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 تماع مجمس الكميةمحضر اج

 .ـ6/3/0200 الموافؽ االحدالمنعقدة يـو  { السابعة} الجمسة                           
م وفى حوبم السبعت الحبديت عشس صببحبً حن عقد اجخوبع هجلس الكليت 6/3/0200اًه في يىم االحد الوىافق 

 عويد الكليت ()  ةأيوي السيد أحود السيد عويسبسئبست السيد األسخبذ الدكخىز/ 

 وعضوية كػػػػال مف السادة:     
 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث د/ منى محمد صبري شقير2أ 1

 وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة  يد/ رمضاف عبد الحميد الشنوان2أ 0

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

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

 رئيس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د/ جماؿ محروس عمى عطية 2أ 5

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

 متفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات )بالتناوب(األستاذ ال أ.د/ عبد الحميد محمد رجب 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

 المتفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية االستاذ د/ عبد العزيز ابراىيـ محمود2أ 12

 االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  أ.د/ صابر حممي زيف الديف 11

 الفيزيقا والرياضيات اليندسية )بالتناوب(األستاذ المتفرغ بقسـ  أ.د/ مصطفى حسف عيسى 10

 االستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية أ.د / سناء محمود الربيعي 13
 األستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )بالتناوب( أ.د/ سعيد محمد عبد العاطي 14

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

 اوب(أقدـ المدرسيف )بالتن د./ طارؽ يحيى خضر 16

 المدير التنفيذي لمدرسة العربي الثانوية لمتكنولوجيا التطبيقية ) مف الخارج (  ـ/ سامى فتحي عبده سرور 17

 اعتذر عف الحضور

 االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ أ.د / بالؿ احمد ابو ظالـ 1

 تغيب عف الحضور

 ) مف الخارج ( الميندسيف بالمنوفية نقابةنقيب  د./ شبؿ محمد ضحا 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                                     

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

 وعمـو الحاسبات.بقسـ ىندسة  احمد غزية/  الدكتورالسيد  والدة ةخالص العزاء لوفاكما تقدـ سيادتو ب 

  دة بالجامعة.الدكتورة / شيماء عمراف لدعميا الفني لمكتبات الكميات الجديسيادتو  كـركما 
 

 -: الوصبدقبث :أوالً 
 . ـ6/0/0200 ( المنعقدة بتاريخالسادسةالمصادقة عمى محضر الجمسة السابقة )

دخوؿ امتحاف مادة أساسيات بشأف العذر المرضى االوؿ عف  : 05)ما يستجد مف أعماؿ( ص  1الموضوع رقـ تعديؿ ب -
لمطالب ـ 0201/0200لمعاـ الجامعي  لفصؿ الدراسي األوؿـ با06/1/0200المقرر امتحانيا يـو  (ECE 387) شبكاتال
 . بنظاـ الساعات المعتمدة برنامج ىندسة االتصاالت والشبكاتالمقيد بالمستوى الثالث ب احمد مجدي فوزي كابوه/ 

 
 

 
 -ثبلثبً : هىضىعبث لإلحبطت :

جمس قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية مـ بشأف إعادة تشكيؿ 03/0/0200( بتاريخ 43رقـ) د/ عميد الكمية2قرار السيد أ -1
 .ـ0201/0200والتحكـ بالكمية لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 
مود د/ سناء مح2أ -0،د/ بالؿ أحمد ابو ظالـ2أ-1ضـ  ـ بشأف7/0/0020بتاريخ  (073قرار رئيس الجامعة رقـ ) -0

 .الربيعي
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 

 هىضىعبث عبهت : زابعب
لكنتروؿ الفرقة  ؿ لجاف الممتحنيف لمفرؽ الدراسيةـ بتشكي02/0/0200( بتاريخ 42د/ عميد الكمية رقـ)2قرار السيد أ-3

 ـ.0201/0200العاـ الجامعي  اإلعدادي لنتيجة
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
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لكنتروؿ البرامج ذات  ؿ لجاف الممتحنيف لمفرؽ الدراسيةـ بتشكي02/0/0200( بتاريخ 42د/ عميد الكمية رقـ)2قرار السيد أ -4
لجاف الممتحنيف لمفرؽ الدراسية. ـ بتشكيؿ 02/0/0200( بتاريخ 42د/ عميد الكمية رقـ)2قرار السيد أو  الساعات المعتمدة

 ـ.0201/0200لكنتروؿ الفرقة اإلعدادي لنتيجة العاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 

 شئىى أعضبء هيئت الخدزيسخبهسب: 
)المدرس  –شمبي  ة الميندسة /وفاء احمد محمودالمذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد -1

. حيث أوصى مجمس القسـ مدرس بذات القسـبالكمية في وظيفة  ةىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيبقسـ المساعد 
 احيث أني نظرا لحصولو عمى درجة الدكتوراه في العمـو اليندسية القسـذات ب مدرسفي وظيفة  سيادتو بالموافقة عمى تعييف

عمى أكمؿ وجو  اقـو بواجباتيتو  ابالقسـ ومحسنا أدائي في وظيفة مدرس مساعد امنذ تعييني امسمكيو  افي عممي ت ممتزماً كان
 .ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة .
 
)المدرس  –الميندس /محمد سامى سعيد عرفة يف السيدالمذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعي-0

. حيث أوصى مجمس القسـ مدرس بذات القسـبالكمية في وظيفة  ةىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيبقسـ المساعد 
 اليندسية نظرا لحصولو عمى درجة الدكتوراه في الفمسفة في العمـو القسـذات ب مدرسفي وظيفة  سيادتو بالموافقة عمى تعييف

قـو بواجباتو عمى أكمؿ يبالقسـ ومحسنا أدائو و  في وظيفة مدرس مساعد في عممو ومسمكو منذ تعيينو ممتزماً  حيث أنو كاف
 .وجو ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة .
 

 -لوٌبقشت الوىضىع الخبلي:ة واألسبحرة الوسبعديي رواجخوع الوجلس هي السبدة األسبح 
االستاذ المساعد  -محمد عبد النبي محمدالمذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد د./  - 3

أ سابقا( بمنحة 55) "119مجنة العممية الدائمة لجنة رقـ تقرير البقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية حيث ورد 
القسـ حيث أنو ذات ب في وظيفة أستاذ سيادتو حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى تعييفسيادتو المقب العممي "استاذ" 

بالقسـ ومحسنا أدائو ويقـو بواجباتو عمى أكمؿ وجو ومرفؽ  في وظيفة أستاذ مساعدكاف ممتزما في عممو ومسمكو منذ تعيينو 
 .ة عمى ذلؾ األوراؽ الدال

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة .
 
 
 

 -: : هىضىعبث الجىدةسبدسبً 
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الدكتور / المدير التنفيذي لوحدة الجودة بشأف اعتماد توصيؼ برنامج اليندسة الطبية الحيوية الكتاب المقدـ مف السيد  -1
، حيث أوصى الفريؽ التنفيذي لوحدة الجودة بالعرض عمى مجمس الكمية NARS – 2018عي والتكنولوجيا وفقًا لإلطار المرج

 لالعتماد .
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 
الدكتور / المدير التنفيذي لوحدة الجودة بشأف ما تـ انجازه مف ورش عمؿ بالكمية ، حيث ورد الكتاب المقدـ مف السيد  -0

 ابات متضمنة ما يفيد بعقد ورش العمؿ التالية :خط
ـ 0200/ 17/1الموافؽ االثنيف" والتي عقدت يـو NARS 2018ورشة عمؿ حوؿ "توصيؼ البرنامج طبقًا لإلطار المرجعي  (1

 وذلؾ بمشاركة السيد د/ أحمد محمد النجار المدير التنفيذي لبرنامج ىندسة التحكـ الصناعية .
/ 06/1" والتي عقدت يـو األربعاء الموافؽ االعتمادستكماؿ رفع وتنظيـ ممفات الجودة الخاصة بمعايير ورشة عمؿ حوؿ "ا (0

 ـ وذلؾ بمشاركة السيد د/ أحمد محمد النجار المدير التنفيذي لبرنامج ىندسة التحكـ الصناعية.0200
/ 02/1عقدت يـو الخميس الموافؽ " والتيNARS 2018ورشة عمؿ حوؿ " توصيؼ البرنامج وفقًا لإلطار المرجعي  (3

 ـ وذلؾ بمشاركة السيدة د/ غادة محمد البنبي المدير التنفيذي لبرنامج اليندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا.0200
الكيربية" والتي عقدت يـو  واالتصاالتورشة عمؿ حوؿ "أساليب تقويـ مخرجات تعمـ الطالب لبرنامج ىندسة اإللكترونيات  (4

 عمي شبكة اإلنترنت .  Zoomـ الساعة السابعة مساًء أوف اليف مف خالؿ برنامج 0200/ 0/0ء الموافؽ األربعا
 حيث أوصى الفريؽ التنفيذي لوحدة الجودة باإلحاطة والعرض عمى مجمس الكمية لالعتماد .

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 
كتور / المدير التنفيذي لوحدة الجودة بشأف إنجاز المياـ واألعماؿ الخاصة بمعايير الجودة لبرنامج الدالكتاب المقدـ مف السيد  -3

 ىندسة االتصاالت والشبكات وىو ما يمي :
 والشبكات. االتصاالتالسنوي لبرنامج ىندسة  التقرير (1
 والشبكات. االتصاالتتشكيؿ لجنة لمتابعة تحديث آلية رسالة برنامج ىندسة  (0
 .ـ 13/0/0200في جمسة مجمس اإلدارة والمنعقدة في  والشبكات االتصاالتلقيادة لبرنامج ىندسة معيار ا (3
 والشبكات. االتصاالتتشكيؿ لجنة لمتابعة وصياغة السمات المميزة لبرنامج ىندسة  (4

( 3وتأجيؿ الموضوع ) ( عمى مجمس الكمية لالعتماد1عممًا كما أوصى بعرض الموضوع )الفريؽ التنفيذي لوحدة الجودة  أحيطحيث 
 لالجتماع القادـ لمزيد مف الدراسة .

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 
استكماؿ الممفات األساسية والداعمة لمعايير الجودة الدكتور / المدير التنفيذي لوحدة الجودة بشأف الكتاب المقدـ مف السيد  -4

، حيث أوصى الفريؽ التنفيذي لوحدة الجودة بعرض ـ(0200صة بوحدة الجودة بالكمية )فبراير عمي السحابة اإللكترونية الخا
 التقرير المقدـ مف السيدة د./ مدير وحدة الجودة عمى مجمس الكمية لالعتماد .

 القــــــــرار
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 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

إنجاز المياـ واألعماؿ الخاصة بمعايير الجودة لبرنامج نفيذي لوحدة الجودة بشأف الدكتور / المدير التالكتاب المقدـ مف السيد  -5
 ، حيث أوصى الفريؽ التنفيذي لوحدة الجودة بالعرض عمى مجمس الكمية لالعتماد .ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

إنجاز المياـ واألعماؿ الخاصة بمعايير الجودة لبرنامج الدكتور / المدير التنفيذي لوحدة الجودة بشأف مف السيد الكتاب المقدـ  -6
 ، حيث أوصى الفريؽ التنفيذي لوحدة الجودة بالعرض عمى مجمس الكمية لالعتماد .ىندسة التحكـ الصناعية

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

إنجاز المياـ واألعماؿ الخاصة بمعايير الجودة لبرنامج الدكتور / المدير التنفيذي لوحدة الجودة بشأف الكتاب المقدـ مف السيد  -7
 ، حيث أوصى الفريؽ التنفيذي لوحدة الجودة بالعرض عمى مجمس الكمية لالعتماد .ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية

 القــــــــرار

 مس بالموافقة ويرفع لمجامعة .أوصى المج
 

 اللجٌت الخٌسيقيت ::  سببعبً 
المقدـ مف المدير التنفيذي لبرنامج تقرير الاعتماد بشأف  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب2المقدـ مف السيد أ بالكتا -1

حيث  ـ )مرفؽ التقرير(،0201/0200سير العممية التعميمية عف الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي اليندسة الطبية عف 
 .بالموافقة المجنة التنسيقيةاوصت 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

الطمب المقدـ مف المدير التنفيذي لبرنامج ىندسة بشأف  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب2المقدـ مف السيد أ بالكتا -0
ـ والرفع عمى 0202/0201ـ و 0219/0202اعتماد التقرير السنوي لمبرنامج لمعاـ الجامعي االتصاالت والشبكات بشأف 
 .بالموافقة المجنة التنسيقيةحيث اوصت  السحابة )مرفؽ التقارير(،

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
  -: شئىى الخعلين والطالة : ثبهٌبً 

إيقاؼ قيد الطالب / اسالـ ابراىيـ احمد سميماف المقيد د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف 2الكتاب المقدـ مف السيد أ-1
حيث اوصت لجنة  ـ وحالتو )باؽ لإلعادة( لحيف تحديد موقفة مف التجنيد ،0201/0200بالفرقة الثالثة لمعاـ الجامعي 

 مذكور.الإيقاؼ القيد لمطالب شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/3/0200 السابعةالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 
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العذر المرضي الثاني عف الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف 2الكتاب المقدـ مف السيد أ-0
و باؽ حيث أحضر تقرير طبي ـ لمطالب / مصطفى احمد يوسؼ ىندية المقيد بالفرقة اإلعدادي وحالت0201/0200الجامعي 

مف اإلدارة الطبية بجامعة المنوفية يفيد بأنو يعاني مف اضطراب نفسى ويحتاج أجازه مرضى لمدة شير ابتداء مف تاريخ 
 لمطالب المذكور. قبوؿ العذر المرضي حيث اوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى  ـ،1/1/0200

 القــــــــرار

 الموافقة ويرفع لمجامعةأوصى المجمس ب
 

  -العالقبث الثقبفيت::  حبسعبً 
 

تحويؿ الميمة العممية لمدكتور / جماؿ شحاتو بشأف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث  مف المقدمةلمذكرة ا -1
حيث أوصت  جامعة لوكسمبرج،المدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بالكمية إلى إعارة خارجية ب –الغزالي 

 عمى ما جاء بقرار مجمس القسـ في ىذا الشأف .لجنة العالقات الثقافية بالموافقة 
 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
 ةة بالسيدمف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاص المقدمةالمذكرة  -0

بالكمية وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية  الصناعية والتحكـبقسـ االلكترونيات  األستاذ المساعد – غادة محمد البنبي/  ةالدكتور 
الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء 

 .االمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتيمصرية أو عربية أو ع
 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
 الدكتورالمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد  -3

بالكمية وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية  الفيزيقا والرياضيات اليندسيةبقسـ  المدرس – حمد ابراىيـ عبد القادر المسديا/ 
الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء 

 نة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتو.مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لج
 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد  المقدمةالمذكرة  -4

ىندسة بقسـ  طالب دراسات عميا )والمسجؿ لمدرجة الماجستير( – الحميد الشميبيعبد الحميد محمد عبد /  الميندس
بالكمية وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس  اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية

أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة  وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء مصرية
 العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتو.

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
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د المذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسي -5

وذلؾ لمحفاظ  بالكمية والتحكـالمعيد بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية  – محمد رمضاف عمي ابراىيـ الشامي/  الميندس
عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع 

عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث الجامعات األخرى سواء مصرية أو عربية أو 
 لسيادتو.

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
 الدكتورمف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد  المقدمةالمذكرة  -6

بالكمية وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية  األستاذ المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ – حمد محمد النجارا/ 
الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء 

 لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتو.مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت 
 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
المقدمة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى اضافة باحثيف لألبحاث 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -7

اإللكترونيات االستاذ بقسـ ىندسة  - فتحي السيد عبد السميعالدكتور/ االستاذ تقدـ السيد يث حمف رسائؿ عممية لمنشر 
المسجمة  –واالتصاالت الكيربية بالكمية والمشرؼ عمى رسالة الماجستير الخاصة بالميندسة / عبير عبد الحميـ محمد أيوب 

المدرس بكمية التكنولوجيا  –شراح احمد عبد المقصود نعيـ ان/ ةر الدكتو  بطمب بشأف  الموافقة عمى اضافة السيدة –بالقسـ 
جامعة السويس إلى قائمة المؤلفيف لمبحثيف التالييف والمستخمص مف  –والتعميـ الصناعي بقسـ الكيرباء شعبة اإللكترونيات 

 رسالة الماجستير الخاصة بالميندسة المذكورة 
وبيانػػات )نيػػا شػػاركت بشػػكؿ فعػاؿ فػػي إجػػراء البحثػػيف التػػالييف وىػي ليسػػت مػػف أعضػػاء لجنػػة اإلشػراؼ عمػػى الرسػػالة ولك -

  -كاالتي(: البحثيف
1- Video Quality Enhancement Using Recursive Deep Residual Learning Method. 
2- Video Quality Enhancement Using Dual Transmission Map Dehazing Method. 

/ انشػػراح احمػػد عبػػد المقصػػود نعػػيـ إلػػى قائمػػة ةاضػػافة السػػيدة الػػدكتور   بالموافقػػة عمػػىحيػػث أوصػػت لجنػػة العالقػػات الثقافيػػة 
 المؤلفيف لمبحثيف السابؽ ذكرىـ.

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

المقدمة احثيف لألبحاث د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى اضافة ب2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -8
وعموـ االستاذ بقسـ ىندسة  -أيمف السيد احمد السيد عميرة الدكتور/ االستاذ تقدـ السيد حيث مف رسائؿ عممية لمنشر 

في البحث المستخمص مف رسالة  –محمد اسماعيؿ كرار / رالدكتو  الحاسبات بالكمية بطمب بشأف  الموافقة عمى مشاركة السيد
  -كاالتي(: وبيانات البحث)ة / عزة حسف ابراىيـ الفقي الماجستير لمباحث
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" computer – Assisted Lung Diseases Detection From Pediatric Chest Radiography Using Long 

Short-term Memory Networks" 
حيػث أوصػت سة الطبيػة، حيث أنو شارؾ في فكر البحث واقتراح خوارزميات البحث ومراجعة البحث وتخصصو الدقيؽ في اليند

 مشاركة السيد الدكتور/ محمد اسماعيؿ كرار في البحث المذكور عنوانو بعالية.  لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى
 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

 الدزاسبث العليب -:  عبشساً 
اعتماد الخطة البحثية الجديدة لقسـ ىندسة  لمدراسات العميا والبحوث بشأفالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية  -1

 ـ.02/0/0200اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة بتاريخ 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
 
ضافة مواد خاصة بالطالب /  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف -0 الموافقة عمى حذؼ وا 

المقيد لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت  –احمد محمد عبد الفتاح مبروؾ 
ث أوصى مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية عمى حذؼ مادة )تحميؿ ـ حي0201الكيربية دورة أكتوبر 

ضافة مادة )تحميؿ السعة لنظـ االتصاالت إلى الفصؿ الدراسي الثاني(،  وتصميـ نظـ التشفير مف الفصؿ الدراسي الثاني( وا 
 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
 
ضافة مواد خاصة بالطالبة /  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف -3 الموافقة عمى حذؼ وا 

لفمسفة في العموـ اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية المقيدة لدرجة دكتور ا –فاطمة محمد عمي خالؼ 
ـ حيث أوصى مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية عمى حذؼ مادة )تحميؿ وتصميـ 0201دورة أكتوبر 

ضافة مادة )تحميؿ السعة لنظـ االتصاالت إلى الف صؿ الدراسي الثاني(، حيث نظـ التشفير مف الفصؿ الدراسي الثاني( وا 
 أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
 
ضافة مواد خاصة بالطالبة /  فالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأ -4 الموافقة عمى حذؼ وا 

المقيدة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت  –نيفيف محمد فؤاد الدسوقي 
يؿ ـ حيث أوصى مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية عمى حذؼ مادة )تحم0201الكيربية دورة أكتوبر 
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ضافة مادة )تحميؿ السعة لنظـ االتصاالت إلى الفصؿ الدراسي الثاني(،  وتصميـ نظـ التشفير مف الفصؿ الدراسي الثاني( وا 
 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمياعمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات ال أوصى المجمس بالموافقة
 
ضافة مواد خاصة بالطالبة /  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف -5 الموافقة عمى حذؼ وا 

المقيدة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت  –ايماف محمد عبد المجيد عمراف 
ـ حيث أوصى مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية عمى حذؼ مادة )تحميؿ 0201يربية دورة أكتوبر الك

ضافة مادة )تحميؿ السعة لنظـ االتصاالت إلى الفصؿ الدراسي الثاني(،  وتصميـ نظـ التشفير مف الفصؿ الدراسي الثاني( وا 
 ما جاء بتوصية مجمس القسـ .حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
 
ضافة مواد خاصة بالطالبة /  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف -6 الموافقة عمى حذؼ وا 

المقيدة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  –دوح عزة رمضاف عبده دن
ـ حيث أوصى مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية عمى حذؼ مادة )تحميؿ وتصميـ 0201دورة أكتوبر 

ضافة مادة )تحميؿ ا لسعة لنظـ االتصاالت إلى الفصؿ الدراسي الثاني(، حيث نظـ التشفير مف الفصؿ الدراسي الثاني( وا 
 أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
 
ضافة مواد خاصة بالطالبة /  لمدراسات العميا والبحوث بشأفالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية  -7 الموافقة عمى حذؼ وا 

المقيدة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت  –ايماف حسيف محمد صال  عمي 
ت الكيربية عمى حذؼ مادة )تحميؿ ـ حيث أوصى مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاال0201الكيربية دورة أكتوبر 

ضافة مادة )تحميؿ السعة لنظـ االتصاالت إلى الفصؿ الدراسي الثاني(،  وتصميـ نظـ التشفير مف الفصؿ الدراسي الثاني( وا 
 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا عمى ما أوصى المجمس بالموافقة
 
ضافة مواد خاصة بالطالبة /  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف -8 الموافقة عمى حذؼ وا 

واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر المقيدة بالفرقة األولى دبمـو الدراسات العميا بقسـ ىندسة اإللكترونيات  –دينا نشأت عتماف 
 ـ حيث أوصى مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية عمى :0201
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  . حذؼ مادة : نظـ االتصاالت الرقمية مف الفصؿ الدراسي الثاني 

  . ضافة مادة : نظـ االتصاالت البصرية إلى الفصؿ الدراسي الثاني  وا 

  ونظرية المعمومات مف الفصؿ الدراسي الثاني . حذؼ مادة : االتصاالت االحصائية 

  . ضافة مادة : نظـ االتصاالت باألقمار الصناعية إلى الفصؿ الدراسي الثاني  وا 

  . حذؼ مادة : شبكات اتصاؿ الحاسبات مف الفصؿ الدراسي الثاني 

  . ضافة مادة : تخطيط الشبكات إلى الفصؿ الدراسي الثاني  وا 

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

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
 
ضافة مواد خاصة بالطالب المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف -9 /  الموافقة عمى حذؼ وا 

المقيد بالفرقة األولى دبمـو الدراسات العميا بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  –يوسؼ حسف يوسؼ الطوبجي 
 ـ حيث أوصى مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية عمى :0201دورة أكتوبر 

  . حذؼ مادة : نظـ االتصاالت الرقمية مف الفصؿ الدراسي الثاني 

  . ضافة مادة : نظـ االتصاالت البصرية إلى الفصؿ الدراسي الثاني  وا 

  . حذؼ مادة : االتصاالت االحصائية ونظرية المعمومات مف الفصؿ الدراسي الثاني 

  . ضافة مادة : نظـ االتصاالت باألقمار الصناعية إلى الفصؿ الدراسي الثاني  وا 

  لدراسي الثاني .حذؼ مادة : شبكات اتصاؿ الحاسبات مف الفصؿ ا 

  . ضافة مادة : تخطيط الشبكات إلى الفصؿ الدراسي الثاني  وا 

 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
 

ياسر احمد /  مد فترة الدراسة )عاـ أوؿ( لمطالب د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2ف السيدة أالمذكرة المقدمة م -12
المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة يناير  –شوقي الشريؼ 

ـ 1/0/0200بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿ( لمطالب المذكور يبدأ مف  ـ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث0217
 ـ .31/1/0203حتى 

 القــــــــرار

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

عميا نيرو /  مد فترة الدراسة )عاـ أوؿ( لمطالبة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -11
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية تخصص ىندسة  –موسى السيد 
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مد )عاـ ـ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى 0218اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة يناير 
 ـ .31/1/0203ـ حتى 1/0/0200أوؿ( لمطالبة المذكورة يبدأ مف 

 القــــــــرار

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

شيماء عبد /  ؿ( لمطالبةمد فترة الدراسة )عاـ أو د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -10
المسجمة لدرجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية تخصص  –المقصود محمود كروش 

ـ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد 0218ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة يناير 
 ـ .31/1/0203ـ حتى 1/0/0200البة المذكورة يبدأ مف )عاـ أوؿ( لمط

 القــــــــرار

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

 سعيد عال/  مد فترة الدراسة )عاـ ثالث( لمطالبة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -13
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ تخصص ىندسة  –احمد سمطاف 

ـ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثالث( 0216اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة يناير 
 ـ .31/1/0203ـ حتى 1/0/0200لمطالبة المذكورة يبدأ مف 

 القــــــــرار

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

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة رسالة  -14
ـ  0213 أكتوبردورة ماجستير العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة   – رامي محمد عمر خطاب/ الخاصة بالميندس  الماجستير

  -( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:) مقسمات قدرة متعامدة األوجو باستخداـ المواد المركبة  -في موضوع:
 الوظيفة االسـ ـ
 (داخمية اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )أستاذ متفرغ بقسـ ىندس صابر حممي زيف الديفأ.د/  1
 )خارجي( بمعيد بحوث اإللكترونياتأستاذ  احمد محمد عطيةأ.د/  0

بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات واالتصػػػاالت الكيربيػػػة مسػػػاعد( اسػػػتاذ اسػػػتاذ متفػػػرغ ) عبد العزيز طو كامؿ شمبيد./   3
 (مشرؼ)

 . الفحص والمناقشة الخاصة بالميندس المذكورى تشكيؿ لجنة حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عم
 القــــــــرار

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

شة رسالة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناق -15
 0213المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية دورة أكتوبر   – طارؽ عابد محمد سميمافالخاصة بالميندس /  الماجستير

( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة ) تقييـ أداء تقنيات تكويف الشعاع في نظـ الجيؿ الخامس لالتصاالت  -ـ في موضوع:
  -الرسالة مف السادة:
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 الوظيفة االسـ ـ
 استاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ( معوض ابراىيـ معوضأ.د/  1
 (جامعة طنطا )خارجي –متفرغ بكمية اليندسة أستاذ  محمد السعيد نصر أ.د/  0
 استاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )داخمي( أ.د / محمد جالؿ المشد 3

 . الفحص والمناقشة الخاصة بالميندس المذكورصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة حيث أو 
 القــــــــرار

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

أف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة رسالة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش -16
المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ   – خميؿ محمود خميؿ الخميسيالخاصة بالميندس /  الدكتوراه

 ) تحسيف المعامالت لمصادر حصاد الطاقة -ـ في موضوع: 0217ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
  -( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:الميكرومترية 

 الوظيفة االسـ ـ
 استاذ متفرغ بأكاديمية الشروؽ )عف لجنة اإلشراؼ( صالح سيد العجوزأ.د/  1
 ()داخميىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية متفرغ بقسـ أستاذ  محمد محمد عبد السالـ نصار أ.د/  0
 (عف لجنة االشراؼبقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) متفرغاستاذ  السيد محمود الربيعيأ.د /  3
 استاذ بمدينة زويؿ لمعمـو والتكنولوجيا )خارجي( أ.د / صالح صبري احمد عبيو 4

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

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

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة رسالة  -17
المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية   – د الصمد عبد المنعـ عساكراحمد عبالخاصة بالميندس /  الدكتوراه

) تطوير نموذج لتأميف نظـ التعرؼ  -ـ في موضوع: 0216بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
  -السادة: ( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مفالبيومترية المستخدمة في المنشآت النووية 

 الوظيفة االسـ ـ
 ىيئة الطاقة الذرية )خارجي( –استاذ متفرغ بمركز البحوث النووية  امبابي اسماعيؿ محمودأ.د/  1
 ()داخميىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية متفرغ بقسـ أستاذ  طو السيد طو أ.د/  0

عػف ) ىيئػة الطاقػة الذريػة-مركز البحوث النوويػة -لمفاعالتابقسـ  متفرغاستاذ  أ.د / نبيؿ محمد عبد الفتاح عياد 3
 (لجنة االشراؼ

 )عف لجنة اإلشراؼ(ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية استاذ بقسـ  أ.د / أسامة فوزي زىراف 4

 . الفحص والمناقشة الخاصة بالميندس المذكورحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 
 القــــــــرار
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 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 -18
جستير في العمـو األساسية اليندسية بقسـ الفيزيقا والرياضيات المقيد لدرجة الما –بالميندس/ أحمد محمد فتحي سالـ 

 :ـ بعنواف0219اليندسية  دورة أكتوبر 

 " " نمذجة وتحميؿ النبائط النانوفوتونية
 تحت إشراؼ كاًل مف :

 
 

 الوظيفة االسـ ـ
 ةالفيزيقا والرياضيات اليندسيبقسـ استاذ الفيزياء المتفرغ  سناء محمود الربيعي أ.د /  1
مدينػػة زويػػؿ  –اسػػتاذ عمػػـ الفوتونػػات ومػػدير مركػػز الفوتونػػات والمػػواد الذكيػػة  د/ صالح صبري احمد عبيو2أ 0

 لمعمـو والتكنولوجيا
مدينػػة زويػػؿ  -اسػػتاذ الفيزيػػاء ببرنػػامج النػػانو تكنولػػوجي والنػػانو إلكترونيػػات أ.د / محمد فرحات عثماف 3

 لمعمـو والتكنولوجيا

 المذكور. بالطالبالبحث الخاصة  نقطةات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ حيث أوصت لجنة الدراس
 القــــــــرار

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

لبحث الخاصة افقة عمى تسجيؿ خطة اد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -19
المقيدة لدرجة الماجستير في العمـو األساسية اليندسية بقسـ الفيزيقا والرياضيات  –بالميندسة/ ىند عاطؼ كماؿ صال  

 :ـ بعنواف0219اليندسية  دورة أكتوبر 

 " " دراسة السموكيات الديناميكية ألنظمة فوضوية مختمفة
 تحت إشراؼ كاًل مف :

 الوظيفة االسـ ـ
 الفيزيقا والرياضيات اليندسيةبقسـ استاذ الرياضيات المتفرغ  جدي محمد كامؿ يوسؼ مأ.د /  1
 استاذ الرياضيات المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية د/ وداد عمي عبد المنعـ الجنايني2أ 0
 ضيات اليندسيةمدرس الرياضيات اليندسية بقسـ الفيزيقا والريا د./ ناصر عبد الفضيؿ عبد الحميد سعيد 3

 .ةالمذكور  بالطالبةالبحث 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 خطة البحث الخاصة والبحوث بشأف المو د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -02
المقيدة لدرجة الماجستير في العمـو األساسية اليندسية بقسـ الفيزيقا  –بالميندسة/ أمؿ عاشور توفيؽ عبد النبي 

 :ـ بعنواف0219والرياضيات اليندسية  دورة أكتوبر 

 " الخطية ذاتية اإلثارة" التحكـ في االىتزازات لفئة مف األنظمة الديناميكية غير 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/3/0200 السابعةالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(15) 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 الفيزيقا والرياضيات اليندسيةبقسـ استاذ الرياضيات المتفرغ  مجدي محمد كامؿ يوسؼ أ.د /  1
 استاذ الرياضيات المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية د/ حسف محمد عبد الحافظ2أ 0
 مدرس الرياضيات اليندسية بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية عبد الحميد سعيدد./ ناصر عبد الفضيؿ  3

 .ةالمذكور  بالطالبةالبحث 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 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -01

المقيد لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  –بالميندس/ محمد جماؿ محمد فرس 
 :مدة( بعنوافـ )بنظاـ الساعات المعت0218دورة أكتوبر 

 " " تحسيف أداء أنظمة التحكـ الغيمي باستخداـ طرؽ متقدمة
 تحت إشراؼ كاًل مف :

 الوظيفة االسـ ـ
 ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ استاذ متفرغ  محمد عبد العظيـ البرديني أ.د /  1
 اعية والتحكـىندسة اإللكترونيات الصنبقسـ استاذ مساعد  د./ احمد محمد النجار 0
 ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـمدرس بقسـ  د./ عبد العزيز عمي خاطر 3

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

 امعة.ويرفع لمج 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 -00
المقيد لدرجة ماجستير العمـو اليندسية تخصص ىندسة وعمـو الحاسبات بقسـ  –بالميندس/ محمد حساـ حسني ابراىيـ 

 :ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( بعنواف0202ىندسة وعموـ الحاسبات دورة أكتوبر 

 " " اكتشاؼ األجساـ ثالثية األبعاد بأداء عالي في تطبيقات القيادة الذاتية
 تحت إشراؼ كاًل مف :

 الوظيفة االسـ ـ
 وعمـو الحاسباتىندسة بقسـ استاذ متفرغ  نواؿ احمد الفيشاوي أ.د /  1
 وعمـو الحاسباتندسة ىبقسـ استاذ مساعد  د./ محمد احمد الرشيدي 0

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

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
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افقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة يا والبحوث بشأف المو د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العم2المذكرة المقدمة مف السيد أ -03
المقيدة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات  –بالميندسة/ ندى محمد معوض محمود حنفي 

 :ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( بعنواف0219الصناعية والتحكـ )ىندسة التحكـ والنظـ( دورة يناير 

 " عرؼ الكؼء التمقائي عمى األعطاؿ وأماكنيا في األلواح الشمسية إعتمادًا عمى الذكاء االصطناعي" الت
 تحت إشراؼ كاًل مف :

 الوظيفة االسـ ـ
 اإللكترونيات الصناعية والتحكـىندسة بقسـ استاذ متفرغ  بالؿ احمد ابو ظالـ أ.د /  1
 اإللكترونيات الصناعية والتحكـىندسة بقسـ استاذ مساعد  د./ غادة عبد الستار البنبي 0
 اإللكترونيات الصناعية والتحكـىندسة مدرس بقسـ  د./ ابراىيـ عبد الحميد رمضاف 3

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

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

افقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -04
 المقيد لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات –بالميندس/ محمد شريؼ نبيؿ عبد ربو 

 :ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( بعنواف0202)ىندسة الحاسب( دورة أكتوبر 

 " " ميكنة نظاـ ذكي الختبار وتحفيز الدماغ
 تحت إشراؼ كاًل مف :

 الوظيفة االسـ ـ
 وعمـو الحاسباتىندسة بقسـ استاذ متفرغ  نبيؿ عبد الواحد اسماعيؿ أ.د /  1
معيػد االىرامػات لميندسػة -اإللكترونيات واالتصاالتقسـ رغ ورئيس استاذ متف أ.د / جماؿ احمد السيد الشيخ 0

 والتكنولوجيا بالسادس مف أكتوبر
 وعمـو الحاسباتىندسة استاذ بقسـ  أ.د/ جماؿ محروس عطية 3
جامعػة عػيف  -كمية الطػب-استاذ مساعد طب وصحة المسنيف وعمـو األعمار د./ ىبو محمد توفيؽ 4

 شمس
 استاذ مساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات باف عيسىد./ صالح الديف شع 5

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

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
 
الموافقة عمى )تعديؿ في لجنة اإلشراؼ( اضافة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -05

 اسـ كاًل مف :
 استاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية –السيد أ.د/ سعيد محمد عبد العاطي  -

االت الكيربية إلى لجنة اإلشراؼ استاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتص –السيد د./ محمد جالؿ المشد  -
المسجؿ لدرجة الماجستير في العموـ  –عمى رسالة الماجستير الخاصة بالميندس / باسـ عادؿ عبد الفتاح الغراب 
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ـ وذلؾ نظرًا لحاجة البحث 0214دورة أكتوبر  –بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  -اليندسية
 ابراىيـ محمد الدكاني حيث أصبحت لجنة اإلشراؼ كالتالي : لمجيودات سيادتيـ ووفاة أ.د/

 بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةمتفرغ أستاذ  ابراىيـ محمد الدكانيأ.د /  -1
 استاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ سعيد محمد عبد العاطي -0
 بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية استاذ مساعد د./ محمد جالؿ المشد -3

 ، 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
الموافقة عمى )تعديؿ في لجنة اإلشراؼ( اضافة  لمدراسات العميا والبحوث بشأفد/ وكيؿ الكمية 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -06

اسـ السيد د./ وليد عيد الحنفي عمى لجنة اإلشراؼ لرسالة الماجستير الخاصة بالميندس / شريؼ محمد عبد المقصود 
إلحاؽ بدورة أكتوبر  –ت الكيربية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاال -المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية –الخنيزي 
 ـ حيث أصبحت لجنة اإلشراؼ كالتالي :0202

 بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةمتفرغ أستاذ  ابراىيـ محمد الدكانيأ.د /  -1
 استاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ فتحي السيد عبد السميع -0
 بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةاستاذ مساعد  الحنفيد./ وليد عيد  -3

 ، 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
 

الموافقة عمى )تعديؿ في لجنة اإلشراؼ( اضافة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2ة أالمذكرة المقدمة مف السيد -07
 اسـ كاًل مف :

 استاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية –السيد د./ وليد عيد الحنفي  -

يات بكمية التكنولوجيا والتعميـ بجامعة استاذ مساعد بقسـ تكنولوجيا اإللكترون –السيد د./ محسف احمد البنداري  -
المسجمة لدرجة  –إلى لجنة اإلشراؼ عمى رسالة الماجستير الخاصة بالميندسة /راندا صابر احمد حماد  -حمواف 

ـ 0213إلحاؽ بدورة أكتوبر  –بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  -الماجستير في العمـو اليندسية
 البحث لمجيودات سيادتيـ ووفاة أ.د/ ابراىيـ محمد الدكاني حيث أصبحت لجنة اإلشراؼ كالتالي :وذلؾ نظرًا لحاجة 

 بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةمتفرغ أستاذ  ابراىيـ محمد الدكانيأ.د /  -1
 بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةاستاذ مساعد  د./ وليد عيد الحنفي -0
استاذ مساعد بقسـ تكنولوجيا اإللكترونيات بكمية التكنولوجيا  د./ محسف احمد البنداري -3

 والتعميـ بجامعة حمواف
 ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ.

 القــــــــرار

 رفع لمجامعة.وي عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
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الموافقة عمى إلغاء تسجيؿ الطالبة / رانيا السيد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -08

ـ 0217المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر  –عبد العزيز ابراىيـ 
اءًا عمى طمب لجنة اإلشراؼ وما جاء بالتقرير السنوي، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء وذلؾ بن

 بتوصية مجمس القسـ.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
الموافقة عمى إلغاء إلغاء تسجيؿ الطالبة / ميا ية لمدراسات العميا والبحوث بشأف د/ وكيؿ الكم2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -09

المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر  –السيد حسف رجب 
سجيؿ الميندسة المذكورة وذلؾ نظرًا إلنقطاعيا ـ وذلؾ بناءًا عمى الطمب المقدـ مف لجنة اإلشراؼ بشأف إلغاء إلغاء ت0213

 عف الدراسة لعذر مرضي، 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
 

الموافقة عمى إلغاء قيد الطالب / ىاني ىاشـ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2ة أالمذكرة المقدمة مف السيد -32
ـ وذلؾ 0216المقيد لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة يناير  –احمد ابو العنيف 

ؿ لنقطة البحث، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة ـ ولـ يتقدـ بالتسجي31/1/0200النتياء مدتو القانونية في 
 عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ.

 القــــــــرار

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

عمى توصية لجنة فحص ومناقشة  افقةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -31
المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو األساسية اليندسية  –رسالة الماجستير الخاصة بالميندسة / تسنيـ محمد عمي فرحات 

 بعنواف:،  ـ0218بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية دورة يناير 
 ر منتييو "األغطية المزدوجة المتعامدة بواسطة فئات األشكاؿ الغي" 

" Orthogonal Double Covers by Infinite Graph Classes "                           
الفيزيقا بقسـ اليندسية األساسية موـ العفي  الماجستيردرجة  ةالمذكور  ةلجنة الفحص والمناقشة من  الطالبحيث أوصت 

 .والرياضيات اليندسية
 القــــــــرار

بقسػػـ الفيزيقػػا اليندسػػية األساسػػية العمػػوـ فػػي  الماجسػػتيردرجػػة  ةالمػػذكور  ةمػػن  الطالبػػة عمػػى أوصػػى المجمػػس بالموافقػػ
 والرياضيات اليندسية ويرفع لمجامعة.

 
 ةالشامؿ الخاصة بالطالب االمتحاف لجنة تشكيؿد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -30

لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ  ةالمسجمالمدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات و  – رؼ الديفمروة محمد عمي ش/ 
 -:ؿ المجنة مف السادةـ ، تشك0219 ينايردورة اليندسية 

 جامعة المنوفية )خارجي( –أستاذ بكمية الحاسبات والمعمومات  حاتـ محمد سيد احمدأ.د/  1



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/3/0200 السابعةالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(19) 

 أستاذ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات )عف لجنة اإلشراؼ( عميرهأ.د/ أيمف السيد احمد السيد  0

 أستاذ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات )مف داخؿ القسـ( أ.د / جماؿ محروس عطية 3

 د./ احمد محمد محمد النجار 4
مف خارج )أستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ

 القسـ(

 (القسـ داخؿ)مف  وعموـ الحاسباتبقسـ ىندسة  داذ مساعاست ./ محمد بدوي محمد بدويد 5

تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالبة المذكورة بناء عمى حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى 
 ما جاء بمجمس القسـ .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. لعمياعمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات ا أوصى المجمس بالموافقة
 
الشامؿ  االمتحاف لجنة اعتماد التقرير المقدـ مفد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -33

يات بقسـ ىندسة اإللكتروناليندسية لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ  المسجؿ – ابراىيـ جماؿ الديف ابراىيـ/  الخاصة بالطالب
 -:ؿ المجنة مف السادةـ ، تشك0218 ينايردورة واالتصاالت الكيربية 

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

 القسـ(

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

 د صبري شقيرأ.د / منى محم 3
ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )عف لجنة أستاذ بقسـ 

 اإلشراؼ(

 القسـ( خارجأستاذ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات )مف  أ.د / جماؿ محروس عطية 4

 عبد المجيد عبد الحكيـ شرشرد. /  5
أستاذ متفرغ "استاذ مساعد" بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت 

 ة )مف داخؿ القسـ(الكيربي

 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
 
عمى قرار لجنة فحص ومناقشة رسالة  ؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقةد/ وكي2المذكرة المقدمة مف السيد أ -34

المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  –الماجستير الخاصة بالميندس / عبد الكريـ صال  الحناوي 
 بعنواف:،  ـ0219اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

 ؿ ليوائيات الموجو المتسربة "قابمية التشك" 
" Reconfigurable Leaky Wave Antennas "                           

ىندسة اإللكترونيات بقسـ موـ اليندسية الع ماجستيردرجة  لجنة الفحص والمناقشة من  الطالب المذكورحيث أوصت 
 . واالتصاالت الكيربية

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. مى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العمياع أوصى المجمس بالموافقة



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/3/0200 السابعةالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(02) 

 
عمى قرار لجنة فحص ومناقشة رسالة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة2المذكرة المقدمة مف السيد أ -35

دسية بقسـ ىندسة المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو الين –الماجستير الخاصة بالميندس / أنس صابر حممي زيف الديف 
 بعنواف:،  ـ0219اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

 تحسيف مصفوفات اليوائيات المعدلة زمنيًا لشبكات الجيؿ الخامس باستخداـ الذكاء االصطناعي "" 
" Optimization of 5G Time-Modulated Antenna Arrays Using Artificial Intelligence "        

ىندسة اإللكترونيات بقسـ موـ اليندسية الع ماجستيردرجة  لجنة الفحص والمناقشة من  الطالب المذكورحيث أوصت 
 . واالتصاالت الكيربية

 القــــــــرار

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

ى التقارير السنوية لطالب الماجستير الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ  -36
المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية لمعاـ  -حسيف عمي ابراىيـ الخاصة بالطالب /  بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات

ما جاء بالتقرير السنوي بعد استيفاء خطة البحث ـ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 0202/0201الجامعي 
 الخاصة بالتقرير.

 القــــــــرار

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

 -اللجبى:حبسعبً :  
يـو االحد الموافؽ ( المنعقدة السادسةمحضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ )الجمسة  -1

 ـ .13/0/0200

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

 ـ .02/0/0200( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ السادسةمحضر اجتماع لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية )الجمسة  -0

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

 ـ .13/0/0200المنعقدة يوـ االحد الموافؽ  السادسة( محضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات )الجمسة -3

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

 ـ .00/0/0200( المنعقدة يوـ الثالثاء الموافؽ السادسةمحضر اجتماع لجنة المكتبة )الجمسة  -4

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

 .ـ02/0/0200الموافؽ االحد( المنعقدة يوـ السادسة)الجمسة  لجنة شئوف التعميـ والطالبمحضر اجتماع  -5

 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/3/0200 السابعةالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(01) 

 عمما.المجمس أحيط 
 
 

 .ـ02/0/0200الموافؽ االحد( المنعقدة يوـ السادسة)الجمسة  لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئةمحضر اجتماع  -6

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

 .ـ13/0/0200 الموافؽ االحد( المنعقدة يوـ السادسة)الجمسة  يندسيةمجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات المحضر اجتماع  -7

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

 الموافؽ االحد( المنعقدة يـو السادسة)الجمسة  المجنة التنسيقية لمبرامج التي تعمؿ بنظاـ الساعات المعتمدةمحضر اجتماع  -8
 .ـ07/0/0200

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

 ـ.07/0/0200)الجمسة السادسة( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ  الفريؽ التنفيذي لوحدة توكيد الجودةمحضر اجتماع  -9

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

 ـ.00/0/0200( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ الخامسة)الجمسة  لجنة حاسباتمحضر اجتماع   -12

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

ـ 02/0/0200ضر اجتماع لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية )الجمسة السادسة( المنعقدة يـو االحد الموافؽ مح  -11
 الجزء الثاني.

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

 ( المنعقدة يـو االحد الموافؽالسادسة)الجمسة  واالتصاالت الكيربيةمحضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات   -10
 ـ .13/0/0200

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

 ـ.07/0/0200( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ السادسة)الجمسة  لجنة المختبرات واالجيزة العمميةمحضر اجتماع   -13

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/3/0200 السابعةالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(00) 

 

 -: هب يسخجد هي أعوبل -: عبشساً 
استاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات االتصاالت الكيربية  –د عبد الرحمف الحنفي المذكرة المقدمة مف السيد د. / وليد عي -1

بالواليات المتحدة األمريكية لمدة  Stanford Universityبشأف الموافقة عمى السفر لميمة عممية عمى نفقة البعثات بجامعة 
ميمة العممية وذلؾ إعتبارًا مف األوؿ مف يوليو ستة أشير بمرتب يصرؼ مف الداخؿ، عمى أف تتحمؿ البعثات كافة تكاليؼ ال

 ـ أو بدءًا مف تاريخ السفر، حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة بالتفويض عف مجمس القسـ .0200
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

متفرغ "استاذ مساعد" بقسـ ىندسة اإللكترونيات  استاذ –المذكرة المقدمة مف السيد د. / عبد المجيد عبد الحكيـ فرج شرشر  -0
ـ عممًا بأف رصيد 4/3/0200ـ إلى 8/0/0200االتصاالت الكيربية بشأف الموافقة عمى اعطاءه اجازة اعتيادية في الفترة مف و 

الدراسية لف  حيث أف الخطة، حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة بالتفويض عف مجمس القسـ باإلجازةاالجازات الخاصة يسم  لو 
 .تتأثر

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 

 ـ.02/0/0200( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ السادسة)الجمسة  لجنة الدراسات العميامحضر اجتماع  -3

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

استاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بشأف  –يد عبد السميع المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / فتحي الس -4
الموافقة عمى منحو اجازة خاصة بدوف مرتب لمعمؿ بالمممكة العربية السعودية لمعمؿ بوظيفة استاذ زائر في جامعة األميرة نوره بنت 

ـ، حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة 0201/0200عبد الرحمف بالرياض وذلؾ خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
 بالتفويض عف مجمس القسـ حيث أف الخطة الدراسية لف تتأثر.

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 

 

 هسبء الثبًيتاًخهى االجخوبع حيث كبًج السبعت 
 

 عويد الكليت        أهيي الوجلس                                  

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


