
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/8/9191 عشر الثانيةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(0) 

                                                       
 
 

 

 

  

 
 
 

 محضـــــر اجتمــــــاع

 
 مجلس كلية الهندسة اإللكترونية بمنوف

 
 (عشر الثانيةة الجلس)

 

 ـ 9109/9191لمعاـ الجامعي 
 

 هـ9449 الحجةذو من  91 األحدالمنعقدة يوم 
 

 ـ9/8/9191الموافؽ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/8/9191 عشر الثانيةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(9) 

 
 

 
 محضر اجتماع مجمس الكمية

 .ـ9/8/9191 الموافؽ االحدالمنعقدة يـو  {عشر الثانيةالجمسة }                          
صببحبً حى عقد اجخًبع يجهس  ُصفانانعبشرة ٔو ٔفى حًبو انسبعت 9/8/0202اَّ فً ٌٕو االحد انًٕافق 

 ) عًٍد انكهٍت (  ًد انسٍد عًٍرِأًٌٍ انسٍد أحانكهٍت برئبست انسٍد األسخبذ اندكخٕر/ 

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

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

 نمية البيئة وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وت يد/ رمضاف عبد الحميد الشنوان1أ 3

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

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

 قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبعمؿ رئيس مجمس  قائـ سعيد عبد العاطي بصؿ د./  6
 الفيزيقا والرياضيات اليندسية قسـبعمؿ رئيس مجمس  قائـ عبد القادر/ محمد سيد محمد 1د 7

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية عادؿ عبد المسيح صميبأ.د/  8

 )بالتناوب(األستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  أ.د / أميؿ صبحي سعد شكر اهلل 9

   األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات. سماعيؿإبيؿ عبد الواحد أ.د/ ن 01

 االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ د/ عبد العظيـ صبيح إبراىيـ1أ 00

 الفيزيقا والرياضيات اليندسية األستاذ المتفرغ بقسـ أ.د / مجدي محمد كامؿ  09

 ) بالتناوب ( ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـاألستاذ بقسـ  سيد ال حمديمحمد  أ.د / 03

 أقدـ المدرسيف ) بالتناوب ( د. غادة محمد عبد الستار البنبي 04

 عف الحضور اعتذر

 (بالتناوب) األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ طو السيد طو1أ 0

  (مدعو) األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أبو العـز أ.د / عاطؼ السيد 9

 ساتذة بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ) بالتناوب(أقدـ األ .د/ نواؿ أحمد الفيشاويأ 3

 أقدـ األساتذة المساعديف ) بالتناوب ( د./ محمد عبده محمد بربار 4

 تولى سكرتارية الجمسةت

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

  يػع إلػى صػالح أف يوفػؽ الجمثـ رحب سيادتو بالسادة الحضور متمنيًا ليـ كؿ التوفيؽ داعيػا اهلل سػبحانو وتعػالى
 .   وأف يرفع البالء عنا وعف العالـ أجمع األعماؿ

  لمسادة الحضور بمناسبة عيد األضحى المبارؾ .التينئة بخالص  تقدـ سيادتوثـ 
 

 -: انًصبدقبث :أٔالً 
 ـ .5/7/9191( المنعقدة بتاريخ الحادية عشرالمصادقة عمى محضر الجمسة السابقة ) -

 
 يٕضٕعبث ببنخفٌٕض:  ثبٍَبً 
أستاذ مساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية بشأف الموافقة  –/ خالد محمود حسف د.مذكرة المقدمة مف السيد ال -0

ـ ، حيث أوصى مجمس القسـ 9191/9190عمى تجديد أجازتو لمرافقة الزوجة التي تعمؿ بسمطنة عماف لمعاـ الجامعي 
 بالموافقة . 

 القــــــــرار

 مى تجديد أجازتو لمرافقة الزوجة ويرفع لمجامعة .ع أوصى المجمس بالموافقة
 
االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية   –المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ أحمد أحمد أبو الفضؿ -9

مكة العربية جامعة الممؾ عبد العزيز بالمم –بشأف الموافقة عمى منحى العاـ الحادي عشر لمعمؿ بكمية اليندسة برابغ 
 ـ .90/6/9191السعودية وذلؾ بناءا عمى كتاب األعمى لمجامعات في 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة
 

أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  بشأف  –المذكرة المقدمة مف السيد .د/ فريد شوقي الحصري -3
ازه بدوف مرتب )العاـ االوؿ( لمرافقة الزوجة التي تعمؿ بالمممكة العربية السعودية ذلؾ اعتبارا مف الموافقة عمى منحى أج

 ـ ، حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة .9191/9190ـ لمعاـ الجامعي 30/7/9190الى 0/8/9191

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة
 

.د/ رئيس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بشأف الخطاب الوارد مف المعيد العالي المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
المدرس بالقسـ وذلؾ  –بشأف الموافقة عمى انتداب السيد د./ حساـ محمد عمي خميؿ  –لعمـو الحاسب ونظـ المعمومات 

ـ ، حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة 9109/9191بواقع يـو واحد اسبوعيًا خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
 ـ.9109/9191عمى انتداب سيادتو بواقع )يـو السبت( خالؿ العاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة
 عبيتيٕضٕعبث ثبنثبً : 
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األستاذ  –أ.د/ عاطؼ السيد ابو العـز  لسيداالمذكرة المقدمة مف السيد األستاذ الدكتور / عميد الكمية بشأف انتياء فترة  -0
 ـ30/7/9191المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية فى عضوية مجمس الكمية فى 

 القــــــــرار

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية -أ.د/ معوض ابراىيـ معوض السيد  بترشيح أوصى المجمس 

 رفع لمجامعة .وي
 

   -شئٌٕ انخعهٍى ٔانطالة::  رابعبً 
ضػوابط تطبيػؽ قواعػد الرأفػة فػي ىػذا العػاـ الجػامعي بشأف  لشئوف التعميـ والطالب لمذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيؿ الكميةا -0

الموحػدة والمعمػوؿ ـ حيث ورد كتاب أ.د / نائب رئيس الجامعة لشئوف التعميـ والطالب والمتضمف قواعػد الرأفػة 9109/9191
ـ بعػد 9109/9191وذلػؾ فػي نيايػة العػاـ الجػامعي  فقػطبيا بالكمية في األعواـ السابقة عمى مقررات الفصػؿ الدراسػي األوؿ 

ظيػػور نتيجػػة الفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني عمػػى أف تطبػػؽ بػػنفس عػػدد الػػدرجات ونسػػب الرأفػػة، حيػػث أوصػػت لجنػػة شػػئوف التعمػػيـ 
 ر رؤساء الكنتروالت بذلؾ .والطالب عممًا عمى أف يتـ إخطا

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 

األعػذار الػواردة إلػى الكميػة إلكترونيػًا عػف الفصػؿ بشػأف  لشػئوف التعمػيـ والطػالب لمذكرة المقدمػة مػف السػيد أ.د/ وكيػؿ الكميػةا -9
فقػد ورد إلػى الكميػة إلكترونيػًا عػف  ـ ، نظرًا لمظروؼ التػي تمػر بيػا الػبالد بسػبب جائحػة كورونػا9109/9191الدراسي الثاني 

طريؽ فاكس مكتب العميد خطابات مف بعض الطالب يمتمسوف قبوؿ عذرىـ الكترونيػا عػف دخػوؿ امتحانػات الفػرؽ النيائيػة أو 
 عف تقديـ أبحاث في الفرؽ األدنى .وعميو تقدـ الطالب اآلتي أسمائيـ باألعذار عمى النحو التالي :

 حظاتمال الفرقة اسـ الطالب ـ

 اإلعدادي خالد عبد الناصر عبد المطيؼ 0
عػػذر مرضػػي )تػػدىور فػػي الصػػحة العامػػة( وعػػدـ قدرتػػو عمػػى تقػػديـ أبحػػاث 

 الفصؿ الدراسي الثاني
 الطالبة خارج البالد وال تستطيع الحضور بسبب ظروؼ حظر الطيراف الدولي الرابعة والء حسف حسف العانوز 9
 لطالب خارج البالد وال يستطيع الحضور بسبب ظروؼ حظر الطيراف الدوليا الرابعة كيرلس مينا يس بساده 3

حيث وافؽ السيد أ.د/ عميد الكمية بالتفويض عف مجمس الكمية في قبوؿ ىذه األعذار لحيف العرض عمى مجمس الكمية ، كمػا 
 أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة .

 القــــــــرار

 يرفع لمجامعة .بالموافقة و أوصى المجمس 
تنفيذ الحكـ الصػادر مػف محكمػة القضػاء اإلداري  بشأف لشئوف التعميـ والطالب لمذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيؿ الكميةا-3

/ محمػػد  بـ المرفوعػػة مػػف ولػػى أمػػر الطالػػ97/6/9191 ةؽ بجمسػػ90لسػػنة  580بالمنوفيػػة الصػػادر فػػي الػػدعو  رقػػـ 
 -ى النحو التالي:وذلؾ عم توفيؽ عبد العظيـ العفيفي

 .0درجات في مقرر رياضيات ىندسية  4تـ زيادة : أوالً 
 . تـ تنفيذ قرار المحكمة مف حيث تطبيؽ درجات أعماؿ السنة: ثانياً 

 . تـ تطبيؽ قواعد الرأفة عمى حالة الطالب المذكور بعد تنفيذ قرار المحكمةثالثا: 
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الػة الطالػب بعػد تنفيػذ قػرار المحكمػة مػف مفصػوؿ نيائيػا السػتنفاذ عػدد ح النتيجػة النيائيػة لمطالػب المػذكور ،ت يػرترابعَا: 
(. ومرفػؽ طيػة نتيجػة 9مرات الرسوب بالفرقػة اإلعػدادي الػى ) منقػوؿ الػى الفرقػة األولػى بمػادة تخمػؼ واحػدة ) رياضػيات 

 الطالب قبؿ وبعد تنفيذ القرار الصادر مف المحكمة بعد ت ير حالة الطالب.
 القــــــــرار

 بالموافقة عمى تصويب النتيجة بناءًا عمى حكـ المحكمة ويرفع لمجامعة .ى المجمس أوص
 

  -:انعالقبث انثقبفٍت : خبيسبً 
خاصػة بالسػيد لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ بحػوث ا -0

وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  –مي محمد سميـ الميندس/ إبراىيـ ع
الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخػر  

 و .ت الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتسواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقا

 القــــــــرار

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

خاصػة بالسػيد لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ بحػوث ا -9
وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكريػة لمسػادة المعيد بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات  –الميندس/ أحمد صالح محمد القوصي 

البػػاحثيف مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس وتنميػػة ورعايػػة المبػػدعيف مػػنيـ وتػػوفير شػػراكة مػػع الجامعػػات األخػػر  سػػواء مصػػرية أو 
 و .قافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتعربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الث

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .لجنة العالقات الثقافية بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

خاصػة بالسػيد لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ بحػوث ا -3
وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة الفكريػة المدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  –تور/ أحمد محمد النجار الدك

لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػر  سػواء مصػرية 
 و .ات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتأو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالق

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .لجنة العالقات الثقافية بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

دة خاصػة بالسػيلمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسػجيؿ بحػوث ا -4
وذلػػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة الفكريػػة المعيػدة بقسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات  –الميندسػة/ عػال حػافظ عبػد الجػواد يػػونس 

لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػر  سػواء مصػرية 
 . ايقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتأو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العال

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .لجنة العالقات الثقافية بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

السػيدة خاصة بلمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث ا  -5
وذلػؾ لمحفػاظ عمػى األستاذ المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيػة  –الدكتورة/ ىند عبد العظيـ محمد مميط 
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حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات 
 .ايأو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادت األخر  سواء مصرية أو عربية

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .لجنة العالقات الثقافية بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

خاصػػة لموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف اا  -6
المسػجمة عمػى درجػة الماجسػتير بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة  –بالطالبة / آية محمد جماؿ محمػد محمػد 

وذلؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة الفكريػة لمسػادة البػاحثيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير 
امعات األخر  سواء مصرية أو عربيػة أو عالميػة. حيػث أوصػت لجنػة العالقػات الثقافيػة بالموافقػة عمػى تسػجيؿ شراكة مع الج

 . ايىذه األبحاث لسيادت

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .لجنة العالقات الثقافية بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

 -:  دراسبث عهٍب : سبدسبً 
د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى إل ػاء تسػجيؿ الطالػب / عبػد 1مػف السػيد أالمذكرة المقدمة  -0

المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية والمسػجؿ لدرجػة  –الحميد محمد سيد أحمد عبد الحميد 
ألنػػو عضػػو بالمنحػػة الدراسػػية بجامعػػة سػػاكالي بفرنسػػا ـ وذلػػؾ 9106دكتػػور الفمسػػفة فػػي العمػػوـ اليندسػػية دورة أكتػػوبر 
ـ أو مف تاريخ السفر لمدة عاـ قابػؿ لمتجديػد لمػدة ثػالث سػنوات 9109لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه اعتبارا مف سبتمبر 

 ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إل اء تسجيؿ الطالب المذكور .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . لجنة الدراسات العميابتوصية   ءالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس ب
 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى إل ػػاء تسػػجيؿ المينػػدس / 1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -9
واالتصػاالت الكيربيػة  المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو  اليندسية بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات–مصطفى مفتاح عمى مفتاح 

ـ تخصػػص ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة ، حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا 9104الحػػاؽ بػػدورة أكتػػوبر 
 بالموافقة عمى إل اء تسجيؿ الطالب المذكور وذلؾ نظرا النقطاعو تماما عف التواصؿ مع السادة المشرفيف .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . لجنة الدراسات العميابتوصية   ءعمى ما جا أوصى المجمس بالموافقة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إل اء تسجيؿ المينػدس / محمػد 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
االتصػاالت الكيربيػة المسػجؿ لدرجػة ماجسػتير العمػـو  اليندسػية بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات و –فتحى عبػد الفتػاح الشػتمو 

ـ تخصص ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة ، حيػث أوصػت لجنػة الدراسػات العميػا بالموافقػة 9109دورة أكتوبر 
 عمى إل اء تسجيؿ الطالب المذكور وذلؾ نظرا النقطاعو تماما عف التواصؿ مع السادة المشرفيف .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . الدراسات العميالجنة بتوصية   ءاأوصى المجمس بالموافقة عمى ما ج
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/8/9191 عشر الثانيةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 
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د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمػى إل ػاء تسػجيؿ المينػدس / تػامر 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
الكيربيػة  المسجؿ لدرجة ماجستير العمػـو  اليندسػية بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت –محيى عبد المقصود محمد 

ـ تخصص ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة ، حيػث أوصػت لجنػة الدراسػات العميػا بالموافقػة 9100دورة أكتوبر 
 عمى إل اء تسجيؿ الطالب المذكور وذلؾ نظرا النقطاعو تماما عف التواصؿ مع السادة المشرفيف .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . الدراسات العميالجنة   بتوصية ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إل اء تسجيؿ المينػدس / صػابر 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
لحػاؽ المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو  اليندسية بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة ا–عبد اهلل ابراىيـ عيد 

ـ تخصص ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيػة ، حيػث أوصػت لجنػة الدراسػات العميػا بالموافقػة 9107بدورة أكتوبر 
 عمى إل اء تسجيؿ الطالب المذكور وذلؾ نظرا النقطاعو تماما عف التواصؿ مع السادة المشرفيف .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . الدراسات العميانة لجبتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى إل ػػاء تسػػجيؿ المينػػدس / 1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -6

المسػػجؿ لدرجػػة ماجسػػتير العمػػـو  اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت –مصػػطفى معػػوض مصػػطفى نػػدا 
ـ تخصػص ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة ، حيػث أوصػت لجنػة الدراسػات العميػا 9109 الكيربية دورة أكتػوبر

 بالموافقة عمى إل اء تسجيؿ الطالب المذكور وذلؾ نظرا النقطاعو تماما عف التواصؿ مع السادة المشرفيف .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . االدراسات العميلجنة بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إل اء تسجيؿ الميندس / أشػرؼ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -7
المسػػجؿ لدرجػة ماجسػتير العمػـو  اليندسػية بقسػػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػػة –عبػد اهلل عبػد البػديع البنػا 

تخصص ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة ، حيػث أوصػت لجنػة الدراسػات العميػا بالموافقػة  ـ9104دورة أكتوبر 
 عمى إل اء تسجيؿ الطالب المذكور وذلؾ نظرا النقطاعو تماما عف التواصؿ مع السادة المشرفيف .

 القــــــــرار

 ع لمجامعة .ويرف الدراسات العميالجنة بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ.د / وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف مػػد فتػػرة الدراسػػة )مػػد عػػاـ أوؿ( لمطالػػب /  -8
المػدرس المسػاعد بقسػـ الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػية والمسػجؿ لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػي  –محمد ثروت محمد عطيػو 

ـ ، حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى مػػد فتػػرة الدراسػػة 9105كتػػوبر العمػػوـ األساسػػية اليندسػػية دورة أ
ـ 31/9/9190ـ حتػى 0/01/9191ـ اعتبػارا مػف 9191/9190لمميندس المػذكور لمػدة ) عػاـ أوؿ ( لمعػاـ الجػامعي 

 وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . الدراسات العمياجنة لبتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )مػد عػاـ أوؿ( لمطالػب / أحمػد -9

 المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة والمسػجؿ لدرجػة دكتػور الفمسػفة –عمي بدوي رصاص 
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ـ ، حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى مػػد فتػػرة الدراسػػة لمطالػػب 9105فػػي العمػػوـ اليندسػػية دورة أكتػػوبر 
ـ وذلػػؾ بعػػد 31/9/9190ـ حتػػى 0/01/9191ـ اعتبػارا مػػف 9191/9190المػذكور لمػػدة ) عػػاـ أوؿ ( لمعػػاـ الجػػامعي 

 انتياء الخمس سنوات .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . الدراسات العميالجنة بتوصية   ءافقة عمى ما جاأوصى المجمس بالمو 
 

المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ.د / وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف مػد فتػرة الدراسػة )مػد عػاـ أوؿ( لمطالبػة / -01
ىندسػػة اإللكترونيػػات المسػػجمة لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػي العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ  –أسػػماء أحمػػد سػػعيد محمػػد راضػػي 
ـ ، حيػػث أوصػت لجنػػة الدراسػات العميػػا بالموافقػة عمػػى مػد فتػػرة الدراسػة لمطالبػػة 9105واالتصػاالت الكيربيػػة دورة أكتػوبر 

ـ وذلػؾ بعػد 31/9/9190ـ حتػى 0/01/9191ـ اعتبػارا مػف 9191/9190المذكورة لمػدة ) عػاـ أوؿ ( لمعػاـ الجػامعي 
 انتياء الخمس سنوات .

 رارالقــــــــ

 ويرفع لمجامعة . الدراسات العميالجنة بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

المذكرة المقدمة مػف السػيد أ.د / وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف مػد فتػرة الدراسػة )مػد عػاـ أوؿ( لمطالبػة / -00
العمػػػوـ اليندسػػػية بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات  المسػػػجمة لدرجػػػة دكتػػػور الفمسػػػفة فػػػي –ناىػػػد توفيػػػؽ حامػػػد عبػػػد الحفػػػيظ 
ـ ، حيػث أوصػػت لجنػة الدراسػػات العميػا بالموافقػة عمػػى مػد فتػػرة الدراسػة لمطالبػػة 9105واالتصػاالت الكيربيػة دورة أكتػػوبر 

ـ وذلػؾ بعػد 31/9/9190ـ حتػى 0/01/9191ـ اعتبػارا مػف 9191/9190المذكورة لمػدة ) عػاـ أوؿ ( لمعػاـ الجػامعي 
 مس سنوات .انتياء الخ

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . الدراسات العميالجنة بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

المذكرة المقدمة مف السػيد أ.د / وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف مػد فتػرة الدراسػة )مػد عػاـ ثػاني( لمطالػب / -09
المسػػجؿ لدرجػة دكتػػور الفمسػفة فػػي العمػوـ اليندسػػية بقسػـ ىندسػػة اإللكترونيػات الصػػناعية  –عمػري عبػد الػػرحمف عمػري 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فتػرة الدراسػة لمطالػب المػذكور لمػدة ) 9104والتحكـ دورة أكتوبر 
ـ وذلػؾ بعػد انتيػاء الخمػس 31/9/9190ـ حتػى 0/01/9191ـ اعتبػارا مػف 9191/9190عاـ ثػاني ( لمعػاـ الجػامعي 

 سنوات .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . الدراسات العميالجنة بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف مػد فتػرة الدراسػة )مػد عػاـ ثػاني( لمطالبػة / -03
المسػجمة لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػي العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت  –محمد عطيػة ىديؿ عادؿ 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة لمطالبة المػذكورة لمػدة ) 9104الكيربية دورة أكتوبر 
ـ وذلػؾ بعػد انتيػاء الخمػس 31/9/9190ـ حتػى 0/01/9191ـ اعتبػارا مػف 9191/9190عاـ ثػاني ( لمعػاـ الجػامعي 

 سنوات .
 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/8/9191 عشر الثانيةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(9) 

 ويرفع لمجامعة . الدراسات العميالجنة بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

البػة / المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف مػد فتػرة الدراسػة )مػد عػاـ ثػاني( لمط-04
المسػػػجمة لدرجػػػة دكتػػػور الفمسػػػفة فػػػي العمػػػوـ اليندسػػػية بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات  –أميػػػرة عبػػػد المػػػنعـ محمػػػود عمػػػي 
ـ ، حيػث أوصػػت لجنػة الدراسػػات العميػا بالموافقػة عمػػى مػد فتػػرة الدراسػة لمطالبػػة 9104واالتصػاالت الكيربيػة دورة أكتػػوبر 

ـ وذلػؾ بعػد 31/9/9190ـ حتػى 0/01/9191ـ اعتبػارا مػف 9191/9190المذكورة لمدة ) عاـ ثاني ( لمعػاـ الجػامعي 
 انتياء الخمس سنوات .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . الدراسات العميالجنة بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

لدراسػة )مػد عػاـ ثالػث( لمطالبػة / المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف مػد فتػرة ا-05
المسجمة لدرجة دكتػور الفمسػفة فػي العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت  –فاطمة السيد عمي ابراىيـ 

ـ "إلحػػاؽ" ، حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى مػػد فتػػرة الدراسػػة لمطالبػػة 9103الكيربيػػة دورة أكتػػوبر 
ـ وذلػؾ بعػد 31/9/9190ـ حتػى 0/01/9191ـ اعتبػارا مػف 9191/9190ة ) عاـ ثالث ( لمعػاـ الجػامعي المذكورة لمد

 انتياء الخمس سنوات .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . الدراسات العميالجنة بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

العميػا والبحػوث بشػأف مػد فتػرة الدراسػة )مػد عػاـ رابػع( لمطالػب / المذكرة المقدمة مػف السػيد أ.د / وكيػؿ الكميػة لمدراسػات -06
المسػػجؿ لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػي العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات  –محمػػود محمػػد أبػػو اليزيػػد جػػاب اهلل 

سػػة لمطالػػب ـ ، حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى مػػد فتػػرة الدرا9109الصػػناعية والػػتحكـ دورة أكتػػوبر 
ـ وذلػؾ بعػد 31/9/9190ـ حتػى 0/01/9191ـ اعتبػارا مػف 9191/9190المذكور لمػدة ) عػاـ رابػع ( لمعػاـ الجػامعي 

 انتياء الخمس سنوات .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . الدراسات العميالجنة بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف مػد فتػرة الدراسػة )مػد عػاـ رابػع( لمطالبػة / المذكرة المقدمة مػف السػيد أ.د / -07
المسػجمة لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػي العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت  –إيماف جابر زىراف الشيخ 

عمى مد فترة الدراسة لمطالبة المػذكورة لمػدة )  ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة9109الكيربية دورة أكتوبر 
ـ وذلػػؾ بعػػد انتيػػاء الخمػػس 31/9/9190ـ حتػػى 0/01/9191ـ اعتبػػارا مػػف 9191/9190عػػاـ رابػػع ( لمعػػاـ الجػػامعي 

 سنوات .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . الدراسات العميالجنة بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى ايقػػاؼ تسػػجيؿ )عػػاـ أوؿ( 1قدمػػة مػػف السػػيد أالمػػذكرة الم-08
المسػػػجمة لدرجػػػة ماجسػػػتير العمػػػوـ اليندسػػػية تخصػػػص ىندسػػػة  -لمميندسػػػة / ىػػػاجر عػػػالء محمػػػد أبػػػو الحديػػػد شرشػػػر 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/8/9191 عشر الثانيةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(01) 

ـ )بنظػػاـ السػػاعات 9103كـ دورة أكتػػوبر اإللكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات الصػػناعية والػػتح
المعتمدة( وذلؾ لرعاية طفميا، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إيقاؼ تسجيؿ الطالبة المذكورة )عػاـ أوؿ( 

 ـ وذلؾ نظرًا لرعاية طفميا .9109/9191لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . الدراسات العمياجنة لبتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

د/ وكيػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى ايقػاؼ تسػػجيؿ )عػػاـ ثػػاني( 1المػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ-09
المسػػجمة لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص ىندسػػة اإللكترونيػػات  -لمميندسػػة / دعػػاء حسػػف عيسػػوي النػػادي 

ـ )بنظػاـ السػاعات المعتمػدة( وذلػؾ 9119تحكـ بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـ دورة أكتػوبر الصناعية والػ
لمرضػػيا، حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى إيقػػاؼ تسػػجيؿ الطالبػػة المػػذكورة )عػػاـ ثػػاني( لمعػػاـ الجػػامعي 

 ـ وذلؾ نظرًا لمرضيا .9109/9191
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . الدراسات العميالجنة بتوصية   ءس بالموافقة عمى ما جاأوصى المجم
 

د/ وكيػؿ الكميػػة لمدراسػات العميػػا والبحػػوث بشػأف الموافقػػة عمػى ايقػػاؼ تسػجيؿ )عػػاـ ثالػػث( 1المػذكرة المقدمػػة مػف السػػيد أ-91
يندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ ال -لمميندسة / مروة الميثي محجوب مدكور 

ـ وذلؾ نظرًا لظروؼ رعاية طفميػا ، حيػث أوصػت لجنػة الدراسػات العميػا بالموافقػة 9104واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
 ـ وذلؾ نظرًا لظروؼ رعاية طفميا.9109/9191عمى إيقاؼ تسجيؿ الطالبة المذكورة )عاـ ثالث( لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . الدراسات العميالجنة بتوصية   ءصى المجمس بالموافقة عمى ما جاأو 
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ نقطػة البحػث الخاصػة 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-90
 اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػةىندسػػة المػػدرس المسػػاعد بقسػػـ  -أحمػػد نجيػػب محمػػد محمػػد أبػػو النػػور /  بالطالػػب

ـ )بنظػاـ السػاعات 9109 أكتػوبردورة  )نظرية المعمومػات وتطبيقاتيػا(العموـ اليندسية  دكتور الفمسفة فيلدرجة  ةالمقيدو 
 المعتمدة( .

 بعنواف :
 " أمف الوسائط المتعددة في شبكات االتصاالت الالسمكية" 

"  Security of Multimedia in wireless Communication Networks" 

 :السادة تحت إشراؼ كاًل مف 
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ بقسـ ىندسة    منى محمد صبري شقيرأ.د / . 0
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة  مدرس   وليد فؤاد جابر الشافعيد./ . 9

 المذكور. بالطالبالبحث الخاصة  نقطةتسجيؿ حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . الدراسات العميالجنة بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/8/9191 عشر الثانيةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(00) 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ نقطػة البحػث الخاصػة 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-99
تخصص ىندسة وعمػوـ  العموـ اليندسيةماجستير لدرجة  ةالمقيد المدرس المساعد -حسيف عمي ابراىيـ محمد /  بالطالب

 ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( .9109 ينايردورة وعموـ الحاسبات  بقسـ ىندسة –الحاسبات 
 بعنواف :

 " إعتماد تقنية سمسمة الكتؿ لتحسيف قدرات تصوير سرب األقمار االصطناعية" 
"  Adopting Blockchain Technology for Enhancing Satellite Swarm Imaging Capability" 

 :السادة تحت إشراؼ كاًل مف 
 وعموـ الحاسباتبقسـ ىندسة  متفرغ أستاذ   نواؿ أحمد الفيشاويأ.د / . 0
 وعموـ الحاسباتبقسـ ىندسة  مدرس   مروة أحمد شومافد./ . 9

 المذكور. بالطالبالبحث الخاصة  خطةالعميا بالموافقة عمى تسجيؿ  حيث أوصت لجنة الدراسات
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . الدراسات العميالجنة بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

حػص ومناقشػة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى قػرار لجنػة ف -93
المسػػجمة لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػي العمػػوـ  -رسػػالة الػػدكتوراه الخاصػػة بالطالبػػة / فاطمػػة محمػػد عػػارؼ محمػػود حسػػيف

 ـ بعنواف :9109دورة أكتوبر  –اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 

 لبصرية المتقدمة "" تحسيف أداء نظاـ اإلرساؿ واالستقباؿ في شبكات اتصاالت األلياؼ ا
" Performance Enhancement of the Transceiver System in Advanced Optical Fiber 

Communication Networks " 
 -وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:

 )خبرجً(أسخبذ ببألكبدًٌٍت انعربٍت نهعهٕو ٔانخكُٕنٕجٍب ٔانُقم انبحري             أ.د/ يصطفى حسٍٍ عهً .1

 أسخبذ يخفرغ بقسى ُْدست اإلنكخرٍَٔبث ٔاالحصبالث انكٓربٍت )داخهً(   أ.د/ طّ انسٍد طّ .0

 أسخبذ يخفرغ بقسى ُْدست اإلنكخرٍَٔبث ٔاالحصبالث انكٓربٍت )عٍ نجُت اإلشراف(  أ.د/ عبد انُبصر عبد انجٕاد يحًد    .3

 ٍَبث ٔاالحصبالث انكٓربٍت )عٍ نجُت اإلشراف(أسخبذ يسبعد بقسى ُْدست اإلنكخرٔ  د./ أحًد َبٍّ زكً راشد .4

حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى منح الطالبة المذكورة درجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية تخصػص 
 .اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةىندسة 

 القــــــــرار

ة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية تخصص ىندسة اإللكترونيات منح الطالبة المذكورة درجأوصى المجمس بالموافقة عمى 
 ويرفع لمجامعة . واالتصاالت الكيربية

 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة فحػص ومناقشػة -94

المسجؿ لدرجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ   –الظاىر عمي رسالة الماجستير الخاصة بالميندس / ىشاـ محمود عبد 
) تقنيػة فعالػة لمحػد مػف الضوضػاء  -ـ فػي موضػوع :9107ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية إلحاؽ بدورة ينػاير 

  -في إشارة الجيروسكوب ( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/8/9191 عشر الثانيةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(09) 

 الوظيفة االسـ ـ
 المنيا )خارجي( -أستاذ بكمية اليندسة  فتحي عمي حامد أ.د/ ىشاـ 0
 )مشرؼ(اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة  أ.د/ إبراىيـ محمد الدكاني 9
 )مشرؼ(اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة  أ.د/ سامي عبد المنعـ الضميؿ 3
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )داخمي( كي راشدد./ أحمد نبيو ز  4

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

 معة .ويرفع لمجا الدراسات العميالجنة بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمػى تشػكيؿ لجنػة فحػص ومناقشػة  -95
المسػػجمة لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػي العمػػوـ   –رسػػالة الػػدكتوراه الخاصػػة بالميندسػػة / سػػامية عبػػد المػػنعـ عمػػر قابػػؿ 

) اسػتخداـ أسػاليب الػتعمـ  -ـ في موضػوع :9106التصاالت الكيربية دورة أكتوبر اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات وا
  -العميؽ لتحميؿ اإلشارات الصوتية ( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:

 الوظيفة االسـ ـ
 المنيا )خارجي( -أستاذ بكمية اليندسة  أ.د/ أشرؼ خمؼ 0

)عػػف اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة غ بقسػػـ ىندسػػة أسػػتاذ متفػػر  أ.د/ معوض إبراىيـ معوض 9
 لجنة اإلشراؼ(

 )عف لجنة اإلشراؼ(وعموـ الحاسبات أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة  أ.د/ نبيؿ عبد الواحد اسماعيؿ 3
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )داخمي( د./ أسامة فوزي زىراف 4

 لدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالميندسة المذكورة.حيث أوصت لجنة ا
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . الدراسات العميالجنة بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

فقة عمى ايقاؼ قيد )عاـ أوؿ( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموا1المذكرة المقدمة مف السيد أ-96
المقيدة لدرجة ماجستير العموـ اليندسية تخصػص ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت  –/ رباب ربيع محمد عبد الحميـ زيف 

ـ )بنظػػػاـ السػػاعات المعتمػػػدة( وذلػػػؾ لرعايػػة طفميػػػا ، حيػػػث أوصػػت لجنػػػة الدراسػػػات العميػػػا 9106الكيربيػػة دورة أكتػػػوبر 
 ـ وذلؾ نظرًا لرعاية طفميا .9109/9191عمى إيقاؼ قيد الميندسة المذكورة )عاـ أوؿ( لمعاـ الجامعي بالموافقة 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . الدراسات العميالجنة بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

بشػػأف الموافقػػة عمػػى ايقػػاؼ قيػػد )عػػاـ ثالػػث( د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث 1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ-97
المقيدة لدرجة ماجستير العموـ اليندسية تخصػص ىندسػة اإللكترونيػات  –لمميندسة / ىند عادؿ سيد أحمد عبد المقصود 

ـ )بنظػاـ السػػاعات المعتمػدة( وذلػػؾ نظػرًا لظػػروؼ مػرض والػػدتيا ، حيػث أوصػػت 9104واالتصػاالت الكيربيػة دورة أكتػػوبر 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/8/9191 عشر الثانيةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(03) 

ـ وذلػؾ نظػرًا 9109/9191اسات العميا بالموافقة عمى إيقاؼ قيد الميندسة المذكورة )عاـ ثالػث( لمعػاـ الجػامعي لجنة الدر 
 لظروؼ مرض والدتيا.

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . الدراسات العميالجنة بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

الموافقػػػة عمػػػى تعػػػديؿ موضػػػوع رسػػػالة  بشػػػأفيػػػة لمدراسػػػات العميػػا والبحػػػوث د/ وكيػػػؿ الكم1المػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيد أ-98
المسػجمة لدرجػة الماجسػتير  –الماجستير )تعدياًل غير جوىريا( الخاصة بالميندسة / إيماف سعيد عبػد الواحػد الطيػوييي  

بعػػد  ح عنػػواف الرسػػالةليصػػبـ 9109فػػي العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة دورة أكتػػوبر 
وذلػؾ )تحسػيف أداء نظػـ خطػوط نقػؿ القػدرة المسػتخدمة فػي االتصػاالت( ( بدال مف )ض ط البيانات لمعدادات الذكية ؿالتعدي

فقة عمى التعديؿ فػي موضػوع لجنة األشراؼ عمى الرسالة حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموا رغبةبناء عمى 
 ياًل جوىريًا(.رسالة الماجستير )تعد

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . الدراسات العميالجنة بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

الموافقػػػة عمػػػى تعػػػديؿ موضػػػوع رسػػػالة  بشػػػأفد/ وكيػػػؿ الكميػػػة لمدراسػػػات العميػػا والبحػػػوث 1المػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيد أ-99
المسػجؿ لدرجػة الماجسػتير فػي  –ينػدس / محمػد خميػؿ عبػد المػنعـ النجػار  الماجستير )تعدياًل غير جوىريا( الخاصة بالم

 ؿبعػد التعػدي ليصػبح عنػواف الرسػالةـ 9104العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
لجنػػة  رغبػػةوذلػػؾ بنػػاء عمػػى ( )التحميػػؿ العػػددي لمنبػػائط الفوتونيػػة البالزمونيػػة( بػػدال مػػف )ضػػ ط اإلشػػارات الطبيػػة بكفػػاءة

فقػة عمػى التعػديؿ فػي موضػوع رسػالة الماجسػتير األشراؼ عمى الرسالة حيث أوصػت لجنػة الدراسػات العميػا والبحػوث بالموا
 )تعدياًل جوىريًا( .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . الدراسات العميالجنة بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

المقدمة مف السيد أ. د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى " تعػديؿ فػي لجنػة اإلشػراؼ " المذكرة -31
اسػػتاذ متفػػرغ بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة مػػف لجنػػة  –برفػػع اسػػـ السػػيد أ.د/ السػػيد محمػػود الربيعػػي

المسػػجؿ لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ  – مػػد خميػػؿ عبػػد المػػنعـ النجػػارمح/  بالطالػػبعمػػى رسػػالة الماجسػػتير الخاصػػة اإلشػػراؼ 
 في موضوع : وذلؾ نظرًا لظروؼ خاصة بو ـ 9104دورة أكتوبر  االتصاالت الكيربيةاليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات 

 " ض ط اإلشارات الطبية بكفاءة" 

" Efficient Medical Signal Compression " 
 لتالي :لتصبح لجنة اإلشراؼ كا

 .حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . الدراسات العميالجنة بتوصية   ءمجمس بالموافقة عمى ما جاأوصى ال

 الوظيفة االسـ ـ

 واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات  د/طو السيد طو1أ 0  0

 واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة اإللكترونيات  (متفرغمساعد ) أستاذ د./عادؿ شاكر الفيشاوي 9



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/8/9191 عشر الثانيةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(04) 

 
مف السيد أ. د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى " تعػديؿ فػي لجنػة اإلشػراؼ "  المقدمةالمذكرة -30

ترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة مػػف لجنػػة اسػػتاذ متفػػرغ بقسػػـ ىندسػػة اإللك –برفػػع اسػػـ السػػيد أ.د/ السػػيد محمػػود الربيعػػي
فػي ماجسػتير الالمسػجؿ لدرجػة  – شريؼ محمد عبد المقصود الخنيػزي/  بالطالبعمى رسالة الماجستير الخاصة اإلشراؼ 

فػي وذلػؾ نظػرًا لظػروؼ خاصػة بػو ـ 9104دورة أكتػوبر  االتصػاالت الكيربيػةالعمـو اليندسية بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات 
 موضوع : 

 " حسيف جودة الصور الرقمية في التطبيقات الطبيةت" 

" Quality Enhancement of Digital Images in Medical  " 
 لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي :

 .حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . الدراسات العميالجنة بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

الخطاب الوارد مف قسـ ىندسة اإللكترونيػات  والبحوث بشأفالمذكرة المقدمة مف السيد أ. د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا -39
 ـ بالمقترحات التالية :09/7/9191الصناعية والتحكـ والذي أفاد بتوصية مجمس القسـ بجمستو المنعقدة بتاريخ 

 وبالحضور لمكمية . On lineالدراسة مختمطة  .0

 ميؿ .االمتحاف يتـ بصورة معتادة نظرًا لعدد طالب الدراسات العميا الق .9

 السعي إلنشاء معمؿ مجيز لإلختبارات اإللكترونية داخؿ الكمية يسع لعدد عشروف طالبًا عمى األقؿ. .3

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . الدراسات العميالجنة بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

الخطاب الوارد مف قسػـ الفيزيقػا والرياضػيات  سيد أ. د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفالمذكرة المقدمة مف ال-33
 ـ بالمقترحات التالية :09/7/9191اليندسية والذي أفاد بتوصية مجمس القسـ بجمستو المنعقدة بتاريخ 

الدراسة في الفصؿ الدراسي األوؿ  اقتراح اعضاء مجمس القسـ أنو يمكف التواصؿ مع طالب الدراسات العميا أثناء -
 عف طريؽ تطبيؽ زوـو وذلؾ ألف عدد الطالب محدود.

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . الدراسات العميالجنة بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

الخطػػاب الػػوارد مػػف قسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ  ميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأفالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ. د / وكيػػؿ الك-34
الحاسبات بشأف اتخاذ التدابير الالزمة في ظؿ جائحة كورونا وحرصًا منا عمى مصمحة الطػالب فػي ىػذه الظػروؼ الصػعبة 

 الوظيفة االسـ ـ

 واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات  د/ابراىيـ محمد الدكاني1أ 0  0

 واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة اإللكترونيات  أستاذ لسميعأ.د/ فتحي السيد عبد ا 9



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/8/9191 عشر الثانيةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(05) 

ـ وكػذلؾ مقتػرح 9191/9190وكيفية التواصػؿ مػع الطػالب أثنػاء الدراسػة فػي الفصػؿ الدراسػي األوؿ عػف العػاـ الجػامعي 
 لعمؿ جزء مف االمتحاف إلكتروني :

اقترح أعضاء مجمس القسـ إعداد نظاـ إلكتروني متكامؿ يمكف مف خاللو التعامؿ مع الطالب إلكترونيًا لعقد  -
 المحاضرات وتنفيذ االمتحانات إلكترونيًا .

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة.

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . الدراسات العميالجنة بتوصية   ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 -:: انهجبٌ سببعبً 

( والمنعقػػػدة يػػػوـ األحػػػد الموافػػػؽ الحاديػػػة عشػػػرمحضػػػر اجتمػػػاع مجمػػػس قسػػػـ الفيزيقػػػا والرياضػػػيات اليندسػػػية )الجمسػػػة  .0
 ـ .09/7/9191

 القــــــــرار                                                                                                      

 عمما.أحيط المجمس 
 

 ـ .09/7/9191( والمنعقدة يوـ األحد الموافؽ الحادية عشر)الجمسة  لجنة الدراسات العميامحضر اجتماع  .9

 القــــــــرار                                                                                                      

 عمما.أحيط المجمس 
 

 ـ .99/7/9191الموافؽ  األربعاءوالمنعقدة يوـ  العاشرة()الجمسة  لجنة شئوف التعميـ والطالبمحضر اجتماع  .3

 ـــــــرارالقـ                                                                                                      

 عمما.أحيط المجمس 
 

الموافػؽ  األحػدوالمنعقػدة يػوـ  الحاديػة عشػر()الجمسة  مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـمحضر اجتماع  .4
 ـ .09/7/9191

 ــــــرارالقــ                                                                                                      

 عمما.أحيط المجمس 
 

الموافػػػػؽ  األحػػػػدوالمنعقػػػػدة يػػػػوـ  الحاديػػػػة عشػػػػر()الجمسػػػػة  مجمػػػػس قسػػػػـ ىندسػػػػة وعمػػػػوـ الحاسػػػػباتمحضػػػػر اجتمػػػػاع  .5
 .ـ09/7/9191

 القــــــــرار                                                                                                      

 عمما.مجمس أحيط ال
 

الموافػػػؽ  االحػػػدوالمنعقػػػدة يػػػوـ  الحاديػػػة عشػػػر()الجمسػػػة  لجنػػػة شػػػئوف خدمػػػة المجتمػػػع وتنميػػػة البيئػػػةمحضػػػر اجتمػػػاع  .6
 ـ .09/7/9191

 القــــــــرار                                                                                                      

 .عمماأحيط المجمس 
 

 األحػػدوالمنعقػػدة يػػوـ  الحاديػػة عشػػر()الجمسػػة  مجمػػس قسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػةمحضػػر اجتمػػاع  .7
 ـ .09/7/9191الموافؽ 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/8/9191 عشر الثانيةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(06) 

 القــــــــرار                                                                                                      

 ما.عمأحيط المجمس 
 

 .ـ91/7/9191الموافؽ  االحدوالمنعقدة يوـ  الحادية عشر()الجمسة  لجنة العالقات الثقافيةمحضر اجتماع  .8

 القــــــــرار                                                                                                      

 عمما.أحيط المجمس 
 ـ .96/7/9191الموافؽ  االحدوالمنعقدة يوـ  العاشرة()الجمسة  لتنسيقيةالمجنة امحضر اجتماع  .9

 القــــــــرار                                                                                                      

 عمما.أحيط المجمس 
 

 ـ .96/7/9191الموافؽ  االحدوـ والمنعقدة ي العاشرة()الجمسة  لجنة المكتبةمحضر اجتماع  .01

 القــــــــرار                                                                                                      

 عمما.أحيط المجمس 
 

 -: يب ٌسخجد يٍ أعًبل : ثبيُبً 
راىيـ بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػات الصػػناعية والػػتحكـ المػذكرة المقدمػػة مػػف السػيد المينػػدس / الخطيػػب كمػاؿ عبػػد الفتػػاح ابػ .0

ـ طبقػػا لػػنص 3/8/9191بشػػأف الموافقػػة عمػػى تجديػػد االجػػازة لمػػدة عػػاـ بػػدوف مرتػػب لمرافقػػة الزوجػػة بفرنسػػا ابتػػداء مػػف 
بشػأف الخدمػة المدنيػة حيػث وافػؽ السػيد األسػتاذ الػدكتور رئػيس  9106لسػنة  80الفقرة األولػى مػف القػانوف  53المادة 

ـ عمى منحػو اجػازة لمػدة عػاـ ثػاني بػدوف مرتػب لمرافقػة الزوجػة 9/01/9109بتاريخ  9839امعة بموجب القرار رقـ الج
 ـ .9/8/9191ـ حتى 3/8/9109اعتبارا مف 

 القــــــــرار

 أوصي مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

ة اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـ بشػأف الطمػب المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ حمدي عمي احمد عوض رئيس قسـ ىندس .9
المدرس بالقسـ بشأف الموافقة عمى تجديػد اجػازة مرافقػة الزوجػة التػي تعمػؿ بدولػة  –المقدـ مف ـ/ احمد رجب أنور رجب 

ـ ، حيػػث اوصػػى مجمػػس قسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات 9191كنػػدا حيػػث اف االجػػازة الحاليػػة تنتيػػي فػػي نيايػػة شػػير مػػارس 
 والتحكـ بالموافقة عمى تجديد االجازة لسيادتو .الصناعية 

 القــــــــرار

 أوصي مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

 

 انٕاحدة ظٓراً.اَخٓى االجخًبع حٍث كبَج انسبعت 
 
 
 

 عًٍد انكهٍت   أيٍٍ انًجهس                                       

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/8/9191 عشر الثانيةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(07) 

 

   ِأًٌٍ انسٍد أحًد انسٍد عًٍرد/  أ.         غبدة يحًد عبد انسخبر انبُبً/ .د


