالبة المذكورة يبدأ مف 

 .لمميندسة المذكورة
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.جنة الدراسات العميا والبحوث عمى ما جاء بتوصية ل أوصى المجمس بالموافقة
 

محمد  / مد فترة الدراسة )عاـ ثالث( لمميندس د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -51
االت الكيربية المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتص –ربيع عمي عبد الرؤوؼ 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثالث( لمعاـ الجامعي 0215دورة أكتوبر 
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201ـ لمطالب المذكور يبدأ مف 0201/0200

 .فترة الدراسة لمميندس المذكور
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  صى المجمس بالموافقةأو 
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 ( ـ1/8/0201 عشر الثانيةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(01) 

نيفيف  / مد فترة الدراسة )عاـ ثالث( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -50
سية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليند –حامد عزت حسف 

ـ 0201/0200ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثالث( لمعاـ الجامعي 0215أكتوبر 
ة ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد فترة الدراس32/9/0200ـ حتى 1/12/0201لمطالبة المذكورة يبدأ مف 

 .لمميندسة المذكورة
 القــــــــرار

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

عبد  / مد فترة الدراسة )عاـ ثالث( لمميندس د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -53
المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت  –حميد الشميبي الحميد محمد عبد ال

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثالث( لمعاـ الجامعي 0215الكيربية دورة أكتوبر 
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201ـ لمطالب المذكور يبدأ مف 0201/0200

 .فترة الدراسة لمميندس المذكور
 القــــــــرار

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

احمد  / دراسة )عاـ ثالث( لمميندسمد فترة ال د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -54
المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة  –بحر محمد احمد 

ـ 0201/0200ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثالث( لمعاـ الجامعي 0215أكتوبر 
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد فترة الدراسة 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201كور يبدأ مف لمطالب المذ

 .لمميندس المذكور
 القــــــــرار

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

محمد  / مد فترة الدراسة )عاـ ثالث( لمميندس ات العميا والبحوث بشأفد/ وكيؿ الكمية لمدراس2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -55
المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر  –شاىيف صقر 

ـ لمطالب 0201/0200لجامعي ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثالث( لمعاـ ا0215
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد فترة الدراسة لمميندس 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201المذكور يبدأ مف 

 .المذكور
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  أوصى المجمس بالموافقة
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(00) 

اية  / مد فترة الدراسة )عاـ ثالث( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2سيدة أالمذكرة المقدمة مف ال -56
المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  –احمد بسيوني الشريؼ 

وث بالموافقة عمى مد )عاـ ثالث( لمعاـ الجامعي ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبح0213دورة أكتوبر 
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201ـ لمطالبة المذكورة يبدأ مف 0201/0200

 ة.فترة الدراسة لمميندسة المذكور 
 القــــــــرار

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

عمري  / مد فترة الدراسة )عاـ ثالث( لمميندس د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -57
المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة  –عبد الرحمف عمري 

ـ 0201/0200ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثالث( لمعاـ الجامعي 0214أكتوبر 
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد فترة الدراسة 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201لمطالب المذكور يبدأ مف 

 .لمميندس المذكور
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.ء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث عمى ما جا أوصى المجمس بالموافقة
 

نورىاف  / مد فترة الدراسة )عاـ ثالث( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -58
كترونيات واالتصاالت الكيربية المسجمة لدرجة الماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االل –محمد اشرؼ محمد الدفراوي 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثالث( لمعاـ الجامعي 0214دورة أكتوبر 
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201ـ لمطالبة المذكورة يبدأ مف 0201/0200

 .ةفترة الدراسة لمميندسة المذكور 
 القــــــــرار

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

أميرة  / مد فترة الدراسة )عاـ ثالث( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -59
ة لدرجة الماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية المسجم –صالح الديف عبد المطيؼ رجب 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثالث( لمعاـ الجامعي 0214دورة أكتوبر 
الخمس سنوات عمى مد ـ وذلؾ بعد انتياء 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201ـ لمطالبة المذكورة يبدأ مف 0201/0200

 ة.فترة الدراسة لمميندسة المذكور 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  أوصى المجمس بالموافقة
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 ( ـ1/8/0201 عشر الثانيةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(03) 

عمياء  / يندسةمد فترة الدراسة )عاـ ثالث( لمم د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -62
المسجمة لدرجة الماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر  –احمد احمد النعا 

ـ لمطالبة 0201/0200ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثالث( لمعاـ الجامعي 0214
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد فترة الدراسة لمميندسة 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201المذكورة يبدأ مف 

 ة.المذكور 
 القــــــــرار

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

يوسؼ  / مد فترة الدراسة )عاـ ثالث( لمميندس حوث بشأفد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والب2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -61
المسجؿ لدرجة الماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة  –فاروؽ عفيفي محمد سالـ 

ـ 0201/0200ي ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثالث( لمعاـ الجامع0215أكتوبر 
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد فترة الدراسة 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201لمطالب المذكور يبدأ مف 

 .لمميندس المذكور
 القــــــــرار

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

نيفيف  / مد فترة الدراسة )عاـ ثالث( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2أ المذكرة المقدمة مف السيدة -60
المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة  –حامد عزت حسف 

ـ 0201/0200افقة عمى مد )عاـ ثالث( لمعاـ الجامعي ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالمو 0215أكتوبر 
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد فترة الدراسة 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201لمطالبة المذكورة يبدأ مف 

 ة.لمميندسة المذكور 
 القــــــــرار

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

محمود  / مد فترة الدراسة )عاـ ثالث( لمميندس د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -63
المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة  –محمد محمود خميفة 

ـ 0201/0200ث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثالث( لمعاـ الجامعي ـ ، حي0215أكتوبر 
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد فترة الدراسة 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201لمطالب المذكور يبدأ مف 

 .لمميندس المذكور
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.ة لجنة الدراسات العميا والبحوث عمى ما جاء بتوصي أوصى المجمس بالموافقة
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 ( ـ1/8/0201 عشر الثانيةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(04) 

عبد  / مد فترة الدراسة )عاـ ثالث( لمميندس د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -64
ت واالتصاالت المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيا –الغني السيد عبد الغني ناصؼ 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثالث( لمعاـ الجامعي 0215الكيربية دورة أكتوبر 
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201ـ لمطالب المذكور يبدأ مف 0201/0200

 .فترة الدراسة لمميندس المذكور
 ــرارالقــــــ

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

ىديؿ  / مد فترة الدراسة )عاـ ثالث( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -65
ي العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة ف –عادؿ محمد عطية 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثالث( لمعاـ الجامعي 0214دورة أكتوبر 
مد ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201ـ لمطالبة المذكورة يبدأ مف 0201/0200

 ة.فترة الدراسة لمميندسة المذكور 
 القــــــــرار

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

احمد  / مد فترة الدراسة )عاـ ثالث( لمميندس د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -66
المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة  –ي محمود عمي سام

ـ 0201/0200ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثالث( لمعاـ الجامعي 0215أكتوبر 
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد فترة الدراسة 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201لمطالب المذكور يبدأ مف 

 .لمميندس المذكور
 القــــــــرار

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

اسالـ  / راسة )عاـ ثالث( لمميندسةمد فترة الد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -67
المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر  –الشحات عمارة عطية 

ـ لمطالبة 0201/0200ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثالث( لمعاـ الجامعي 0214
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد فترة الدراسة لمميندسة 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201دأ مف المذكورة يب

 ة.المذكور 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  أوصى المجمس بالموافقة
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(05) 

احمد  / مد فترة الدراسة )عاـ رابع( لمميندس عميا والبحوث بشأفد/ وكيؿ الكمية لمدراسات ال2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -68
المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر  –محمد السيد الشامي 

ـ لمطالب 0201/0200ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ رابع( لمعاـ الجامعي 0213
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد فترة الدراسة لمميندس 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201المذكور يبدأ مف 

 .المذكور
 القــــــــرار

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

سامية  / مد فترة الدراسة )عاـ رابع( لمميندسة وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفد/ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -69
المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر  –محي عبد اليادي سرور 

ـ لمطالبة 0201/0200عاـ رابع( لمعاـ الجامعي ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )0213
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد فترة الدراسة لمميندسة 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201المذكورة يبدأ مف 

 ة.المذكور 
 القــــــــرار

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

ميا  / مد فترة الدراسة )عاـ رابع( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -72
ـ 0213المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر  –محمد رشاد زيداف 

ـ لمطالبة المذكورة 0201/0200والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ رابع( لمعاـ الجامعي ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا 
 ة.ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد فترة الدراسة لمميندسة المذكور 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201يبدأ مف 

 القــــــــرار

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

ىبو  / مد فترة الدراسة )عاـ رابع( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -71
المسجمة لدرجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة  –محمد احمد محمد الدسوقي 

ـ 0201/0200ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ رابع( لمعاـ الجامعي 0214وبر أكت
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد فترة الدراسة 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201لمطالبة المذكورة يبدأ مف 

 ة.لمميندسة المذكور 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  ةأوصى المجمس بالموافق
باسـ  / مد فترة الدراسة )عاـ رابع( لمميندس د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -70

دسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىن –عادؿ عبد الفتاح الغراب 
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 ( ـ1/8/0201 عشر الثانيةالجمسة  ـ0202/0201ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(06) 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ رابع( لمعاـ الجامعي 0214دورة أكتوبر 
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201ـ لمطالبة المذكورة يبدأ مف 0201/0200

 ة.المذكور فترة الدراسة لمميندسة 
 القــــــــرار

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

محمد  / مد فترة الدراسة )عاـ رابع( لمميندس د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -73
جة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة المسجؿ لدر  –زكريا محمد عطية 

ـ 0201/0200ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ رابع( لمعاـ الجامعي 0214أكتوبر 
س سنوات عمى مد فترة الدراسة ـ وذلؾ بعد انتياء الخم32/9/0200ـ حتى 1/12/0201لمطالب المذكور يبدأ مف 

 .لمميندس المذكور
 القــــــــرار

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

فاطمة  / مد فترة الدراسة )عاـ رابع( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -74
المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  –السيد عمي ابراىيـ 

ـ "الحاؽ" ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ رابع( لمعاـ الجامعي 0213دورة أكتوبر 
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201يبدأ مف ـ لمطالبة المذكورة 0201/0200

 ة.فترة الدراسة لمميندسة المذكور 
 القــــــــرار

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

 / مد فترة الدراسة )عاـ خامس( لمميندس العميا والبحوث بشأف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -75
المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية  –محمود محمد ابو اليزيد جاب اهلل 

ـ خامس( لمعاـ الجامعي ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عا0210والتحكـ دورة أكتوبر 
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201ـ لمطالب المذكور يبدأ مف 0201/0200

 .فترة الدراسة لمميندس المذكور
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  أوصى المجمس بالموافقة
راندا  / مد فترة الدراسة )عاـ خامس( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2ة المقدمة مف السيدة أالمذكر  -76

المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية إلحاؽ بدورة  –صابر احمد حماد 
ـ 0201/0200ات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ خامس( لمعاـ الجامعي ـ ، حيث أوصت لجنة الدراس0213أكتوبر 
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(07) 

ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد فترة الدراسة 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201لمطالبة المذكورة يبدأ مف 
 .لمميندسة المذكورة

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.ت العميا والبحوث عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسا أوصى المجمس بالموافقة
 

وليد  / مد فترة الدراسة )عاـ خامس( لمميندس د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -77
بر المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتو  –فوزي زكي عمي 

ـ 0201/0200ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ خامس( لمعاـ الجامعي 0213
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد فترة الدراسة 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201لمطالب المذكور يبدأ مف 

 .لمميندس المذكور
 القــــــــرار

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

آالء  / مد فترة الدراسة )عاـ خامس( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -78
لكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اال  –محمد عمى ابراىيـ األشقر 

ـ 0201/0200ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ خامس( لمعاـ الجامعي 0213أكتوبر 
ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد فترة الدراسة 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201لمطالبة المذكورة يبدأ مف 

 ة.ر لمميندسة المذكو 
 القــــــــرار

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

 / مد فترة الدراسة )عاـ خامس( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -79
د بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات والمسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في اليندسة المدرس المساع –أماني عبد الحميد قنديؿ 

ـ 0201/0200اإللكترونية ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ خامس( لمعاـ الجامعي 
مد فترة الدراسة ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى 32/9/0200ـ حتى 1/12/0201لمطالبة المذكورة يبدأ مف 

 ة.لمميندسة المذكور 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث  أوصى المجمس بالموافقة
رامي  / مد فترة الدراسة )عاـ خامس( لمميندس د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -82

المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر  –عمر خطاب  محمد
ـ 0201/0200ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ خامس( لمعاـ الجامعي 0210
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(08) 

ؾ بعد انتياء الخمس سنوات عمى مد فترة الدراسة ـ وذل32/9/0200ـ حتى 1/12/0201لمطالب المذكور يبدأ مف 
 .لمميندس المذكور

 القــــــــرار

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

لجنة فحص ومناقشة  الموافقة عمى تشكيؿبشأف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -81
تخصص  –المسجؿ لدرجة ماجستير العموـ اليندسية  - وائؿ احمد عزت محمد عنايتالخاصة بالميندس /  الماجستيررسالة 

) تقييـ خوارزميات عمارة التعمـ العميؽ لتصنيؼ األىداؼ  -ـ في موضوع :0214 أكتوبردورة  -ىندسة وعمـو الحاسبات 
  -ة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:( وتشكيؿ لجنثالثية األبعاد 

 الوظيفة االسـ ـ
 جامعة المنوفية )خارجي( –أستاذ بكمية الحاسبات والمعمومات  عربي السيد كشؾأ.د/  1
 (ممتحف داخمي)  وعموـ الحاسباتبقسـ ىندسة أستاذ  أ.د/ جماؿ محروس عطية 0
 (عف لجنة االشراؼ)  وعموـ الحاسباتة بقسـ ىندسأستاذ متفرغ  أ.د/ نبيؿ عبد الواحد اسماعيؿ  3

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

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

 -اللجبى::  عبشراً 
اجتماع مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ )الجمسة الحادية عشر( المنعقدة يـو االحد الموافؽ محضر  .1

 ـ .11/7/0201

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 ـ .10/7/0201محضر اجتماع وحدة توكيد الجودة )الجمسة الحادية عشر( المنعقدة يوـ االثنيف الموافؽ  .0

 القــــــــرار

 يط المجمس عمما.أح
محضر اجتماع مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )الجمسة الحادية عشر( المنعقدة يـو االحد الموافؽ  .3

 ـ .11/7/0201

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
الموافؽ محضر اجتماع مجمس لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية )الجمسة الحادية عشر( المنعقدة يـو االحد  .4

 ـ .05/7/0201

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
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(09) 

 
 .ـ11/7/0201االحد الموافؽ ( المنعقدة يوـ الحادية عشرالجمسة ىندسة وعموـ الحاسبات )مجمس قسـ  اجتماعمحضر  .5

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 

 ـ .05/7/0201حد الموافؽ سنوية المنعقدة يوـ اال ؼمحضر اجتماع مجمس إدارة المجمة العممية النص .6

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 

 ـ .05/7/0201محضر اجتماع مجمس لجنة شئوف التعميـ والطالب )الجمسة الحادية عشر( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ  .7

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 

 ـ.08/7/0201عقدة يوـ االربعاء الموافؽ جنة التنسيقية )الجمسة الحادية عشر( المنمحضر اجتماع مجمس الم .8

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 

 ـ.05/7/0201محضر اجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة )الجمسة الحادية عشر( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ  .9

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 

االت الكيربية )الجمسة الحادية عشر( المنعقدة يـو االحد الموافؽ محضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتص .12
 ـ.11/7/0201

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 
 

 
 -: هب ٌسخجد هي أعوبل : عشر الحبدي

 

جيػد ياسميف عبػد ال/  ةلمطالب األوؿالعذر المرضى  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ-1
ـ ، حيػػث ورد تقريػػر اإلدارة الطبيػػة يوصػػى 0202/0201منقولػػة لمعػػاـ الجػػامعي  اوحالتيػػ األولػػىبالفرقػػة  ةالمقيػػد محمػػد سػػالـ

ـ ، حيػػث اف 9/6/0201بأنيػا تعػػاني مػف نوبػػات ىمػع متكػػررة والطالبػػة تحتػاج اجػػازة مرضػية لمػػدة شػػير فقػط ابتػػداء مػف يػػوـ 
 يـ والطالب .التقرير ورد بعد انتياء لجنة شئوف التعم
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(32) 

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة  أوصى مجمس الكمية بالموافقة

 

عميػد المعيػد العػالي لميندسػة اإللكترونيػة ببمبػيس بشػأف الموافقػة عمػى انتػداب الػدكتور / د/ 2مف السػيد أ ةالمقدم المذكرة-0
اآللػي انتػػداب كمػػي لمعمػؿ بالمعيػػد العػػالي  المػػدرس بقسػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات الصػناعية والػػتحكـ –عمػاد عبػػد السػتار الشػػيخ 

 ـ .0201/0200لميندسة اإللكترونية ببمبيس لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

بيػة المػدرس بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكير  –عماد الػديف محمػد عمػي حسػف / د.مف السيد  ةالمقدم المذكرة-3
بشػػأف الموافقػػة عمػػى مػػد اجازتػػو الخاصػػة بػػدوف مرتػػب لمرافقػػة الزوجػػة والتػػي تػػدرس بدولػػة السػػويد لمػػدة عػػاـ ثػػاني ابتػػداء مػػف 

 ـ .32/8/0201ـ حيث أف االجازة الحالية تنتيي في 31/8/0201

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

مػػدرس بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ بشػػأف  –عمػػاد عبػػد السػػتار الشػػيخ / د.مػػف السػػيد  ةالمقدمػػ المػػذكرة-4
نظرًا النتدابو الكمي إلى المعيد العالي لميندسة  Automationالموافقة عمى قبوؿ اعتذاره عف عضويتو بمجمس إدارة برنامج 

 اإللكترونية ببمبيس .
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعةشيح السيد د. / محمد ابراىيـ عبده بداًل مف د./ عماد عبد الستار الشيخ وتر أوصى مجمس الكمية بالموافقة 
 

اسػتاذ الكيميػاء المسػاعد بقسػـ الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػية بشػأف  –د./ خالػد محمػود حسػف مف السيد  ةالمقدم المذكرة-5
بسمطنة عماف إلى العمؿ بسمطة عماف في الكمية التقنيػة الموافقة عمى تغيير مسمى االجازة الخاصة بو مف اجازة مرافؽ زوجة 

جامعة التقنية والعمـو التطبيقية ، حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة بالتفويض عف القسـ حيػث أف الخطػة الدراسػية  –العميا 
 لف تتأثر .

 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعةأوصى مجمس الكمية بالموافقة 
بشأف اجتماع لجنة الممتحنيف لكنتروؿ البرامج الخاصة  المذكرة المقدمة مف السيد األستاذ الدكتور / رئيس لجنة الممتحنيف -7

د ـ حيث تـ االطالع عمى نتائج المستويات المختمفة وتبيف تدني نسبة النجاح في أح0202/0201بالكمية لمعاـ الجامعي 
 ( طبية واقترحت المجنة إضافة درجات ممتحنيف وذلؾ عمى النحو التالي :1مقررات المستوى )

 درجات لجنة الممتحنيف المستوى اسـ المقرر
 ( درجة ليذا المقرر11إضافة ) (1) 0برمجة حاسب 

 أعضاء المجنة :
 أ.د / فتحي السيد عبد السميع -1
 أ.د / حمدي عمي عوض -0
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(31) 

 مد عبد العاطيأ.د / سعيد مح -3
 د. / غادة محمد عبد الستار -4
 د. / عماد عبد الستار الشيخ -5

 القــــــــرار

 .أوصى مجمس الكمية بالموافقة
 ـ.05/7/0201)الجمسة الحادية عشر( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ  لجنة الدراسات العميامحضر اجتماع  -8

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بخصوص إعادة اعتماد الالئحة الخاصة 2لوارد مف السيد أالكتاب ا -9

ببرنامج " ىندسة االمف السيبرانى وتحميالت البيانات " حيث أوصى مجمس الكمية بجمستو "الثانية عشر" المنعقدة بتاريخ 
 .ـ بالموافقة عمى االعتماد 06/8/0219ـ والممتدة حتى 4/8/0219

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .

 ًً هسبء الثبًٍتاًخهى االجخوبع حٍث كبًج السبعت 
 

 تـــد الكلٍــعوٍ   س                                 ــي الوجلــأهٍ      

 

 

    ةوٍرأٌوي السٍد أحود السٍد عد/  أ.                     د. /  أحود ًبٍه زكً راشد


