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 محضر اجتماع مجمس الكمية

 .ـ5/10/0201 الموافؽ االحدالمنعقدة يـو  { الرابعة} الجمسة                           
و وفى حًبو انسبعت انحبديت عشس صببحبً حى عقد اجخًبع يجهس 5/12/2221اَه في يوو االحد انًوافق 

 ) عًيد انكهيت ( ةد عًيسأيًٍ انسيد أحًد انسيانكهيت بسئبست انسيد األسخبذ اندكخوز/ 

 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

 يئة وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية الب 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 ـقسرئيس   / 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 )بالتناوب( أ.د/ عبد الحميد محمد رجب 9

 رغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةاالستاذ المتف د/ عبد العزيز ابراىيـ محمود2أ 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

 ستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسيةاال  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

 درسة العربي الثانوية لمتكنولوجيا التطبيقية ) مف الخارج (المدير التنفيذي لم  ـ/ سامى فتحي عبده سرور 16

 اعتذر عف الحضور

 االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ صابر حممي زيف الديف 1

   األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات. سماعيؿإأ.د/ نبيؿ عبد الواحد  0

 أقدـ المدرسيف )بالتناوب( ضرد./ طارؽ يحي خ 4

 تغيب عف الحضور

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

 تولى سكرتارية الجمسةت

 أمانة المجالس والمجاف   السيدة / آماؿ محمد الصاوي  1  
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 "االجتماع   "          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

 ت الكيربيػة االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسػة االتصػاال -د / السيد محمود الربيعي2نئة لمسيد أكما تقدـ سيادتو بالتي
   لحصوؿ سيادتو عمى جائزة الدولة التقديرية

  كمػػا تقػػدـ سػػيادتو بالتينئػػة لمسػػيد د. / محمػػد مميجػػي ريحػػاف لحصػػولو عمػػى جػػائزة مصػػطفى بيجػػت عبػػد المتعػػاؿ
 بالجامعة .

 : كما تقدـ بالتينئة لفوز كاًل مف-    

 ألعاب القوى  دوري في الثانيمنوؼ بالمركز  ةفوز ىندس.    

 في لعبو الكومتيو ثمنوؼ بالمركز الثال ةفوز ىندس . 

 فردى الطاولةلعبة التنس  فياالوؿ  منوؼ بالمركز ةفوز ىندس. 

 لعبة التنس الطاولو زوجي في الثاني منوؼ بالمركز ةفوز ىندس. 

 (االوؿ في لعبة تنس طاولو )طمبة منوؼ بالمركز ةفوز ىندس. 

 العممية دوري المعموماتمنوؼ بالمركز االوؿ في  ةفوز ىندس. 

 الثالث في مسابقة القرآف الكريـمنوؼ بالمركز  ةفوز ىندس. 

 االسػػتاذ بقسػػـ ىندسػػة -يعبػػد الحميػػد الشػػنواند/ رمضػػاف 2كمػػا تقػػدـ سػػيادتو والسػػادة أعضػػات المجمػػس بتعزيػػة أ
 الفيزيقا والرياضيات اليندسية لوفاة شقيقتو وزوجة شقيقة

 -: انًصبدقبث
 . ـ7/11/0201 ( المنعقدة بتاريخ الثالثة ة السابقة )المصادقة عمى محضر الجمس

 
 

 انهجُت انخُسيقيت :
التعميـ والطالب بشأف ايقاؼ القيد األوؿ لمطالب / فارس عبد د/ وكيؿ الكمية لشئوف 2المقدـ مف السيد أ بالكتا -1

ـ 0201/0200المقيد بالمستوى االوؿ ببرنامج اليندسة الطبية والحيوية لمعاـ الجامعي  –السالـ عبد السالـ صال  
الخارج ، حيث نظرا لظروفو االجتماعية وىى أنو العائؿ الوحيد لألسرة ويعمؿ لمساعدة االسرة ويعمؿ لمساعدة االسرة ب

بالمستوى  –فارس عبد السالـ عبد السالـ صال   أوصت المجنة التنسيقية بالموافقة عمى ايقاؼ القيد األوؿ لمطالب /
 ـ.0201/0200االوؿ ببرنامج اليندسة الطبية والحيوية لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
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األوؿ لمطالب / نزيو السيد  االجتماعي د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف العذر2سيد أالكتاب المقدـ مف ال -0
المقيد بالمستوى الثالث ببرنامج اليندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا لمعاـ الجامعي  –الدسوقي السيد سعده 

يعمؿ لمساعدة االسرة ويعمؿ لمساعدة ـ نظرا لظروفو االجتماعية وىى أنو العائؿ الوحيد لألسرة و 0201/0200
نزيو السيد الدسوقي  االسرة في االنفاؽ ، حيث أوصت المجنة التنسيقية بالموافقة عمى قبوؿ العذر الثالث لمطالب /

 ـ.0201/0200بالمستوى الثالث ببرنامج اليندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا لمعاـ الجامعي  –السيد سعده 

 القــــــــرار

 صى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .أو 
 

  -: شئوٌ انخعهيى وانطالة
د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف قبوؿ قيد الطالب الناجحيف في مسابقة 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -1

ـ 0201/0200امعي جامعة الزقازيؽ لمعاـ الج –المجمس األعمى لمجامعات )المركزية والموحدة( بكمية اليندسة 
( طالب ، أوليـ الطالب / احمد محمد رضا جابر ىيكؿ وآخرىـ 10بعد توزيعيـ إقميميا عمى كميتنا وعددىـ )

الطالب / محمد ياسر سميـ عبد اهلل ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى قبوؿ قيد ىؤالت 
 ـ .0201/0200ة بالفرقة اإلعدادي لمعاـ الجامعي الطالب واستكماؿ إجراتات التسجيؿ وقيدىـ بالكمي

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف ايقاؼ القيد األوؿ لمطالب / عبد اهلل 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -0
ـ وحالتو باؽ لإلعادة، حيث 0201/0200معي المقيد بالفرقة الثانية لمعاـ الجا –عاطؼ ابو طالب الديب 

أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى ايقاؼ القيد األوؿ لمطالب / عبد اهلل عاطؼ ابو طالب الديب 
 ـ.0201/0200المقيد بالفرقة الثانية لمعاـ الجامعي  –

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف ايقاؼ القيد الرابع لمطالب / احمد محمد 2مف السيد أ الكتاب المقدـ -3
ـ وحالتو باؽ لإلعادة ، حيث 0201/0200المقيد بالفرقة الثانية لمعاـ الجامعي  –محمد عبد المعطي عمر 

ب / احمد محمد محمد عبد المعطي أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى ايقاؼ القيد الرابع لمطال
وحالتو باؽ لظروؼ عممو خارج البالد عممًا بأف الطالب احضر ما يثبت أنو العائؿ  المقيد بالفرقة الثانية –عمر 

 ألسرتو .

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

بشأف الترخيص لطالب الفرص مف الخارج  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب2الكتاب المقدـ مف السيد أ -4
ـ حيث أف ىذا الطالب لو حؽ التقدـ لالمتحاف مف الخارج وقاـ 0201/0200بدخوؿ االمتحانات لمعاـ الجامعي 

بسداد الرسـو الخاصة بذلؾ وىو الطالب / احمد محمد عبد المحسف، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب 
 بالموافقة.

 القــــــــرار
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 صى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعةأو 
د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف طالب الفرقة األولى )الئحة سابقة( 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -5

ـ )بمادة تخمؼ أو مادتيف تخمؼ( والطالب المحوليف مف كميات 0202/0201وناجحوف في العاـ السابؽ 
مميف ببعض المقررات الخاصة بالالئحة السابقة وآلية الدراسة واالمتحانات اليندسة المختمفة إلى كميتنا والمح

 ليذه المقررات، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بما يمي :

أف يؤدي ىؤالت الطالب امتحانات مواد التخمؼ لمفرقة اإلعدادي )الئحة سابقة( في نفس المقررات الدراسية التي  -
 .س المقرر القديـ ونفس استاذ المادةدرسيا العاـ الماضي عمى نف

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف توزيع درجات الالئحة الجديدة، حيث 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -6
 أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة.

 القــــــــرار

 بالموافقة ويرفع لمجامعةأوصى المجمس 
 

  -انعالقبث انثقبفيت:
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف ترشي  السيد الدكتور / صابر حممي 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ .1
ي مجاؿ لجائزة الدولة لمتفوؽ ف -األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  –زيف الديف 

ـ ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية 0200العمـو اليندسية )العمـو التكنولوجية المتقدمة( لعاـ 
 بالموافقة عمى الترشي  طبقًا لقرار مجمس القسـ المختص .

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

/ وليد فؤاد السيد الدكتور كؿ مف الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف ترشي د/ وكيؿ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ .0
ناصر عبد الفضيؿ  والسيد الدكتور/ -الكيربية  واالتصاالتالمدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات  – الشافعيجابر 

ـ في 0200ية لعاـ لجائزة الجامعة التشجيع -المدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  –عبد الحميد سعيد 
والبحوث العممية بالموافقة  مجاؿ العمـو اليندسية والمعموماتية والحاسبات ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية

 .القسـ المختصيف مجمسي لقراري  كمييما طبقًا ترشيعمى 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف ترشي  السيد الميندس / شادي ممدوح د/ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ .3
لجائزة الجامعة ألفضؿ رسالة ماجستير ، حيث  -الميندس بالشركة المصرية لالتصاالت  –عبد الرحيـ ابراىيـ 

 لقسـ المختص.أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى الترشي  طبقًا لقرار مجمس ا

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
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د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف ترشي  السيد الدكتور / طارؽ رجب 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ .4
دكتوراه ، حيث  لجائزة الجامعة ألفضؿ رسالة -المدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  –أميف خميفة 

 أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى الترشي  طبقًا لقرار مجمس القسـ المختص.

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

لمميندس / رامي د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد االجازة الدراسية 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ .5
المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بالكمية لمدة عاـ رابع اعتبارًا مف  –أشرؼ صالح زيف الديف 

 ) Hochschuleـ وذلؾ الستكماؿ دراستو عمى المنحة المقدمة مف جامعة 32/11/0200ـ حتى1/10/0201

Reutlingen )  والبحوث العممية بالموافقة عمى ما جات بقرار مجمس بألمانيا ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية
 القسـ في ىذا الشأف .

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد االجازة الدراسية لمميندسة / رانيا 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ .6
درس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية لمدة عاـ ثاني الم –عنتر الطيب أبو العال 

ـ وذلؾ الستكماؿ دراستيا عمى المنحة المقدمة مف الجامعة 01/11/0200ـ حتى 00/11/0201اعتبارًا مف 
جمس القسـ في ىذا الكندية ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى ما جات بقرار م

 الشأف .

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بخصوص مقترحات مجمس قسـ ىندسة 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ .7

عة كاليفورنيا ساف ديجو اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بشأف عمؿ مقترح لمكمية لتعزيز التعاوف األكاديمي مع جام
بالواليات المتحدة األمريكية ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى ما جات بقرار 

 مجمس القسـ في ىذا الشأف .

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
ات العميا والبحوث بخصوص مقترحات مجمس قسـ ىندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراس2المذكرة المقدمة مف السيدة أ  .8

اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بشأف عمؿ مقترح لمكمية لتعزيز التعاوف األكاديمي مع الجامعات اإلسبانية ، حيث 
 أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى ما جات بقرار مجمس القسـ في ىذا الشأف .

 ــــرارالقــــ

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/10/0201 لرابعةاالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(7) 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بخصوص مقترحات مجمس قسـ ىندسة 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ  .9
اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بشأف عمؿ مقترح لمكمية لتعزيز التعاوف األكاديمي مع جامعة سانت توماس 

حدة األمريكية ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى ما جات بقرار بالواليات المت
 مجمس القسـ في ىذا الشأف .

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

قسـ ىندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بخصوص مقترحات مجمس 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ  .12
اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بشأف عمؿ مقترح لمكمية لتعزيز التعاوف األكاديمي مع جامعة كاليفورنيا ساف 
ديجو بالواليات المتحدة األمريكية ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى ما جات 

 بقرار مجمس القسـ في ىذا الشأف .

 ـــــرارالقـــ

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بخصوص مقترحات مجمس قسـ الفيزيقا 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ  .11
والرياضيات اليندسية بشأف عمؿ مقترح لمكمية لتعزيز التعاوف األكاديمي مع جامعة كاليفورنيا ساف توماس 

تحدة األمريكية ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى ما جات بقرار بالواليات الم
 مجمس القسـ في ىذا الشأف .

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

قسـ الفيزيقا  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بخصوص مقترحات مجمس2المذكرة المقدمة مف السيدة أ  .10
والرياضيات اليندسية بشأف عمؿ مقترح لمكمية لتعزيز التعاوف األكاديمي مع جامعة كاليفورنيا ساف ديجو بالواليات 
المتحدة األمريكية ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى ما جات بقرار مجمس القسـ 

 في ىذا الشأف .

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ  .13
المدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  –نشرت في مجالت عالمية لمسيد الدكتور/ طمعت عبد الحميد طمعت 

 -ره بحث في مجمة عالمية:بالكمية وذلؾ لنش

" Mathematics and Computers in Simulation, Vol. (187), pp. 134-154 (2021). " 

 والبحث بعنواف :
" Reconstruction of the Heat Transfer Coefficients and Heat Fluxes in Heat Conduction Problems " 

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

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/10/0201 لرابعةاالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 
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د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ .14
المدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  –د طمعت نشرت في مجالت عالمية لمسيد الدكتور/ طمعت عبد الحمي

 -بالكمية وذلؾ لنشره بحث في مجمة عالمية:

"International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. (171), pp. 121105, (2021). " 

 والبحث بعنواف :
" Heat Transfer and Flow Around Cylinder: Effect of Corner Radius and Reynolds Number 

" 

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

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

ؼ مكافأة لبحوث د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صر 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ .15
المدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات  –نشرت في مجالت عالمية لمسيد الدكتور/ أحمد ابراىيـ عبد القادر المسدي 

 -اليندسية بالكمية وذلؾ لنشره بحث في مجمة عالمية:

"Fractal and Fractional, Vol. (5), No.3, 2504-3110, Sept. (2021). " 

 والبحث بعنواف :
" Jafari Transformation for Solving a System of Ordinary Differential Equations with Medical 

Application. " 

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

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث 2المقدمة مف السيدة أالمذكرة  .16
االستاذ المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات  – العظيـ مميطنشرت في مجالت عالمية لمسيدة الدكتورة/ ىند عبد 

 -واالتصاالت الكيربية بالكمية وذلؾ لنشره بحث في مجمة عالمية:

"Wireless Personal Communications, Vol. (1), p.p. 1-10, September (2021). " 

 والبحث بعنواف :
" Dual-Band Antenna Array with Reduced Mutual-Coupling for Wearable Wireless 

Communication Applications. " 

 نشر العممي في مجالت عالمية لسيادتيا.حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكافأة ال
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ .17
اذ المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات االست –يـ مميط ظنشرت في مجالت عالمية لمسيدة الدكتورة/ ىند عبد الع

 -واالتصاالت الكيربية بالكمية وذلؾ لنشره بحث في مجمة عالمية:

"Plasmonics, p.p. 1-11, September (2021). " 

 والبحث بعنواف :
" Reconfigurable Multi-Beam On-Chip Patch Antenna Using Plasmonics Parasitic 

Graphene Strip Array. " 
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(9) 

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

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

ت د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشر 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-18
االستاذ المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  –في مجالت عالمية لمسيد الدكتور/ طارؽ أحمد محمود 

 -بالكمية وذلؾ لنشره بحث في مجمة عالمية:

"Journal of the Franklin Institute, Vol.358,pp 9034-9060,(2021)''. 

 والبحث بعنواف :
''Direct adaptive control for nonlinear systems using a TSK fuzzy echo state network based 

on fractional- order learning algorithm.'' 

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

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-19
المدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بالكمية وذلؾ  – ية لمسيد الدكتور/ صالح احمد حمميفي مجالت عالم

 -لنشره بحث في مجمة عالمية:

Transactions of the Institute of Measurement and Control, Vol. 43(7),pp.1650-

1667,(2021).'' 
 والبحث بعنواف :

'' Control and synchronization for two Chua systems based on intiontic fuzzy control 

scheme: A comparative study.'' 

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

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-02
االستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية وذلؾ  –ىراف د/ أسامة فوزى ز 2في مجالت عالمية لمسيد أ

 -لنشره بحث في مجمة عالمية:

''(IEEE Access, Vol (9),pp.67874-67889(2021)'' 

 والبحث بعنواف :
Adaptive polynomial Method for solving third –order ODE with Application in thin Flow 

 لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكافأة النشر العممي في مجالت عالمية لسيادتيا. حيث أوصت

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
المذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد -01

المدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية بالكمية وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ  –ر / ناصر عبد الفضيؿ عبد الحميد سعيد الدكتو 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/10/0201 لرابعةاالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(12) 

الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضات ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى 
 وصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتو .سوات مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أ

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

المذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة -00
مدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية بالكمية وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ  –قنديؿ بالسيد الدكتور / عمي محمد لطفي 

الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضات ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات 
افقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث األخرى سوات مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالمو 

 لسيادتو .
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

المذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة -03
دسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية وذلؾ االستاذ المساعد بقسـ ىن –بالسيد الدكتورة / ىند عبد العظيـ مميط 

لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضات ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير 
شراكة مع الجامعات األخرى سوات مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى 

 سجيؿ ىذه األبحاث لسيادتيا .ت

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

 اندزاسبث انعهيب
عمى قرار لجنػة فحػص ومناقشػة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة2المذكرة المقدمة مف السيد أ -1

المسػجمة لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػي  –جس سػيدىـ جػرجس عػوض رسالة الدكتوراه الخاصة بالميندسة / جرميف جػر 
 :بعنواف،  ـ0215العموـ اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

 " تقنيات النفاذ المتعدد الغير متعامد ألنظمة الجيؿ الخامس الخموية" 
  " Non-Orthogonal Multiple Access Techniques for Fifth Generation Cellular Systems " 

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

 القــــــــرار

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

عمى قرار لجنػة فحػص ومناقشػة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة2المذكرة المقدمة مف السيد أ -0
سػـ ىندسػة اإللكترونيػات المػدرس المسػاعد بق –رسػالة الػدكتوراه الخاصػة بالمينػدس/ خميػؿ فػت  اهلل خميػؿ مصػطفى 

 :بعنواف،  ـ0218واالتصاالت الكيربية والمسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية دورة أكتوبر 
 " تحسيف أدات نظـ اتصاالت صوتيات األعماؽ باستخداـ طرؽ تعديؿ ذات كفاتة" 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/10/0201 لرابعةاالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 
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" Performance Enhancement of Underwater Acoustic Communication Systems Using 

Efficient Modulation Schemes " 

 العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص ىندسػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػيدرجػػة  لجنػػة الفحػػص والمناقشػػة مػػن  الطالػػب المػػذكورحيػػث أوصػػت 
 .اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية

 القــــــــرار

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

 
عمى قرار لجنػة فحػص ومناقشػة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة2المذكرة المقدمة مف السيد أ -3

تػػور ماجسػػتير العمػػوـ المسػػجؿ لدرجػػة دك –رسػػالة الماجسػػتير الخاصػػة بالمينػػدس/ محمػػد احمػػد عبػػد المػػنعـ احمػػد 
 :بعنواف،  ـ0218اليندسية تخصص ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة يناير 

 " تقنيات التعمـ اآللي لمتعرؼ عمى التعديؿ المبيـ في أنظمة االتصاالت" 
" Machine Learning Techniques for Blind Modulation Identification in Communication 

Systems " 

اإللكترونيػػات  العمػوـ اليندسػػية تخصػص ىندسػػة ماجسػػتيردرجػػة  لجنػة الفحػػص والمناقشػػة مػن  الطالػػب المػذكورحيػث أوصػػت 
 .واالتصاالت الكيربية

 القــــــــرار

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

 
افقة عمى تسجيؿ نقطة البحث د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -4

المقيدة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية تخصص ىندسة  –الخاصة بالميندسة / آالت جماؿ عبد اهلل عبد الفتاح 
ـ ) بنظاـ الساعات 0219ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر  اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بقسـ

 :المعتمدة ( بعنواف

 " " قيادة الصواريخ باستخداـ التتبع اليجيني باألشعة تحت الحمرات ورادار الموجات الدقيقة
" Guidance of Homing Missiles Using Hybrid Infrared Tracking and Microwave Radar " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 الصناعية والتحكـاستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات  مجدي عبد الستار قطبأ.د /  1
 الموجات الميكروئية بمعيد بحوث اإللكترونياتبقسـ ىندسة  استاذ خالد فوزي أحمد حسيفأ.د/  0

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

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جات بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
 
قة عمى تسجيؿ نقطة البحث افد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -5

المقيدة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية تخصص ىندسة  –الخاصة بالميندسة / عبير سعد فت  اهلل سالماف 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/10/0201 لرابعةاالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 
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ـ ) بنظاـ 0202اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
 :الساعات المعتمدة ( بعنواف

 " ميات التعمـ العميؽ ذات الكفاتة لتطبيقات األمف السيبراني لموسائط المتعددة" خوارز 
" Efficient Deep Learning Algorithms for Multimedia Cyber Security Applications" 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 واالتصاالت الكيربيةت استاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيا عاطؼ السيد أبو العـزأ.د /  1
 واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة اإللكترونيات  مدرس وليد فؤاد جابر الشافعي/ د. 0

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

 ويرفع لمجامعة. ت العمياعمى ما جات بتوصية لجنة الدراسا أوصى المجمس بالموافقة
 
افقة عمى تسجيؿ نقطة البحث د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -6

المقيدة لدرجة ماجستير العموـ اليندسية تخصص  –الخاصة بالميندسة / سمر محمد الجيشي محمد عمـ الديف 
)   ـ 0202بية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكير 

 :بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف

 " " استخداـ تقنيات معالجة الصور الكمية في تطبيقات التأميف
" Utilization of Quantum Image Processing Techniques in Security Applications " 

 مف :تحت إشراؼ كاًل 
 الوظيفة االسـ ـ
 واالتصاالت الكيربيةاستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات  عاطؼ السيد أبو العـزأ.د /  1
 واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة اإللكترونيات  مدرس وليد فؤاد جابر الشافعي/ د. 0

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

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

افقة عمى تسجيؿ نقطة البحث د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -7
دة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة المقي –الخاصة بالميندسة / دعات محمد زكي عزاـ 

 :ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف0202اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )ىندسة اليوائيات( دورة أكتوبر 

 " " تحميؿ وتصميـ مصفوفة اليوائيات المتنوعة التردد
" Analysis and Design of Frequency Diverse Array Antennas " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 واالتصاالت الكيربيةاستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات  صابر حممي زيف الديف    أ.د /  1
 واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة اإللكترونيات  استاذ مساعد ىند عبد العظيـ مميط/ د. 0



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/10/0201 لرابعةاالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 
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 واالتصاالت الكيربيةاإللكترونيات ىندسة مدرس بقسـ  د./ منى مجدي بدوي 3

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

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

افقة عمى تسجيؿ نقطة البحث لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو د/ وكيؿ الكمية 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -8
المقيدة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  –الخاصة بالميندسة / إسرات احمد عمي الرفاعي 

 :بعنوافـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( 0201اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )ىندسة اليوائيات( دورة يناير 

 " " األسط  الذكية القابمة إلعادة التشكيؿ : التحميؿ والتطبيقات
" The Reconfigurable of Intelligent Surfaces : Analysis and Applications " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 االت الكيربيةواالتصاستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات  صابر حممي زيف الديف    أ.د /  1
 واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة اإللكترونيات  استاذ مساعد ىند عبد العظيـ مميط/ د. 0
 واالتصاالت الكيربيةىندسة اإللكترونيات مدرس بقسـ  د./ منى مجدي بدوي 3

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

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

افقة عمى تسجيؿ نقطة البحث د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -9
ر الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة المقيدة لدرجة دكتو  –الخاصة بالميندسة / مروة محمد محمد الزلباني 

ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( 0217اإللكترونيات الصناعية والتحكـ )الطاقات الجديدة والمتجددة( دورة أكتوبر 
 :بعنواف

 " " النمذجة والتحكـ في نظـ الخاليا الكيروضوئية المركزة باستخداـ الذكات االصطناعي
" Modelling and Control of Photovoltaics Systems Using Artificial Intelligence " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 اإللكترونيات الصناعية والتحكـاستاذ متفرغ بقسـ ىندسة  بالؿ احمد أبو ظالـ    أ.د /  1
 اتمعيد بحوث اإللكتروني –الخاليا الضوئية بقسـ  استاذ مساعد عارؼ يوسؼ عميوة/ د. 0
 معيد بحوث اإللكترونيات –الخاليا الضوئية بقسـ  استاذ مساعد د./ دعات محمد عطية 3
 اإللكترونيات الصناعية والتحكـىندسة مدرس بقسـ  د./ محمود سامي ابو عمر 4

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

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/10/0201 لرابعةاالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 
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المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص  -12
لدرجة ماجستير العمـو المسجؿ   – عبد الكريـ صال  الحناويالخاصة بالميندس /  الماجستيرومناقشة رسالة 

دورة اليندسية تخصص ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 
( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة ) قابمية التشكؿ ليوائيات الموجة المتسربة  -ـ في موضوع:0219 أكتوبر

  -مف السادة:
 الوظيفة االسـ ـ
 (عف لجنة اإلشراؼأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) صابر حممي زيف الديفد/ أ. 1
 )ممتحف خارجي( جامعة عيف شمس -كمية اليندسة  -متفرغ أستاذ  ىادية محمد الحناويأ.د/  0
 (ممتحف داخميالكيربية ) أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت عادؿ عبد المسي  صميبأ.د/  3
 استاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )عف لجنة اإلشراؼ( د. / ىند عبد العظيـ مميط  4

المقتػػرح لمجنػػة الفحػػص والمناقشػػة تشػػكيؿ توصػػية مجمػػس القسػػـ بالحيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى 
 لمرسالة المقدمة بعالية .

 ــــــــرارالق

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

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص  -11
المسجؿ لدرجة ماجستير   – لنبيسامي عبد النبي خميس عبد االخاصة بالميندس /  الماجستيرومناقشة رسالة 

العمـو اليندسية تخصص ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 
( ) استخداـ تقنيات التعمـ العميؽ لمتقميؿ الكؼت لمضوضات لمصور الطبية  -ـ في موضوع:0218 أكتوبردورة 

  -رسالة مف السادة:وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة ال
 الوظيفة االسـ ـ
 (عف لجنة اإلشراؼأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) أ.د/ السيد محمود الربيعي 1
 )ممتحف خارجي(جامعة القاىرة   –بمعيد عمـو الميزر أستاذ  جالة محمود العزبأ.د/  0
 (ممتحف داخميـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )بقس مساعدأستاذ  د. / وليد عيد الحنفي 3

المقتػػرح لمجنػػة الفحػػص والمناقشػػة تشػػكيؿ توصػػية مجمػػس القسػػـ بالحيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى 
 لمرسالة المقدمة بعالية .

 القــــــــرار

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

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص  -10
المسجمة لدرجة الماجستير في العموـ   – تسنيـ محمد عمي فرحات/  ةالخاصة بالميندس الماجستيرومناقشة رسالة 

) األغطية المزدوجة  -ـ في موضوع:0218 ينايردورة ضيات اليندسية األساسية اليندسية بقسـ الفيزيقا والريا
  -( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:المتعامدة بواسطة فئات األشكاؿ الغير منتيية 
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 الوظيفة االسـ ـ

ية كم-الرياضيات المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسيةأستاذ  عرفة عبد الظاىر ناصؼأ.د/  1
 (خارجي) جامعة كفر الشيخ-اليندسة

 (داخمي)الرياضيات المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية أستاذ  حسف محمد عبد الحافظأ.د/  0
 (مشرؼ)الرياضيات بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية أستاذ  أ.د/ رمضاف عبد الحميد الشنواني 3

 تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالميندسة المذكورة.افقة عمى حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالمو 
 القــــــــرار

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

ميؿ دراسة مادتي " تحالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى  -13
وتصميـ دوائر االتصاالت " ، " تصميـ نظـ الميزر " في الفصؿ الدراسي الثاني الخاص بالطالب / احمد محمد محسف 

المقيد لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت  –اسماعيؿ عبد الحميد 
 عمى ما جات بتوصية مجمس القسـ . سات العميا بالموافقةحيث أوصت لجنة الدراـ ، 0201الكيربية دورة يناير 

 القــــــــرار

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

( خػػامسد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف مػػد فتػػرة الدراسػػة )عػػاـ 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ -14
اإللكترونيػػػات العمػػػوـ اليندسػػػية بقسػػػـ ىندسػػػة  ماجسػػػتيرلدرجػػػة  ةالمسػػػجم – ات سػػػعيد جػػػابر حسػػػفآيػػػ/  ةلمميندسػػػ

ـ ، حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا والبحػػوث بالموافقػػة عمػػى مػػد )عػػاـ 0213دورة أكتػػوبر واالتصػػاالت الكيربيػػة 
 ـ.32/9/0200ـ حتى 1/12/0201يبدأ مف  ةالمذكور  ة( لمطالبخامس

 القــــــــرار

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

( خػػامسد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف مػػد فتػػرة الدراسػػة )عػػاـ 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ -15
اإللكترونيػػات  العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة ماجسػػتيرالمسػػجؿ لدرجػػة  – ىػػاني يسػػري احمػػد المنػػوفيلممينػػدس / 

ـ ، حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا والبحػػوث بالموافقػػة عمػػى مػػد )عػػاـ 0213دورة أكتػػوبر واالتصػػاالت الكيربيػػة 
 ـ.32/9/0200ـ حتى 1/12/0201( لمطالب المذكور يبدأ مف خامس

 القــــــــرار

 معة.ويرفع لمجا عمى ما جات بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
 

( خػػامسد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف مػػد فتػػرة الدراسػػة )عػػاـ 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ -16
اإللكترونيػات العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة  ماجسػتيرالمسجؿ لدرجة  – احمد حسف عبد الحكيـ الحنفيلمميندس / 

نػػة الدراسػػات العميػػا والبحػػوث بالموافقػػة عمػػى مػػد )عػػاـ ـ ، حيػػث أوصػػت لج0213دورة أكتػػوبر واالتصػػاالت الكيربيػػة 
 ـ.32/9/0200ـ حتى 1/12/0201( لمطالب المذكور يبدأ مف خامس

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جات بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
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( خػػامسوالبحػػوث بشػػأف مػػد فتػػرة الدراسػػة )عػػاـ د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ -17
اإللكترونيػػات العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة  ماجسػػتيرالمسػػجؿ لدرجػػة  – طػػارؽ عابػػد محمػػد سػػميمافلممينػػدس / 

ـ ، حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا والبحػػوث بالموافقػػة عمػػى مػػد )عػػاـ 0213دورة أكتػػوبر واالتصػػاالت الكيربيػػة 
 ـ.32/9/0200ـ حتى 1/12/0201يبدأ مف ( لمطالب المذكور خامس

 القــــــــرار

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

( سػػادسد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف مػػد فتػػرة الدراسػػة )عػػاـ 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ -18
بقسـ ىندسة  اإللكترونية ةاليندس في الماجستيرلدرجة  ةالمسجم – العزيز الدعوشيأماني فت  اهلل عبد /  ةلمميندس

، حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا الئحػػة سػػابقةـ 0211دورة أكتػػوبر اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة إلحػػاؽ بػػ
 ـ.32/9/0200ـ حتى 1/12/0201يبدأ مف  ةالمذكور  ة( لمطالبسادسوالبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ 

 القــــــــرار

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

( سػػادسد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف مػػد فتػػرة الدراسػػة )عػػاـ 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ -19
بقسػـ ىندسػة  اإللكترونيػة ةاليندسػ فػي الماجسػتيرلدرجػة  ةالمسجم – إيماف عبد المرضي داود الشيالي/  ةلمميندس

، حيػػػث أوصػػػت لجنػػػة الدراسػػػات العميػػػا والبحػػػوث ـ0211دورة أكتػػػوبر اإللكترونيػػػات واالتصػػػاالت الكيربيػػػة إلحػػػاؽ بػػػ
 ـ.32/9/0200ـ حتى 1/12/0201يبدأ مف  ةالمذكور  ة( لمطالبسادسبالموافقة عمى مد )عاـ 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جات بتوصية لجنة الدراسات العميا ةأوصى المجمس بالموافق
 

ى التقرير السنوي الخاص المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عم -02
 ،بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات الماجستيرلدرجة  المسجؿ – مصطفى محمد صالح محمد زيف الديف/  بالميندس

 بالتقرير السنوي لمميندس المذكور.حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جات 

 القــــــــرار

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

ى اعتماد التقارير السنوية ة عمالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافق -01
 ( أوليـ الطالب / أيسـ3عددىـ ) لمطالب المسجميف لدرجة الماجستير بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ

حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة ، لبيب حامد احمد حبيب وآخرىـ الطالبة / نورا عبد المجيد السيد العبوقي
 قارير السنوية.بالتعمى ما جات 

 القــــــــرار

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/10/0201 لرابعةاالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(17) 

الشامؿ  االمتحاف لجنة تشكيؿد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -00
 المسجؿس المساعد بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات و المدر  – احمد سامي عبد العزيز مرسي/  الخاصة بالطالب

 -ـ ، تشكؿ المجنة مف السادة :0216 أكتوبردورة اليندسية لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ 
 استاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات )عف لجنة اإلشراؼ( نواؿ احمد الفيشاويأ.د/  1

 محمد عبد العظيـ محمدأ.د/  0
جامعة المنصورة -كمية اليندسة-االتصاالت والمعموماتأستاذ بقسـ ىندسة 

 )خارجي(

 استاذ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات )مف داخؿ القسـ( د/ جماؿ محروس عطيو2أ 3

 د. / ىند عبد العظيـ مميط 4
خارج ) مف ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية مساعد بقسـ أستاذ 
 (القسـ

 )مف داخؿ القسـ ( وعموـ الحاسباتاستاذ مساعد بقسـ ىندسة  يمحمد بدوي محمد بدو د. /  5

تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب / احمد سامي عبد حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى 
 بناتا عمى توصية مجمس القسـ . العزيز مرسي

 القــــــــرار

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

الشامؿ  االمتحاف لجنة تشكيؿد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -03
بقسـ ىندسة اليندسية لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو  المسجؿ – ابراىيـ جماؿ الديف ابراىيـ/  الخاصة بالطالب

 -ـ ، تشكؿ المجنة مف السادة :0218 ينايردورة يات االتصاالت الكيربية اإللكترون

 
 

 حساـ الديف حسيف احمدأ.د/  1
استاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات االتصاالت الكيربية )مف داخؿ 

 القسـ(

 )خارجي( جامعة القاىرة –بمعيد عموـ الميزر أستاذ  جالو محمود العزبأ.د/  0

 استاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات االتصاالت الكيربية )عف لجنة اإلشراؼ( د صبري شقيرد/ منى محم2أ 3

 استاذ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات )مف خارج القسـ( د/ جماؿ محروس عطيو2أ 4

 عبد المجيد عبد الحكيـ شرشرد. /  5
اإللكترونيات االتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة  "متفرغ" استاذ مساعد

 ؿ القسـ ()مف داخ

ابراىيـ جماؿ  تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب / حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى 
 بناتا عمى توصية مجمس القسـ . الديف ابراىيـ

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جات بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
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 لجنة اعتماد التقرير المقدـ مفد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -04
اليندسية لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو  ةالمسجم – راندا كماؿ احمد سمطاف/  ةالشامؿ الخاصة بالطالب االمتحاف

 -ؿ المجنة مف السادة :ـ ، تشك0218 أكتوبردورة بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات 

 أماني محمود سرحافأ.د/  1
جامعة طنطا  -كمية اليندسة  -بقسـ ىندسة الحاسبات والتحكـ اآللي  أستاذ

 خارجي()

 ( عف لجنة اإلشراؼ) ىندسة وعموـ الحاسبات بقسـ متفرغ أستاذ  نواؿ احمد الفيشاويأ.د/  0

 (مف داخؿ القسـ ) لحاسبات وعموـ اىندسة بقسـ أستاذ  د/ جماؿ محروس عطية2أ 3

 (خارج القسـ) مف اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ىندسة بقسـ أستاذ  د. / احمد نبيو زكي راشد 4

 القسـ ( داخؿ)مف ىندسة وعموـ الحاسبات أستاذ مساعد بقسـ  محمد احمد الرشيديد. /  5

 ار لجنة االمتحاف الشامؿ بنات عمى ما جات بمجمس القسـ .قر حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى 
 القــــــــرار

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

ضافة مواد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -05 الموافقة عمى حذؼ وا 
المقيدة بتمييدي ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  –لطالبة / منة اهلل احمد حممي الذىبي الخاصة با

ـ ، حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى حذؼ مادة " 0201اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
ضاACD617التحكـ بالحاسبات عند الزمف الحقيقي ) فة مادة "نظـ التحكـ األمثؿ ( " مف الفصؿ الدراسي األوؿ وا 

(ACD611. إلى الفصؿ الدراسي األوؿ ") 

 القــــــــرار

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

ضافة مواد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -06 الموافقة عمى حذؼ وا 
المقيدة لدرجة دكتور الفمسفة في  العمـو اليندسية بقسـ  –الخاصة بالطالبة / ىاجر سعد الديف يوسؼ معروؼ 
ـ ، حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى حذؼ مادة 0201ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة يناير 

ضافة مادة " تحميؿ الصور الطبية " إلى الفصؿ  " تحميؿ وتصميـ دوائر االتصاالت " مف الفصؿ الدراسي الثاني وا 
ضافة مادة " تطبيقات الشبكات  الدراسي الثاني، وحذؼ مادة " تصميـ نظـ الميزر " مف الفصؿ الدراسي الثاني وا 

 العصبية في نظـ االتصاالت " إلى الفصؿ الدراسي الثاني .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. لجنة الدراسات العمياعمى ما جات بتوصية  أوصى المجمس بالموافقة
 

ضافة مواد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -07 الموافقة عمى حذؼ وا 
المقيد لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  –الخاصة بالطالب / حساـ محمد رضا شندي 

ـ ، حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى حذؼ مادة " 0201الكيربية دورة يناير  اإللكترونيات واالتصاالت
ضافة مادة " التقنيات المتقدمة لمعالجة الصور " إلى  تحميؿ وتصميـ نظـ التشفير " مف الفصؿ الدراسي الثاني وا 
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 ( ـ5/10/0201 لرابعةاالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(19) 

ضافة مادة " تحميؿ أدات الفصؿ الدراسي الثاني، وحذؼ مادة " تصميـ نظـ الميزر " مف الفصؿ الدراسي الثاني وا  
 شبكات الحاسبات البصرية " إلى الفصؿ الدراسي الثاني .

 القــــــــرار

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

ضافة مواد الموافقة عمى حذؼ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -08 وا 
المقيد لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية  –الخاصة بالطالب / احمد محمد محسف اسماعيؿ عبد الحميد 
ـ ، حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى 0201بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة يناير 

ضافة مادة " تطبيقات الشبكات حذؼ مادة " دراسة أدات األجيزة الحيوية والطبية "  مف الفصؿ الدراسي الثاني وا 
العصبية في نظـ االتصاالت " إلى الفصؿ الدراسي الثاني، وحذؼ مادة " التقنيات المتقدمة في االتصاالت البصرية " 

ضافة مادة " تحميؿ أدات نظـ التعديؿ الرقمي " إلى الفصؿ الدراسي الثاني .  مف الفصؿ الدراسي الثاني وا 

 القــــــــرار

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

ضافة مواد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -09 الموافقة عمى حذؼ وا 
ر بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت المقيد بتمييدي ماجستي –الخاصة بالطالب / ياسر يحيي سميماف حسيف 

ضافة مادة " 0201الكيربية دورة يناير  ـ ، بشأف الموافقة عمى حذؼ مادة " نظـ التشفير والحماية الحديثة " وا 
 التطبيقات المتقدمة لمشبكات العصبية " إلى مواد الفصؿ الدراسي األوؿ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة.

 ــرارالقــــــ

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جات بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
ضافة مواد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -32 الموافقة عمى حذؼ وا 

دسة اإللكترونيات المقيدة بتمييدي ماجستير بقسـ ىن –الخاصة بالطالبة / دعات مصطفى مصطفى خطاب 
ـ ، بشأف الموافقة عمى إضافة مادة " معالجة الصور " إلى مواد الفصؿ 0201واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

 الدراسي األوؿ وذلؾ بدال مف الفصؿ الدراسي الثاني، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة.

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. بتوصية لجنة الدراسات العمياعمى ما جات  أوصى المجمس بالموافقة
 

الموافقة عمى إيقاؼ تسجيؿ )عاـ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -31
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية تخصص ىندسة وعموـ  –أوؿ( لمميندسة / أماني ابراىيـ النقيب 

ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( وذلؾ نظرًا لمرضيا، 0216دورة يناير  –ىندسة وعمـو الحاسبات بقسـ  –الحاسبات 
 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جات بتوصية مجمس القسـ.

 القــــــــرار

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

الموافقة عمى إيقاؼ تسجيؿ )عاـ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2مقدمة مف السيدة أالمذكرة ال -30
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية تخصص ىندسة  –أوؿ( لمميندسة / شريف سعد محمد عبد اهلل 
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(02) 

ـ )بنظاـ 0218دورة أكتوبر  –ربية اإللكترونيات واالتصاالت الكي بقسـ ىندسة –اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 
الساعات المعتمدة( وذلؾ نظرًا لرعاية طفمتيا، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جات بتوصية 

 مجمس القسـ.

 القــــــــرار

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

الموافقة عمى إيقاؼ تسجيؿ )عاـ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2السيدة أ المذكرة المقدمة مف -33
المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية تخصص ىندسة  –ثاني( لمميندسة / دينا عادؿ محمد ابراىيـ 

وذلؾ نظرًا لرعاية طفميا، حيث  )بنظاـ الساعات المعتمدة(ـ 0216اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
 أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جات بتوصية مجمس القسـ.

 القــــــــرار

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

الموافقة عمى إلغات تسجيؿ الطالب / شأف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ب2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -34
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  –مصطفى محمد صالح محمد زيف الديف 

وذلؾ نظرًا النتيات المدة القانونية لتسجيمو لدرجة الماجستير في )بنظاـ الساعات المعتمدة( ـ 0214دورة أكتوبر 
بناتًا عمى التقرير السنوي لمسادة المشرفيف وطمب سيادتيـ بإلغات التسجيؿ لو، حيث أوصت  ـ وأيضاً 32/9/0202

 لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جات بتوصية مجمس القسـ.

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جات بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
الموافقة عمى إلغات تسجيؿ الطالب / د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2لسيدة أالمذكرة المقدمة مف ا -35

المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  –أيسـ لبيب حامد حشاد 
المشرفيف، حيث أوصت لجنة الدراسات ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( وذلؾ بناتًا عمى رأي السادة 0213دورة أكتوبر 

 العميا بالموافقة عمى ما جات بتوصية مجمس القسـ.

 القــــــــرار

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

إلغات قيد الطالبة / ندى  الموافقة عمىد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -36
المقيدة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت  –فتحي السيد ابراىيـ األزرؽ 

، وذلؾ نظرًا النتيات المدة القانونية ليا طبقا لموائ  والقواعد )بنظاـ الساعات المعتمدة( ـ0217الكيربية دورة يناير 
 وصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جات بتوصية مجمس القسـ.المعموؿ بيا، حيث أ

 القــــــــرار

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

الة الموافقة عمى تعديؿ موضوع رسد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -37
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو  –الماجستير )تعدياًل غير جوىريًا( الخاصة بالطالبة / رامي محمد عمر خطاب 

، وذلؾ )بنظاـ الساعات المعتمدة(ـ0210اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
 العميا بالموافقة عمى ما جات بتوصية مجمس القسـ. بناتًا عمى رغبة لجنة اإلشراؼ، حيث أوصت لجنة الدراسات
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(01) 

 القــــــــرار

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

 -انهجبٌ:
 ـ.01/11/0201الموافؽ  االحد( المنعقدة يوـ الثالثة)الجمسة  لجنة العالقات الثقافية والبحوث العمميةمحضر اجتماع  .1

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

 ـ.14/11/0201( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ الثالثة)الجمسة  الفيزيقا والرياضيات اليندسيةمحضر اجتماع مجمس قسـ  .0

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

 ـ.01/11/0201عقدة يوـ االحد الموافؽ ( المنالثالثة)الجمسة  لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئةمحضر اجتماع  .3

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

 ـ .01/11/0201الثالثة( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ محضر اجتماع لجنة شئوف التعميـ والطالب )الجمسة  .4

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 ـ .14/11/0201( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ الثالثة)الجمسة محضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات  .5

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

الثالثة( المنعقدة يـو االحد الموافؽ )الجمسة محضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  .6
 ـ .14/11/0201

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 ـ .08/11/0201الثالثة( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ الجمسة )محضر اجتماع المجنة التنسيقية  .7

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 ـ .08/11/0201الثالثة( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ )الجمسة محضر اجتماع لجنة المختبرات واالجيزة العممية  .8

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 
 ـ .03/11/0201الثالثة( المنعقدة يوـ الثالثات الموافؽ مسة )الجمحضر اجتماع لجنة المكتبة  .9

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
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(00) 

 

 يب يسخجد يٍ أعًبل
 ـ .03/11/0201الثالثة( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ )الجمسة محضر اجتماع لجنة الحاسبات -1

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

 ـ .01/11/0201الثالثة( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ )الجمسة ة الدراسات العميا والبحوث محضر اجتماع لجن-0

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

الثالثة( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ )الجمسة محضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية -3
 ـ .14/11/0201

 القــــــــرار

 عمما.المجمس ط أحي

لبرنامج  ( cالدكتور / المدير التنفيذي لوحدة الجودة بشأف اعتماد المعايير االكاديمية )مستوى الكتاب المقدـ مف السيد -4
 ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ .  

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 
 / المدير التنفيذي لوحدة الجودة بشأف اعتماد ما تـ انجازه مف ورش عمؿ بالكمية. الدكتورالكتاب المقدـ مف السيد -5

 القــــــــرار

 أوصى المجمس باالعتماد .
 
الدكتور / رئيس مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بشأف مراجعة وتحديث الكتاب المقدـ مف السيد -6

 رونيات الصناعية والتحكـ والمقدـ مف وحدة الجودة بالقسـ.مواصفات الخريج لبرنامج ىندسة اإللكت
 القــــــــرار

 أوصى المجمس باالعتماد .
 

 –فت  باب القيد لمدراسات العميا )دبمـو د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -7
ـ حتى 1/1/0200ـ وذلؾ في الفترة مف )0201/0200معي ـ لمعاـ الجا0200دكتوراه( لدورة يناير  –ماجستير 

 ـ( .31/1/0200

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. أوصى المجمس بالموافقة
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(03) 

 ذانواحمد األسمخبد/ َبيم اسمًبعيم عبمد 2عضويت يجهس انكهيت نهسيد أ د/ عميد الكمية بشأف انتيات2أالمذكرة المقدمة مف السيد-8

و ، نمرا َخشمسب بخجديمد 31/12/2221نحبسمببث حيمت حُخ مي عضمويت سميبدحه بًجهمس انكهيمت فمي انًخفسغ بقسى هُدست وعهموو ا

 انعضويت نسيبدحه نًدة عبو .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. أوصى المجمس بالموافقة
 

 يسبء انثبَيتاَخ ى االجخًبع حيت كبَج انسبعت 
 

 

 عًيد انكهيت   أييٍ انًجهس                                       

 
   ةأيًٍ انسيد أحًد انسيد عًيسد/  أ.            سعيد يحًد عبد انعبطي / أ.د


