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 محضر اجتماع مجمس الكمية

 .ـ0/1/0200 الموافؽ االحدالمنعقدة يـو  { الخامسة} الجمسة                           
م وفى حوبم السبعت الحبديت عشر صببحبً حن عقد اجخوبع هجلس الكليت 2/1/2222اًه في يىم االحد الوىافق 

 ) عويد الكليت ( ةود السيد عويرأيوي السيد أحبرئبست السيد 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

 مية البيئة وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتن يد/ رمضاف عبد الحميد الشنوان2أ 3

 رئيس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  د/ حمدي عمى أحمد عوض2أ 4

 رئيس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د / أسامة فوزي نبوي زىراف 5

 رئيس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د/ جماؿ محروس عمى عطية2أ 6

 الفيزيقا والرياضيات اليندسية قسـئيس ر  / محمد سيد محمد عبد القادرأ.د  7

 (ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ )بالتناوب األستاذ المتفرغ بقسـ أ.د / نبيمة محمود الربيعي 8

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

 بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةاالستاذ المتفرغ  أ.د/ صابر حممي زيف الديف 12

 الفيزيقا والرياضيات اليندسية )بالتناوب(األستاذ المتفرغ بقسـ  أ.د/ مصطفى حسف عيسى 11

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ أ.د/ محمد عبد العظيـ البرديني 10

 ذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسيةاالستا  أ.د/ حسف محمد عبد الحافظ 13
 األستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )بالتناوب( أ.د/ سعيد محمد عبد العاطي 14

 أقدـ االساتذة المساعديف )بالتناوب( / نرميف عبد الوىاب البينساوي2د 15

 اعتذر عف الحضور

 تاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات )بالتناوب(األس أ.د/ عبد الحميد محمد رجب 1

 االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ عبد العزيز ابراىيـ محمود2أ 0

 أقدـ المدرسيف )بالتناوب( د./ طارؽ يحي خضر 3

 ) مف الخارج ( الميندسيف بالمنوفيةنقابة نقيب  د./ شبؿ محمد ضحا 4

 ب عف الحضورتغي

 المدير التنفيذي لمدرسة العربي الثانوية لمتكنولوجيا التطبيقية ) مف الخارج (  ـ/ سامى فتحي عبده سرور 1

 تولى سكرتارية الجمسةت

 أمانة المجالس والمجاف   السيدة / آماؿ محمد الصاوي  1  
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 "االجتماع   "          وبدأ السيد أ.د/ رئيس المجمس
 "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  "بذكر                                     

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

 لألخوة المسيحييف بمناسبة عيد الميالد الجديدنئة كما تقدـ سيادتو بالتي . 

  بالتينئة بمناسبة العاـ الميالدي الجديد .كما تقدـ سيادتو 

  كمػػا تقػػدـ سػػيادتو بالتينئػػة لحصػػوؿ الكميػػة عمػػى المركػػز االوؿ فػػي مسػػابقة التميػػز البيئػػي لمفصػػؿ الدراسػػي االوؿ لمعػػاـ
 ـ.0201/0200الجامعي 

 -: الوصبدقبث
 . ـ5/10/0201 ( المنعقدة بتاريخ الرابعة المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة )

 

  -:هىضىعبث ببلخفىيض
د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات بشأف الموافقة عمى من  السيد الميندس/احمد 2السيد أالمذكرة المقدمة مف  -1

اجازة لقبولو عمى المنحة الدراسية لدراسة الدكتوراه في جامعة ماينوث بدولة  –المدرس المساعد بالقسـ  –صبري شمبي 
 دا ومرفؽ الخطاب الرسمي لمطالب مف الدكتور/ دامياف وودز مف جامعة ماينوث بايرلندا . ايرلن

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 
 د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بشأف الطمب المقدـ مف2السيد أالمذكرة المقدمة مف  -0

مدرس بالقسـ بشأف الموافقة عمى منحة أجازه لمسنة الثانية كباحث ما بعد الدكتوراه في  -السيد د/ وليد فؤاد جابر الشافعي
ـ حيث اف جامعة 05/1/0200معمؿ ىندسة االمف السيبرانى بجامعة االمير سمطاف بالمممكة العربية السعودية بداية مف 

لخاصة بى لمسنة الثانية لمسفر مف مصر الى السعودية ومرفؽ جواب القبوؿ لمسنة االمير سمطاف ستتحمؿ تذكرة الطيراف ا
 الثانية.

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 
سفر د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بشأف الموافقة عمى 2السيد أالمذكرة المقدمة مف  -3  

د. / احمد عبد العزيز عبد الرحمف محمد سالـ مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ألداء ميمة عممية 
ـ، ومرفؽ 0200إلجراء ابحاث ما بعد الدكتوراه بالجامعة األمريكية بالشارقة وذلؾ لمدة عاـ قابؿ لمتجديد اعتبارًا مف مارس 

 طيو خطاب القبوؿ بالجامعة.
 ــــــــرارالق

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 

 هىضىعبث عبهت ::  بً ثبلث
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د/ وكيؿ الكمية لشئوف لتعميـ الطالب بشأف الموافقة عمى استمرار قيمة مكافأة الساعة 2السيد أالمذكرة المقدمة مف  -1
 .  الواحدة لمسادة حديثي التخرج الحاصميف عمى بكالوريوس عمـو

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

د/ نائب 2د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بشأف الخطاب الوارد مف السيد أ2السيد أالمذكرة المقدمة مف -0
تكميفيـ ـ وتحديد المطموب 0201بأسماء أوائؿ خريجي دفعة  ـرئيس الجامعة لمدراسات العميا والبحوث بشأف موافاتي

ـ مع بياف مادة التخصص وتقديرىا حيث يوصى مجمس 0203/0204حتى  0219/0202طبقا لمخطة الخمسية مف 
معيد بالقسـ بناء عمى الخطة الخمسية طبقا لنتيجة العاـ الجامعي  -القسـ بتعييف ـ/ حساـ مصطفى محمد حسيف بيومي

 ـ.0202/0201
 القــــــــرار

 ع لمجامعة .أوصى المجمس بالموافقة ويرف
 

د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بشأف التقرير المقدـ مف 2السيد أالمذكرة المقدمة مف -3
( مف اوائؿ خريجي 1وذلؾ تمييدا لترشي  عدد ) 0201المجنة المشكمة بالقسـ لترتيب الخمسة االوائؿ مف خريجي دفعة 

د/ 2االلكترونيات الصناعية والتحكـ طبقا لمخطاب المحوؿ الينا مف مكتب السيد أ القسـ وذلؾ لمتعيف معيد بقسـ ىندسة
 بالتقرير.  ءنائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا والبحوث حيث يوصى القسـ بالموافقة عمى ما جا

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بشأف الخطاب الوارد مف  د/ رئيس2السيد أالمذكرة المقدمة مف -4  
ـ مع بياف 0201د/ نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا والبحوث بشأف تكميؼ معيديف مف أوائؿ خريجي دفعة 2السيد أ

عبد الوىاب حيث اف ترتيبو مادة التخصص وتقديرىا حيث اوصى القسـ بالموافقة عمى تكميؼ الميندس / عبد اهلل سعيد 
ـ بتقدير عاـ ممتاز مع مرتبة الشرؼ بنسبة 0201االوؿ عمى قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دفعة 

 % كما أنو حاصؿ عمى تقدير ) ممتاز( في مادة التخصص ) نظـ االتصاالت المتقدمة(.87.28مئوية 
 القــــــــرار

 لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة ويرفع
 

د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بشأف االستقالة المقدمة مف الميندس/ محمد 2السيد أالمذكرة المقدمة مف -5
مصطفى انو الشاذلي مف وظيفة معيد بالقسـ نيائيا لظروؼ خاصة بو مما ادى الى عجز في اعداد الييئة المعاونة 

ـ الخاصة بتعييف 0203/0204ـ الى 0202/0201ي الخطة الخمسية مف بالقسـ حيث يوصى القسـ بإعادة النظر ف
 ـ حيث انو ال يوجد تعييف معيديف بالخطة الخمسية في ىذا العاـ. 0203/0204المعيديف وذلؾ في العاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 الجىدة : رابعب

كتور / المػدير التنفيػذي لوحػدة الجػودة بشػأف إعػداد وصػياةة رسػالة وأىػداؼ برنػام  اليندسػة الػدالكتاب المقدـ مف السيد -1
 حيث أوصى الفريؽ التنفيذي لوحدة الجودة باإلحاطة . الطبية الحيوية والتكنولوجيا،
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 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

التنفيذي لوحدة الجودة بشأف ما تػـ انجػازه مػف ورش عمػؿ بقسػـ ىندسػة وعمػوـ الدكتور / المدير الكتاب المقدـ مف السيد -0
 حيث أوصى الفريؽ التنفيذي لوحدة الجودة باإلحاطة . الحاسبات،

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

انجازه مػف ورش عمػؿ بقسػـ ىندسػة الػتحكـ الدكتور / المدير التنفيذي لوحدة الجودة بشأف ما تـ الكتاب المقدـ مف السيد -3
 حيث أوصى الفريؽ التنفيذي لوحدة الجودة باإلحاطة . الصناعية،

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

 الػدكتور / المػدير التنفيػذي لوحػػدة الجػودة بشػأف إعػداد وصػػياةة رسػالة وأىػداؼ برنػام  ىندسػػةالكتػاب المقػدـ مػف السػػيد -4
 حيث أوصى الفريؽ التنفيذي لوحدة الجودة باإلحاطة . التحكـ الصناعية،

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

الدكتور / المدير التنفيػذي لوحػدة الجػودة بشػأف إعػادة تشػكيؿ ثمػاف لجػاف فرعيػة ببرنػام  ىندسػة الكتاب المقدـ مف السيد -5
حيػػث أوصػػى الفريػػؽ  وتفعيػػؿ معػػايير الجػػودة الخاصػػة ببرنػػام  ىندسػػة الػػتحكـ الصػػناعية ، الػػتحكـ الصػػناعية السػػتكماؿ

 التنفيذي لوحدة الجودة باإلحاطة .
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

( لبرنػام  Cميػة )مسػتوى الدكتور / المدير التنفيذي لوحػدة الجػودة بشػأف اعتمػاد المعػايير األكاديالكتاب المقدـ مف السيد -6
 حيث أوصى الفريؽ التنفيذي لوحدة الجودة باإلحاطة . ىندسة التحكـ الصناعية ،

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

 الػدكتور / المػدير التنفيػذي لوحػدة الجػودة بشػأف اعتمػاد مواصػفات خػري  برنػام  ىندسػة وعمػـوالكتاب المقػدـ مػف السػيد -7
 حيث أوصى الفريؽ التنفيذي لوحدة الجودة باإلحاطة . الحاسبات ،

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

 Level A, B andالدكتور / المدير التنفيذي لوحدة الجودة بشػأف اعتمػاد المعػايير األكاديميػة )الكتاب المقدـ مف السيد -8

Cحيث أوصى الفريؽ التنفيذي لوحدة الجودة باإلحاطة . ات،( لبرنام  ىندسة وعموـ الحاسب 
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 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

الدكتور / المدير التنفيذي لوحدة الجودة بشػأف اعتمػاد تقػارير المقػررات الدراسػية لبرنػام  ىندسػة الكتاب المقدـ مف السيد -9
 ـ.0202/0201تمدة لمعاـ الجامعي التحكـ الصناعية بنظاـ الساعات المع

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

 Level A, B andالدكتور / المدير التنفيذي لوحدة الجودة بشأف اعتماد المعايير األكاديمية )الكتاب المقدـ مف السيد -12

C،ى الفريؽ التنفيػذي لوحػدة الجػودة بػالعرض عمػى مجمػس حيث أوص ( لبرنام  ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية
 الكمية لالعتماد.

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

الخري  وربطيا بأىداؼ برنػام   تالدكتور / المدير التنفيذي لوحدة الجودة بشأف اعتماد مواصفاالكتاب المقدـ مف السيد -11
 وصى الفريؽ التنفيذي لوحدة الجودة بالعرض عمى مجمس الكمية لالعتماد.أ ىندسة التحكـ الصناعية .

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

الػدكتور / المػدير التنفيػذي لوحػدة الجػودة بشػأف اعتمػاد توصػيؼ برنػام  ىندسػة االلكترونيػات الكتاب المقػدـ مػف السػيد -10
أوصػػى الفريػػؽ التنفيػػذي لوحػػدة الجػػودة بػػالعرض عمػػى مجمػػس الكميػػة  NARS -0218الصػػناعية والػػتحكـ بنػػاء عمػػى 

 لالعتماد.
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

( لبرنػام  Cالدكتور / المدير التنفيذي لوحدة الجودة بشأف اعتماد المعايير األكاديميػة )مسػتوى الكتاب المقدـ مف السيد -13
 طبية الحيوية والتكنولوجيا.اليندسة ال

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 شئىى أعضبء هيئت الخدريس

المػدرس  –الدكتور /الحسيني ابػراىيـ الحسػيني  المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد -1
. حيػث أوصػى مجمػس القسػـ بالموافقػة عمػى مػدرس بػذات القسػـبالكميػة فػي وظيفػة  اسػباتىندسػة وعمػـو الحبقسػـ المساعد 

 فػي وظيفػة مػدرس مسػاعدفػي عممػو ومسػمكو منػذ تعيينػو  ممتزمػاً  القسػـ حيػث أنػو كػافذات ب مدرسفي وظيفة  سيادتو تعييف
 .قـو بواجباتو عمى أكمؿ وجو ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ يبالقسـ ومحسنا أدائو و 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة .
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 اللجٌت الخٌسيقيت :

الطمب المقدـ مف المدير التنفيذي لبرنام  ىندسة  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ-1
ـ ولمعػػػػاـ الجػػػػامعي 0219/0202لسػػػػنوي لمبرنػػػػام  لمعػػػػاـ الجػػػػامعي االتصػػػػاالت والشػػػػبكات بشػػػػأف اعتمػػػػاد التقريػػػػر ا

 ـ ومرفؽ التقارير السنوية، حيث أوصت المجنة التنسيقية بالموافقة .0202/0201
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

 
اعتمػاد رسػالة وأىػداؼ برنػام  اليندسػة الطبيػة  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف2يد أالكتاب المقدـ مف الس -3

 الحيوية والتكنولوجيا ورفعيا إلى المدير التنفيذي لوحدة الجودة بالكمية، حيث أوصت المجنة التنسيقية بالموافقة .
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

تصػويب اسػـ الطالػب / محمػود عمػوي مصػمحي  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف2كتاب المقدـ مف السيد أال -4
ـ إلػػى / محمػػود عمػػوي 0201/0200المشػػد المقيػػد بالمسػػتوى الرابػػع ببرنػػام  ىندسػػة الػػتحكـ الصػػناعية لمعػػاـ الجػػامعي 

 .ب إلى / محمود عموي مصيمحي المشدتصحي  اسـ الطالمصيمحي المشد، حيث أوصت المجنة التنسيقية بالموافقة عمى 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

إيقػاؼ القيػد األوؿ لمطالػب / خالػد ىشػاـ زقػزوؽ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -5
ـ وذلػؾ نظػرًا لظروفػو االجتماعيػة 0201/0200طبيػة والحيويػة لمعػاـ الجػامعي المقيد بالمستوى الرابع ببرنام  اليندسػة ال

وىي أنو العائؿ الوحيد لألسرة ويعمؿ لمساعدة األسرة في دخميا ومرفؽ طيو بحث اجتماعي يفيد ذلؾ، حيث أوصػت المجنػة 
ببرنام  اليندسػة الطبيػة والحيويػة  التنسيقية بالموافقة عمى ايقاؼ قيد الطالب / خالد ىشاـ زقزوؽ المقيد بالمستوى الرابع

 ـ وىو ايقاؼ القيد األوؿ لو.0201/0200لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 
  -: شئىى الخعلين والطالة 
طالب المحبوس/ مياب عبد المػنعـ د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف ايقاؼ القيد لم2الكتاب المقدـ مف السيد أ -1

بنػاءا عمػى الطمػب المقػدـ مػف شػقيقة  0201/0200محمد المقيد بالفرقة االولى وحالتػو بػاؽ لاعػادة فػي العػاـ الجػامعي 
لسػنة  1911الطالب ومرفؽ خطاب معتمد مف نيابة شبيف الكـو والذى يفيد بأف المػذكور محبػوس عمػى ذمػة القضػية رقػـ 

 كـو حيث اوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى ايقاؼ قيد الطالب المذكور.يات شبيف الاجن 0201
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
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د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف ايقاؼ قيد الطالب / رائد سمير عبد الحميد محمد 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -0
لفرقػػػػة الرابعػػػػة قسػػػػـ ىندسػػػػة االلكترونيػػػػات الصػػػػناعية والػػػػتحكـ  وحالتػػػػو بػػػػاؽ لاعػػػػادة فػػػػي العػػػػاـ الجػػػػامعي المقيػػػػد با
عف الدراسة لحيف تحديد موقفة مف التجنيد حيث اوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمػى ايقػاؼ 0201/0200

 قيد الطالب المذكور. 
 القــــــــرار

 ع لمجامعةأوصى المجمس بالموافقة ويرف
 

د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف ايقاؼ قيد الطالػب / حذيفػو نػاجى موسػى عمػراف 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -3
المقيػػػػد بالفرقػػػػة الرابعػػػػة قسػػػػـ ىندسػػػػة االلكترونيػػػػات الصػػػػناعية والػػػػتحكـ  وحالتػػػػو بػػػػاؽ لاعػػػػادة فػػػػي العػػػػاـ الجػػػػامعي 

وقفػػة مػف التجنيػد حيػث اوصػت لجنػػة شػئوف التعمػيـ والطػالب بالموافقػة عمػػى عػف الدراسػة لحػيف تحديػد مـ 0201/0200
 ايقاؼ قيد الطالب المذكور. 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف تصويب اسـ الطالب / محمد مصطفى محمد عبد 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -4
الػى نى الشرقاوي بالفرقة الرابعة قسـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة مػف محمػد مصػطفى محمػد عبػد الغنػى الغ

محمد مصطفى محمد عبد الغنى الشرقاوي حيػث اوصػت لجنػة شػئوف التعمػيـ والطػالب بالموافقػة عمػى تصػويب اسػـ الطالػب المػذكور 
 بذلؾ.  دومرفؽ ما يفي

 القــــــــرار

 مجمس بالموافقة ويرفع لمجامعةأوصى ال
 

د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف تحديد ساعات االمتحاف لمواد الالئحة الجديدة حيث اوصػت 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -5
  -لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى االتي:

 ساعات 3( مدة االمتحاف 0,1مادة الرياضيات اليندسية ) -
 ساعات  3( مدة االمتحاف 0,1مادة فيزياء) -
 ساعات  3مادة ميكانيكا مدة االمتحاف  –
 ساعات 3مدة االمتحاف  واالسقاط مادة الرسـ اليندسي –
 تاريخ اليندسة والتكنولوجيا( مدة االمتحاف ساعتاف . -مبادئ ىندسة التصنيع -مواد ) مقدمة الحاسب -

 القــــــــرار

مادة  -أف يكوف زمف االمتحاف بنفس عدد ساعات المحاضرة لجميع المقررات في الالئحة الجديدة مثال" ىقة عمبالموافأوصى المجمس 
 ساعات 3( مدة االمتحاف 0,1الرياضيات اليندسية )

 ساعات  3( مدة االمتحاف 0,1مادة فيزياء) -
 ساعات  3مادة ميكانيكا مدة االمتحاف  –
 تاريخ اليندسة والتكنولوجيا( مدة االمتحاف ساعتاف -ة التصنيعمبادئ ىندس -مواد ) مقدمة الحاسب –
 .ويرفع لمجامعة .نظرا لطبيعة المادة ساعات 3مدة االمتحاف  (واالسقاط الرسـ اليندسي)مادة  -

 

لفصؿ الدراسي د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف العذر المرضى الخامس عف دخوؿ امتحانات ا2الكتاب المقدـ مف السيد أ -6
ـ وحالتو فرصة ثانية ومرفؽ التقرير 0201/0200األوؿ لمطالب / محمد سمير صال  ابو الغار المقيد بالفرقة الثانية لمعاـ الجامعي 
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الطبي مػف االدارة الطبيػة حيػث اوصػت لجنػة شػئوف التعمػيـ والطػالب بالموافقػة عمػى قبػوؿ العػذر المرضػى الخػامس لمطالػب المػذكور 
 بذلؾ. دفيومرفؽ ما ي

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
د/ وكيؿ الكمية لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف اعػادة قيػد الطالػب /عبػد الحميػد عبػد الفتػاح عبػد المطيػؼ 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -7

تػػػو فرصػػػة ثانيػػػة مػػػف الخػػػارج لمعػػػاـ الجػػػامعي المػػػالح المقيػػػد بالفرقػػػة الثالثػػػة قسػػػـ ىندسػػػة االلكترونيػػػات الصػػػناعية والػػػتحكـ وحال
ومرفؽ نموذج المتخمفيف عف تأدية الخدمة العسكرية حيث اوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى اعػادة  0201/0200

 بذلؾ. دالقيد لمطالب المذكور ومرفؽ ما يفي
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف ترخيص لػدخوؿ االمتحػاف لمطالػب /أنػس جمػاؿ عمػى السػيد 2قدـ مف السيد أالكتاب الم -8
،حيػػث اوصػػت لجنػػة شػػئوف التعمػػيـ والطػػالب  0201/0200سػػويد  المقيػػد بالفرقػػة االولػػى فرصػػة أولػػى مػػف الخػػارج لمعػػاـ الجػػامعي 

 بالموافقة.

 القــــــــرار

 افقة ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بالمو 
 

إيمػاف حسػف عمػى أحػد عبػد /  ةد/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف ايقاؼ قيد الطالبػ2الكتاب المقدـ مف السيد أ -9
نظػػرا 2 0201/0200ي العػػاـ الجػػامعي فػػ منقػػوؿ اوحالتيػػ  وعمػػوـ الحاسػػباتبالفرقػػة الرابعػػة قسػػـ ىندسػػة  ةالمقيػػد اهلل

 .) رعاية الطفؿ ومرفؽ طيو شيادة ميالد الطفؿ لظروفيا االجتماعية وىى
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

محمػد مػاىر السػيد عبػد د/ وكيؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف ايقػاؼ قيػد الطالػب / 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -12
نظرا لظروفو االجتماعيػة وىػى ) 2 0201/0200ي العاـ الجامعي ف مستجدوحالتو  بالفرقة اإلعدادي المقيد الحميد عطيو

 مرافؽ لوالده الذى يعمؿ بالخارج ومرفؽ طيو عقد عمؿ والده بالخارج وصورة جواز السفر لمطالب ووالده.
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
عػف دخػوؿ امتحانػات  الثػانيمػيـ والطػالب بشػأف العػذر المرضػى د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التع2الكتاب المقػدـ مػف السػيد أ -11

المقيػػػػد بالفرقػػػػة الثانيػػػػة لمعػػػػاـ الجػػػػامعي إبػػػػراىيـ سػػػػعيد عبػػػػد الػػػػرؤؼ محمػػػػد عجػػػػور الفصػػػػؿ الدراسػػػػي األوؿ لمطالػػػػب / 
 .ومرفؽ التقرير الطبي مف االدارة الطبية  باؽـ وحالتو 0201/0200

 القــــــــرار

 ع لمجامعةأوصى المجمس بالموافقة ويرف
 

د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطػالب بشػأف العػذر المرضػى الخػامس عػف دخػوؿ امتحانػات 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -10
ـ وحالتػو 0201/0200المقيػد بالفرقػة الثانيػة لمعػاـ الجػامعي  رضواف زكريا رضواف محمػدالفصؿ الدراسي األوؿ لمطالب / 

 .مف االدارة الطبية  ة ومرفؽ التقرير الطبيلثفرصة ثا
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
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  -العالقبث الثقبفيت: 
 

 –د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف سػػفر المينػػدس /احمػػد صػػبري شػػمبي 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ -1
ـ حتػػػى 6/1/0200لمػػػدة عػػػاـ قابػػػؿ لمتجديػػػد اعتبػػػارًا مػػػف المػػػدرس المسػػػاعد بقسػػػـ ىندسػػػة وعمػػػوـ الحاسػػػب بالكميػػػة 

ـ وذلػػؾ لمحصػػوؿ عمػػى درجػػة الػػدكتوراه مػػف جامعػػة مػػاينوث بدولػػة ايرلنػػدا حيػػث أوصػػى مجمػػس قسػػـ ىندسػػة 5/1/0203
وعمػوـ الحاسػػبات بالموافقػػة عمػػى  مػػن  سػػيادتو اجػػازة لمميمػػة العمميػة المقدمػػة مػػف جامعػػة مػػاينوث بدولػػة ايرلنػػدا عمػػى أال 

حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقػة عمػى الجامعة لسيادتو أي التزامات مادية وبمرتب يصرؼ مف الداخؿ،  تتحمؿ
 .ما جاء بقرار مجمس القسـ في ىذا الشأف

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

والبحػوث بشػأف مقترحػات مجمػس قسػـ الفيزيقػا والرياضػيات د/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -0
حيػػث أوصػػت لجنػػة العالقػػات الثقافيػػة اليندسػػية بشػػأف التعػػاوف األكػػاديمي بػػيف الجامعػػات المصػػرية والجامعػػات الميبيػػة، 

 .ما جاء بقرار مجمس القسـ في ىذا الشأفبالموافقة عمى 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف مقترحػػات مجمػػس قسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ -3

الحاسبات بشأف تعزيز التعاوف األكاديمي مع الجامعػات االسػبانية مػف حيػث قبػوؿ الطمبػة المصػرييف فػي بػرامجيـ العمميػة 
 .ما جاء بقرار مجمس القسـ في ىذا الشأفلموافقة عمى حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية باالمختمفة، 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف مقترحػات مجمػس قسػـ ىندسػة اإللكترونيػات 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -4
حيػػث أوصػػت لجنػػة العالقػػات بػػيف الجامعػػات المصػػرية والجامعػػات الميبيػػة، واالتصػػاالت الكيربيػػة بشػػأف التعػػاوف األكػػاديمي 

 .ما جاء بقرار مجمس القسـ في ىذا الشأفالثقافية بالموافقة عمى 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

ة مجمس قسـ ىندسة وعمػوـ الحاسػبات د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف موافق2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -5
حيػث أوصػت لجنػة العالقػات بشأف التعاوف بيف جامعػة كاليفورنيػا )سػاف ديجػو( بالواليػات األمريكيػة والجامعػات المصػرية، 

 .ما جاء بقرار مجمس القسـ في ىذا الشأفالثقافية بالموافقة عمى 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
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د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف موافقة مجمس قسـ ىندسة وعمػوـ الحاسػبات 2مذكرة المقدمة مف السيدة أال -6
حيث أوصت لجنة العالقػات بشأف التعاوف بيف جامعة سانت توماس والتي تقع بقمب ىيوستف بالواليات المتحدة األمريكية، 

 .القسـ في ىذا الشأفما جاء بقرار مجمس الثقافية بالموافقة عمى 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
المذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ بحػوث خاصػة بالسػيد  -7

ت اليندسػية بالكميػة وذلػؾ لمحفػاظ عمػى المدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيا –الدكتور / ناصر عبد الفضيؿ عبد الحميد سعيد 
حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات 
األخػػرى سػػواء مصػػرية أو عربيػػة أو عالميػػة. حيػػث أوصػػت لجنػػة العالقػػات الثقافيػػة بالموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ ىػػذه األبحػػاث 

 لسيادتو.
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

المذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ بحػوث خاصػة بالسػيد  -8
عمػى حػؽ الممكيػة المدرس بقسـ الفيزيقا والرياضػيات اليندسػية بالكميػة وذلػؾ لمحفػاظ  –الدكتور / عمى محمد لطفى قنديؿ 

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

 القــــــــرار

 موافقة ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بال
 

المذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ بحػوث خاصػة بالسػيد  -9
المدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية بالكمية وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة  –الدكتور / محمد سعيد حسف شمس

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

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسػجيؿ بحػوث خاصػة بالسػيد  المذكرة -12
المدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية بالكمية وذلؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ  – ىدأحمد ابراىيـ عبد القادر المسالدكتور / 

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

 .لسيادتو
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
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د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى اضػػافة بػػاحثيف لألبحػػاث 2أالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة  -11
وعمػوـ الحاسػبات االسػتاذ بقسػـ ىندسػة  - جمػاؿ محػروس عطيػةمػف رسػائؿ عمميػة تقػدـ السػيد الػدكتور/ المقدمة لمنشػر 

البحػػث المسػػتخمص مػػف رسػػالة  فػػي -عايػػدة أبػػو السػػعود عبػػد اهلل نصػػر/ ةر الػػدكتو  بطمػػب الموافقػػة عمػػى مشػػاركة السػػيدة
  -كاالتي(: وبيانات البحث.  )الماجستير لمباحثة / شيماء بدر محمد عبد العاطي

Task Consolidation Based Power Consumption Minimization in Computing Environment. 

ة ابػو السػػعود عبػد اهلل نصػر فػي البحػػث / عايػدةمشػاركة السػػيدة الػدكتور   حيػث أوصػت لجنػة العالقػات الثقافيػػة بالموافقػة عمػى
 المستخمص مف رسالة الماجستير السابؽ ذكره.

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
 

 الدراسبث العليب -
الخاصة  افقة عمى تسجيؿ خطة البحثد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -1

المقيدة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات  –بالميندسة / ىند عادؿ سيد احمد عبد المقصود 
 :ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف0214واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

 " " تخطيط شبكات الجيؿ الخامس لخدمات المحموؿ ذات النطاؽ العريض
" Network Planning for 5G Mobile Broadband services" 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 
 

 الوظيفة االسـ ـ
 واالتصاالت الكيربيةاستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات  صابر حممي زيف الديفأ.د /  1
 المعيد القومي لالتصاالت –أستاذ شبكات االتصاالت  أ.د / ىشاـ محمد البدوي 0
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د العظيـ مميطد./ ىند عب 3

 .ةالمذكور  بالميندسةالبحث الخاصة  نقطةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
 
افقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 2رة المقدمة مف السيد أالمذك -0

المقيد لدرجة ماجستير العمـو اليندسية تخصص ىندسة اإللكترونيات  –بالميندس / محمد عبد المطيؼ درويش سميـ 
ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( 0219لتحكـ دورة أكتوبر الصناعية والتحكـ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية وا

 :بعنواف

 " " تصميـ ونمذجة سيارة كيربائية متعددة المصادر متكاممة مع الخاليا الكيروضوئية
" Design and Modeling of a Multi-Source Electric Vehicle Integrated with Photovoltaics " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
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 وظيفةال االسـ ـ
 الصناعية والتحكـاستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات  بالؿ احمد أبو ظالـأ.د /  1
أسػػػػػتاذ باحػػػػػث بقسػػػػػـ الخاليػػػػػا الضػػػػػوئية بمعيػػػػػد بحػػػػػوث  أ.د / يسري عبد الجواد عطية 0

 وزارة البحث العممي –اإللكترونيات 
 ونيات الصناعية والتحكـمدرس بقسـ ىندسة اإللكتر  د./ سام  محمد عبد الحميـ عبد السالـ 3

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

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
 
افقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة يا والبحوث بشأف المو د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العم2المذكرة المقدمة مف السيد أ -3

المقيدة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية تخصص ىندسة  –بالميندسة / شيماء عبد الوىاب عبد العظيـ محمد 
اعات ـ ) بنظاـ الس0202اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

 :المعتمدة ( بعنواف

 " " تصميـ وتنفيذ مرشحات رقمية وتطبيقاتيا باستخداـ مصفوفة البوابات المنطقية القابمة لمبرمجة
" Design and Implementation of Digital Filters and their Applications Using Field 

programmable Gate Array. 
 تحت إشراؼ كاًل مف :

 
 

 يفةالوظ االسـ ـ
 واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة اإللكترونيات  استاذ منى محمد صبري شقيرأ.د /  1
 استاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات الدقيقة بمعيد بحوث االلكترونيات د/ ىبو أحمد شوقي حسف2أ 0

 .ةالمذكور  بالميندسةالبحث الخاصة  خطةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
 
افقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -4

الفمسفة فى العمـو اليندسية تخصص ىندسة اإللكترونيات  المقيد لدرجة دكتور –بالطالب / أحمد عبد اهلل معوض جعفر 
ـ ) 0217الصناعية والتحكـ  بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ ) مراقبة العمميات الصناعية( دورة أكتوبر 

 :بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف

 " " تطوير تقنيات معتمدة عمى البيانات لمراقبة العمميات الصناعية
Development of Data- Driven Techniques For Industrial Process Monitoring 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 الصناعية والتحكـ بقسـ ىندسة اإللكترونيات  استاذ حمدي عمى احمد عوض أ.د /  1
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 لتحكـاستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية وا د/ لمياء محمد الشناوي 0
 مدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ د/ محمود سامى عبد الفتاح 3

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

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

 

( لمميندس / أوؿد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -5
اإللكترونيات العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  دكتور الفمسفة فيالمسجؿ لدرجة  – مصطفى ابراىيـ محمد احمد السيد

( اوؿـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ 0217 ينايردورة واالتصاالت الكيربية 
 .وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات ـ31/1/0200ـ حتى 1/0/0201لمطالب المذكور يبدأ مف 

 القــــــــرار

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

عبد ( لمميندس / أوؿد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2السيدة أ المذكرة المقدمة مف -6
اإللكترونيات واالتصاالت العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  دكتور الفمسفة فيالمسجؿ لدرجة  – الرحمف محمد مصطفى سميـ

( لمطالب المذكور اوؿا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العمي0217 ينايردورة الكيربية 
 .وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات ـ31/1/0200ـ حتى 1/0/0201يبدأ مف 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
ىبو /  ة( لمميندسأوؿالعميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -7

اإللكترونيات واالتصاالت العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  دكتور الفمسفة فيلدرجة  ةالمسجم – محمد وصفي ابراىيـ الريفي
 ةالمذكور  ة( لمطالباوؿاـ ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )ع0217 ينايردورة الكيربية 
 .وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات ـ31/1/0200ـ حتى 1/0/0201يبدأ مف 

 القــــــــرار

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

زينب /  ة( لمميندسأوؿرة الدراسة )عاـ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فت2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -8
اإللكترونيات واالتصاالت العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  دكتور الفمسفة فيلدرجة  ةالمسجم – محمد السيد الشربيني

 ةالمذكور  ة( لمطالباوؿـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ 0217 ينايردورة الكيربية 
 .وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات ـ31/1/0200ـ حتى 1/0/0201مف يبدأ 

 القــــــــرار

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

/  ة( لمميندسأوؿد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -9
اإللكترونيات العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  دكتور الفمسفة فيلدرجة  ةالمسجم – أسماء ابراىيـ اسماعيؿ عبد النبي
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( اوؿـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ 0217 ينايردورة واالتصاالت الكيربية 
 .وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات ـ31/1/0200ـ حتى 1/0/0201يبدأ مف  ةالمذكور  ةلمطالب

 القــــــــرار

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

/  ة( لمميندسأوؿد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -12
اإللكترونيات واالتصاالت العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  دكتور الفمسفة فيلدرجة  ةالمسجم – ايماف سمير محمد صبري

 ةالمذكور  ة( لمطالباوؿـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ 0217 ينايردورة الكيربية 
 .وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات ـ31/1/0200ـ حتى 1/0/0201يبدأ مف 

 القــــــــرار

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

ىبو /  ة( لمميندسأوؿد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -11
اإللكترونيات واالتصاالت العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  فيدكتور الفمسفة لدرجة  ةالمسجم – جابر محمد عبد المطيؼ

 ةالمذكور  ة( لمطالباوؿـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ 0217 ينايردورة الكيربية 
 .وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات ـ31/1/0200ـ حتى 1/0/0201يبدأ مف 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا موافقةأوصى المجمس بال
 

/  ة( لمميندسأوؿد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -10
 ينايردورة الحاسبات وعمـو العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  دكتور الفمسفة فيلدرجة  ةالمسجم – ىياـ رضا حسيف سيرج

يبدأ مف  ةالمذكور  ة( لمطالباوؿـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ 0217
 .وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات ـ31/1/0200ـ حتى 1/0/0201

 القــــــــرار

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

( لمميندس / ثانيد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -13
اإللكترونيات واالتصاالت العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  الماجستير فيالمسجؿ لدرجة  – حاتـ شوقي عبد الخالؽ محمد

( لمطالب المذكور ثانيصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ـ ، حيث أو 0217 ينايردورة الكيربية 
. 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
 
/  ة( لمميندسثاني)عاـ  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -14

اإللكترونيات واالتصاالت العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  الماجستير فيلدرجة  ةالمسجم – فاطمة الزىراء السيد رشاد احمد
 ة( لمطالبثانيـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ 0217 ينايردورة الكيربية إلحاؽ ب

 . ةالمذكور 
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 ــــــــرارالق

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
 
/  ة( لمميندسثانيد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -15

اإللكترونيات العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  فيالماجستير لدرجة  ةالمسجم – نيى محمد فتحي محمود رمضاف عمرو
( ثانيـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ 0217 ينايردورة واالتصاالت الكيربية 

 . ةالمذكور  ةلمطالب

 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
 
( لمميندس / ثانيد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -16

اإللكترونيات واالتصاالت العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  الماجستير فيالمسجؿ لدرجة  – مصطفى احمد مصطفى نصار
( لمطالب المذكور ثانيلدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ـ ، حيث أوصت لجنة ا0217 ينايردورة الكيربية 

. 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
آية /  ة( لمميندسثانيد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -17

اإللكترونيات واالتصاالت العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  الماجستير فيلدرجة  ةالمسجم – جماؿ عبد الباسط الشيخ
 ةالمذكور  ة( لمطالبثانيـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ 0217 ينايردورة الكيربية 

. 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا مس بالموافقةأوصى المج
 
( لمميندس / ثالثد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -18

اإللكترونيات واالتصاالت  العمـو اليندسية بقسـ ىندسة الماجستير فيالمسجؿ لدرجة  – محمود حمدي محمد عوض اهلل
( لمطالب ثالثـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ 0216 ينايردورة الكيربية إلحاؽ ب

 .المذكور 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
 
( لمميندس / ثالثد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2سيدة أالمذكرة المقدمة مف ال -19

اإللكترونيات واالتصاالت العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  الماجستير فيالمسجؿ لدرجة  – محمود محمد توفيؽ الريفي
( لمطالب ثالثوالبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا 0216 ينايردورة الكيربية إلحاؽ ب

 .المذكور 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
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( لمميندس / ثالثد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -02

اإللكترونيات واالتصاالت العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  الماجستير فيالمسجؿ لدرجة  – مد ابراىيـ السيد سعفافمح
( لمطالب ثالثـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ 0216 ينايردورة الكيربية إلحاؽ ب

 .المذكور 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
 
( لمميندس / ثالثد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -01

ات واالتصاالت اإللكترونيالعمـو اليندسية بقسـ ىندسة  الماجستير فيالمسجؿ لدرجة  – سامر عمرو ابراىيـ الدسوقي
( لمطالب ثالثـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ 0216 ينايردورة الكيربية إلحاؽ ب

 .المذكور 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
/  ة( لمميندسثالثيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ د/ وك2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -00

اإللكترونيات العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  الماجستير فيلدرجة  ةالمسجم – فاطمة الزىراء عبد الستار توفيؽ عبد الستار
( ثالثوالبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ  ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا0216 ينايردورة واالتصاالت الكيربية 

 . ةالمذكور  ةلمطالب

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
 
 ( لمميندس /خامسد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -03

وعمـو الحاسبات تخصص ىندسة العموـ اليندسية بقسـ ىندسة  الماجستير فيالمسجؿ لدرجة  – ياسر طمعت احمد خميفة
( خامسـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ 0213 أكتوبردورة وعمـو الحاسبات 
 .لمطالب المذكور 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ةأوصى المجمس بالموافق
 
الموافقة عمى إلغاء تسجيؿ الطالبة / ريياـ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -04

ـ 0215رة أكتوبر المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دو  –عاطؼ محمد العزاوي 
وذلؾ النقطاع الطالبة عف البحث وعدـ التواصؿ مع السادة المشرفيف منذ فترة طويمة، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا 

 بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ.

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
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الموافقة عمى إلغاء قيد الطالب الذيف لـ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -05
يسجموا خطة البحث لدرجة الماجستير وتجاوزوا المدة القانونية لذلؾ عممًا بأف المدة القانونية ليـ قد انتيت في 

/ سمر السيد عمى السيد الشيخ وآخرىـ الطالب / محمد حمدي محمد  ( طالب أوليـ الطالبة5ـ وعددىـ )32/9/0201
 مطر، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ.

 القــــــــرار

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

العذر المقدـ مف الطالب  الموافقة عمى قبوؿ / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفد2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -06
ـ عف 0202/ محمد سامي محمد سعيد حامد المقيد بدبمـو الفرقة الثانية قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر 

اء االصطناعي والشبكات العصبية( لمعاـ الذك –دخوؿ امتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ عف مادتي )ىندسة النظـ الرقمية 
ـ وذلؾ نظرًا لظروؼ مرض والده، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء 0201/0200الجامعي 

 بتوصية مجمس القسـ.

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
الموافقة عمى تعديؿ في لجنة اإلشراؼ برفع  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2قدمة مف السيدة أالمذكرة الم -07

ضافة اسـ السيد الدكتور / احمد سعد الكوراني  مف لجنة اإلشراؼ  –اسـ السيد الدكتور / احمد عبد العزيز عبد الرحمف وا 
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ  –يو لمعي حنا عمى رسالة الماجستير الخاصة بالميندس / مينا وج

ـ حيث 0201ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية تخصص ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
 أصب  لجنة اإلشراؼ كالتالي :

 ت الكيربيةأستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاال أ.د / منى محمد صبري شقير -1
 استاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ احمد سعد الكوراني -0

 ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ.
 القــــــــرار

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

 االمتحاف لجنة اعتماد التقرير المقدـ مفد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -08
بقسـ ىندسة اليندسية لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ  المسجؿ – ىيثـ فري  عبد اهلل درويش/  الشامؿ الخاصة بالطالب

 -:ؿ المجنة مف السادةـ ، تشك0218 ينايررة دو اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 
 جامعة المنيا )خارجي( –أستاذ بكمية اليندسة  ىشاـ فتحي عمي حامدأ.د/  1

 أ.د/ محمد محمد عبد السالـ نصار 0
ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مف داخؿ بقسـ متفرغ أستاذ 
 القسـ(

 أ.د / معوض ابراىيـ معوض 3
ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )عف لجنة قسـ بمتفرغ أستاذ 

 اإلشراؼ(

 (خارج القسـ) مف بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية أستاذ  أ.د/ محمد سيد محمد عبد القادر 4
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 عبد الفتاح عبد الغني سعدد. /  5
أستاذ متفرغ "استاذ مساعد" بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت 

 ف داخؿ القسـ(الكيربية )م

 قرار لجنة االمتحاف الشامؿ بناء عمى ما جاء بمجمس القسـ .حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى 
 القــــــــرار

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

ى التقارير السنوية لطالب ة لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمي -09
الخاصة بالطالب / ياسر طمعت خميفة المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو  الماجستير بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات

التقرير السنوي بعد ـ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء ب0202/0201اليندسية لمعاـ الجامعي 
 استيفاء خطة البحث الخاصة بالتقرير.

 القــــــــرار

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

ى إيقاؼ قيد )عاـ أوؿ( المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عم -32
المقيدة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية تخصص ىندسة وعمـو الحاسبات  –دسة / أميمة سعيد محمد عطية لممين

، حيث أوصت ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( وذلؾ نظرًا لرعاية والدتيا0218دورة يناير  –بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات  –
 جمس القسـ.لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية م

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
 
ى إيقاؼ قيد )عاـ أوؿ( المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عم -31

الماجستير في العمـو اليندسية تخصص ىندسة وعمـو الحاسبات  المقيدة لدرجة –لمميندسة / عبير عرابي حسيف عرابي 
، حيث أوصت ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( وذلؾ نظرًا لرعاية والدىا0219دورة يناير  –بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  –

 لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ.

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا افقةأوصى المجمس بالمو 
 
ى إيقاؼ قيد )عاـ ثاني( المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عم -30

وعمـو الحاسبات  المقيدة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية تخصص ىندسة –لمميندسة / رنا عادؿ احمد فخر الديف 
، حيث أوصت ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( وذلؾ نظرًا لرعاية طفمتيا0218دورة يناير  –بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات  –

 لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ.

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. مياعمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات الع أوصى المجمس بالموافقة
 

ى إيقاؼ تسجيؿ )عاـ أوؿ( المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عم -33
المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية تخصص ىندسة اإللكترونيات  –لمميندسة / منى حسني محمد نصر 
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ـ )بنظاـ الساعات 0218دورة أكتوبر  –اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  ةبقسـ ىندس –واالتصاالت الكيربية 
 ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ.المعتمدة( وذلؾ نظرًا لرعاية طفمتيا

 القــــــــرار

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

عمى قرار لجنة فحص ومناقشة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة2المذكرة المقدمة مف السيد أ -34
المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت  –رسالة الدكتوراه الخاصة بالميندس / محمد سامي سعيد عرفة 

 بعنواف:،  ـ0219مسفة في العموـ اليندسية دورة يناير الكيربية والمسجؿ لدرجة دكتور الف
 " التصميـ األمثؿ ألنظمة التعديؿ الفيرسي : التحميؿ النظري وتحسيف األداء" 

  " Optimal Design of Index Modulation Systems : Theoretical Analysis and Performance 

Improvement " 

 العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص ىندسػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػيدرجػػة    الطالػػب المػػذكورلجنػػة الفحػػص والمناقشػػة مػػنحيػػث أوصػػت 
 .اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية

 القــــــــرار

 العمػػػوـ اليندسػػػية تخصػػػص ىندسػػػة دكتػػػور الفمسػػػفة فػػػيمػػػن  الطالػػػب المػػػذكور درجػػػة أوصػػػى المجمػػػس بالموافقػػػة عمػػػى 
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ويرفع لمجامعة.

 

عمى قرار لجنة فحص ومناقشة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة2المذكرة المقدمة مف السيد أ -35
المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات  –رسالة الدكتوراه الخاصة بالميندسة / وفاء احمد محمود سميماف 

 بعنواف:،  ـ0217في العمـو اليندسية دورة يناير واالتصاالت الكيربية والمسجمة لدرجة دكتور الفمسفة 
 " تصنيؼ الصور الطبية باستخداـ التعمـ العميؽ" 

  " Medical Image Classification Using Deep Learning " 

 العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص ىندسػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػيدرجػػة  ةالمػػذكور  ةلجنػػة الفحػػص والمناقشػػة مػػن  الطالبػػحيػػث أوصػػت 
 .يات واالتصاالت الكيربيةاإللكترون

 القــــــــرار

 العمػػػوـ اليندسػػية تخصػػص ىندسػػػة دكتػػػور الفمسػػفة فػػيدرجػػة  ةالمػػذكور  ةمػػن  الطالبػػػأوصػػى المجمػػس بالموافقػػػة عمػػى 
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ويرفع لمجامعة.

 

عمى قرار لجنة فحص ومناقشة  الموافقةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -36
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو  –رسالة الماجستير الخاصة بالميندس / أنس مجدي عبد التواب عمي أبو عيسى 

 بعنواف:،  ـ0218اليندسية تخصص ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
 " كؼء لمصور الطبيةاستخداـ تقنيات التعمـ العميؽ لدقة فائقة و " 

  " Ultimization of Deep Learning for Efficient Medical Images Super Resolution " 

اإللكترونيػػات  العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص ىندسػػة ماجسػػتيردرجػػة  لجنػػة الفحػػص والمناقشػػة مػػن  الطالػػب المػػذكورحيػػث أوصػػت 
 .واالتصاالت الكيربية

 القــــــــرار

اإللكترونيػػات  العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص ىندسػػة ماجسػػتيرمػػن  الطالػػب المػػذكور درجػػة افقػػة عمػػى أوصػػى المجمػػس بالمو 
 واالتصاالت الكيربية ويرفع لمجامعة.
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عمى قرار لجنة فحص ومناقشة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة2المذكرة المقدمة مف السيد أ -37
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية تخصص  –فادي احمد ابراىيـ طاىر  رسالة الماجستير الخاصة بالميندس /
 بعنواف:)بنظاـ الساعات المعتمدة(،  ـ0210ىندسة وعموـ الحاسبات دورة أكتوبر 

 " استخداـ تقنيات التنسيؽ في تحسيف نظـ اشارات المرور الضوئية المعتمدة عمى الوكالء المتعدديف" 
  " Using Coordination Techniques to Improve Multi-agent Traffic Light System " 

 .وعموـ الحاسبات العموـ اليندسية تخصص ىندسة ماجستيردرجة  لجنة الفحص والمناقشة من  الطالب المذكورحيث أوصت 
 القــــــــرار

وعمػوـ الحاسػبات  ىندسػة العمػوـ اليندسػية تخصػص ماجسػتيرمن  الطالب المػذكور درجػة أوصى المجمس بالموافقة عمى 
 ويرفع لمجامعة.

عمى قرار لجنة فحص ومناقشة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة2المذكرة المقدمة مف السيد أ -38
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية  –رسالة الماجستير الخاصة بالميندس / وائؿ احمد عزت محمد عنايت 

 بعنواف:)بنظاـ الساعات المعتمدة(،  ـ0214ـ الحاسبات دورة أكتوبر تخصص ىندسة وعمو 
 " تقييـ خوارزميات التعمـ العميؽ لتصنيؼ األىداؼ ثالثية األبعاد" 

  " Evaluation of Deep Learning Algorithms for 3D Classification " 

 .وعموـ الحاسبات العموـ اليندسية تخصص ىندسة ماجستيردرجة  لجنة الفحص والمناقشة من  الطالب المذكورحيث أوصت 
 القــــــــرار

وعمػوـ الحاسػبات  العمػوـ اليندسػية تخصػص ىندسػة ماجسػتيرمن  الطالب المػذكور درجػة أوصى المجمس بالموافقة عمى 
 ويرفع لمجامعة.

 
ى توصية لجنة فحص ومناقشة عم د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة2المذكرة المقدمة مف السيد أ -39

المسجؿ لدرجة الماجستير بقسـ ىندسة  –رسالة الماجستير الخاصة بالميندس / محمد زينيـ عبد الحميد الصيفي 
 بعنواف:،  ـ0210اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

   "ية متعددة القنوات وعالية السعة وطويمة المدىتقميؿ التأثيرات الجانبية عمى معدؿ نقؿ البيانات في شبكات االتصاؿ البصر " 

" Minimization of the Side Effects on the Transmission Bit Rate in Multichannel, High 

Capacity, Long Haul Optical Fiber Communication Networks" 

اإللكترونيػػات  مػػوـ اليندسػػية تخصػػص ىندسػػةالع ماجسػػتيردرجػػة  لجنػػة الفحػػص والمناقشػػة مػػن  الطالػػب المػػذكورحيػػث أوصػػت 
 .واالتصاالت الكيربية

 القــــــــرار

اإللكترونيػػات  العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص ىندسػػة ماجسػػتيرمػػن  الطالػػب المػػذكور درجػػة أوصػػى المجمػػس بالموافقػػة عمػػى 
 واالتصاالت الكيربية ويرفع لمجامعة.

 
ات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراس -42

المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية   – أنس صابر حممي زيف الديفالخاصة بالميندس /  الماجستيررسالة 
ـ 0219 أكتوبردورة تخصص ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 

( ) تحسيف مصفوفات اليوائيات المعدلة زمنيًا لشبكات الجيؿ الخامس باستخداـ الذكاء االصطناعي  -في موضوع:
  -وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ0/1/0200 الخامسةالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك )

 

(00) 

 الوظيفة االسـ ـ
 جامعة المنصورة )ممتحف خارجي( –أستاذ متفرغ بكمية اليندسة  أ.د/ حممي احمد الميقاتي 1

أستاذ متفرغ "استاذ مساعد" بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  .د/ احمد ابراىيـ بينسيأ 0
 )ممتحف داخمي(

استاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )عف لجنة  د. / ىند عبد العظيـ مميط 3
 اإلشراؼ(

المقتػػرح لمجنػػة الفحػػص والمناقشػػة تشػػكيؿ صػػية مجمػػس القسػػـ بالتو حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى 
 لمرسالة المقدمة بعالية .

 القــــــــرار

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

إيقاؼ قيد بأثر رجعي )عاـ المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى  -41
المقيد لدرجة ماجستير العموـ اليندسية تخصص ىندسة اإللكترونيات الصناعية  –أوؿ( لمميندس / تامر محمد بدر القرط 

ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( وذلؾ نظرًا 0217اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر  بقسـ ىندسة  –والتحكـ 
أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ايقاؼ قيده )عاـ أوؿ( بأثر رجعي وذلؾ نظرًا لرعاية والدتو  لرعاية والدتو، حيث

 طبقًا لموائ  والقواعد المعموؿ بيا .
 القــــــــرار

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

 -اللجبى: 
 ـ.19/10/0201( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ الرابعة)الجمسة  الفيزيقا والرياضيات اليندسيةمجمس قسـ محضر اجتماع  .1

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 ـ.19/10/0201( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ الرابعة)الجمسة  لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئةمحضر اجتماع  .0

 القــــــــرار

 عمما.لمجمس اأحيط 

 

 ـ .19/10/0201الرابعة( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ محضر اجتماع لجنة شئوف التعميـ والطالب )الجمسة  .3

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

الرابعة( المنعقدة يـو االحد الموافؽ )الجمسة محضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  .4
 .ـ 10/10/0201

 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ0/1/0200 الخامسةالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك )

 

(03) 

 عمما.المجمس أحيط 
 

 ـ .01/10/0201الرابعة( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ )الجمسة  المكتبةمحضر اجتماع لجنة  .5

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 ـ .19/10/0201الرابعة( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ )الجمسة  المختبرات واالجيزة العمميةمحضر اجتماع لجنة  .6

 قــــــــرارال

 عمما.المجمس أحيط 

 

 ـ .19/10/0201الرابعة( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ )الجمسة  العالقات الثقافية والبحوث العمميةمحضر اجتماع لجنة  .7

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

عقدة يـو االحد الموافؽ الرابعة( المن)الجمسة محضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  .8
 ـ .10/10/0201

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 ـ .10/10/0201الرابعة( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ )الجمسة محضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات  .9

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 ـ .19/10/0201الرابعة( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ )الجمسة محضر اجتماع لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية  .12

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 ـ .01/10/0201الرابعة( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ )الجمسة محضر اجتماع لجنة الحاسبات  .11

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 ـ .19/10/0201المنعقدة يوـ االحد الموافؽ  الرابعة()الجمسة محضر اجتماع وحدة توكيد الجودة  .10

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 ـ .06/10/0201الرابعة( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ )الجمسة محضر اجتماع المجنة التنسيقية  .13

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 ـ .19/10/0201يوـ االحد الموافؽ الرابعة( المنعقدة )الجمسة محضر اجتماع لجنة الدراسات العميا  .14



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ0/1/0200 الخامسةالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك )

 

(04) 

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

 هب يسخجد هي أعوبل
المقاصػات العمميػة لمطػالب المحػوليف مػف كميػات د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشػأف 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -0

ـ بعػػد فحصػػيا واعتمادىػػا مػػف لجنػػة 0201/0200إلػػى كميتنػػا بالفرقػػة األولػػى فػػي ىػػذا العػػاـ الجػػامعي اليندسػػة المختمفػػة 
 يد الكمية.المقاصات العممية المشكمة بقرار عم

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 

المقاصػات العمميػة لمطػالب المحػوليف مػف نظػاـ د/ وكيؿ الكمية لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -3
وذلػػػؾ فػػػي بدايػػػة الفصػػػؿ الدراسػػػي األوؿ الفصػػػميف الدراسػػػييف إلػػػى نظػػػاـ البػػػرام  الخاصػػػة )نظػػػاـ السػػػاعات المعتمػػػدة( 

 ـ بعد فحصيا واعتمادىا مف لجنة المقاصات العممية المشكمة بقرار عميد الكمية.0201/0200
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 

 –ة الميندسػة /شػيماء أمػيف قطػب المعػداوى يدالمذكرة المقدمػة مػف السػيد/ مػدير عػاـ الكميػة بشػأف الموافقػة عمػى تعيػيف السػ-4
. حيػث أوصػى مجمػس مدرس بذات القسػـبالكمية في وظيفة  ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ المدرس المساعد 

 نظػرا لحصػوليا عمػى درجػة الػدكتوراه فػى العمػوـ اليندسػيةالقسػـ ذات بػ مػدرسفي وظيفة  سيادتيا القسـ بالموافقة عمى تعييف
عمػى  اقـو بواجباتيتو  ابالقسـ ومحسنا أدائي في وظيفة مدرس مساعد امنذ تعييني اومسمكي افي عممي ت ممتزمةكان احيث أني

 .أكمؿ وجو ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة .
 Level A, B andالمدير التنفيػذي لوحػدة الجػودة بشػأف اعتمػاد المعػايير األكاديميػة )الدكتور/الكتاب المقدـ مف السيد  -5

C،حيث أوصى الفريؽ التنفيذي لوحدة الجودة بالعرض عمى مجمس الكمية . ( لبرنام  ىندسة االتصاالت والشبكات 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.  أوصى المجمس بالموافقة
د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بشأف انتداب السيد الدكتور / مختار أحمد عمى 2أ السيدالمذكرة المقدمة مف -6

شرقية بواقع يـو واحد اسبوعيا خالؿ الفصؿ الدراسي  –بالمعيد العالي لميندسة االلكترونية ببمبيس –المدرس بالقسـ  –
 مى انتداب سيادتو. ـ. حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة ع0201/0200االوؿ لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
  -عميد الكمية بشأف ترشي  عدد اثنيف مف السادة االساتذة نظرا النتياء فترة كال مف:د/  2الكتاب المقدـ مف السيد أ -7

 يزيقا والرياضيات اليندسيةاالستاذ المتفرغ بقسـ الف -حسف محمد عبد الحافظ   د/2السيد أ
 االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  -محمد عبد العظيـ البردينيد/ 2السيد أ

 ـ .09/1/0200حيث تنتيى عضوية سيادتيـ بمجمس الكمية في 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ0/1/0200 الخامسةالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك )

 

(05) 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ترشي  كال مف : 
 االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  - بو ظالـبالؿ احمد اد/ 2السيد أ -1
 .ويرفع لمجامعة، استاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  – سناء محمود الربيعيد/ 2السيد أ -0
راسية لمميندس / محمود عمى سات العميا والبحوث بشأف تسوية الحالة الدد/ وكيؿ الكمية لمدرا2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-8

المعيد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ وعضو االجازة الدراسية بإيطاليا والذى يمتمس فيو تحويؿ مقر  -أحمد محمد
 دراستو مف ايطاليا الى امريكا وكذا تغيير ةرض االيفاد مف الماجستير لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه مف جامعة أنديانا بتمويؿ

 خارجي. 
 القــــــــرار

 دراسػة ممػؼ المينػدس تبػيفحيػث أنػو بـ 7/11/0201قرار مجمػس الكميػة السػابؽ بتػاريخ  إلغاءيتـ  بأفأوصى المجمس 
 .د/ رئيس الجامعة التخاذ ما يرونو مناسبا2ـ لذلؾ يتـ رفع الموضوع لمسيد أ0218انو منقطع عف العمؿ مف 

 هسبء ًيتالثباًخهى االجخوبع حيث كبًج السبعت 
 عويد الكليت   أهيي الوجلس                                       

 
   ةأيوي السيد أحود السيد عويرد/  أ.            سعيد هحود عبد العبطي / أ.د


