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 ضر اجتماع مجمس الكميةمح

 .ـ5/4/9191 الموافؽ االحدالمنعقدة يـو  {ةلثامناالجمسة }                          
صجبحبً رن عقد اجزوبع هجلس  العبشسح ًّصفم ّفى روبم السبعخ 5/4/0202اًَ في يْم االحد الوْافق 

 ) عويد الكليخ (  ٍأيوي السيد أحود السيد عويسالكليخ ثسئبسخ السيد األسزبذ الدكزْز/ 

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

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

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

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

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

 قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبعمؿ رئيس مجمس  قائـ د./ أسامة فوزى نبوي زىراف 6
 الفيزيقا والرياضيات اليندسية قسـبعمؿ رئيس مجمس  ائـق / محمد سيد محمد عبد القادر1د 7

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ السيد محمود الربيعي 8

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

 )بالضـ( األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية و العـزأ.د / عاطؼ السيد أب 01

   األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات. سماعيؿإأ.د/ نبيؿ عبد الواحد  00

 ساتذة بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ) بالتناوب(أقدـ األ .د/ نواؿ أحمد الفيشاويأ 09

 الفيزيقا والرياضيات اليندسية األستاذ المتفرغ بقسـ مؿ أ.د / مجدي محمد كا 03

 ) بالتناوب ( ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـاألستاذ بقسـ  السيد  حمديمحمد  أ.د / 04

 أقدـ األساتذة المساعديف ) بالتناوب ( د./ محمد عبده محمد بربار 05

 ف ) بالتناوب (أقدـ المدرسي البنبيد. غادة محمد عبد الستار  06

 أعتذر عف عدـ الحضور

 )بالتناوب( ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةاألستاذ المتفرغ بقسـ  أ.د / طو السيد طو 0

 االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ د/ عبد العظيـ صبيح إبراىيـ1أ 9

 تولى سكرتارية الجمسةت

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

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

 قػػائـ لتوليػػة منصػػب محمػػد سػػيد محمػػد عبػػد القػػادر / د.مسػػيد لوالسػػادة أعضػػاء المجمػػس  التينئػػة سػػيادتو قػػدـ ثػػـ 
 .الفيزيقا والرياضيات  قسـبعمؿ رئيس مجمس 

 -: الوصبدقبد :أّالً  
 . ـ0/3/9191 نعقدة بتاريخ( المالسابعةالمصادقة عمى محضر الجمسة السابقة )

 -: اللجٌخ الزٌسيقيخ : ثانيا  
الوذركسح الوقدهذخ هذي الوذديس الزٌ يذرن لجسًذبه   د/ نائػب رئػيس مجمػس إدارة البرنػامأ بشػ ف1المػذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -0

م علذذى رعيذذيي  55/3/0202( ثزذذبزي  7الٌِدسذذخ اليجيذذخ ّالةيْيذذخ ّالوزوذذوي  هْافقذذخ هجلذذس مدازح الجسًذذبه  ثجلسذذزَ زقذذن )

 الوْضذْع علذى ثعذس  الجسًذبه  لزلجيذخ احزيبجذبد الز صذ  فذي الجسًذبه  حيذا أّصذذ اللجٌذخ الزٌسذيقيخ خسيجذيهي  عيدييه

 الكليخ الر بذ القساز الوٌبست في ُرا الشأى . هجلس

 القــــــــرار

 الرأي. ءويرفع لمجامعة لمجنة التنسيقية العميا ال بدابالموافقة أوصى المجمس 

الوذذركسح الوقدهذذخ هذذي الوذذديس الزٌ يذذرن لجسًذذبه   د/ نائػػب رئػػيس مجمػػس إدارة البرنػػامأ بشػػ ف1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -0

الٌِدسذذخ اليجيذذخ ّالةيْيذذخ ثشذذأى هْافقذذخ هجلذذس مدازح الجسًذذبه  علذذى ضلذذت الذذدكزْز / زهوذذبى جذذبد  ّالوزوذذوي اعزذذرازٍ عذذي 

الزٌسيقيخ على قجْل االعزراز ّرسشيح د/ سةس حذبف  ال  يذف ثذديع لعوذْيخ  عوْيخ هجلس ادازح الجسًبه  حيا أّصذ اللجٌخ

 الجسًبه . مدازح هجلس

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. بتوصية المجنة التنسيقية ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 

 
 -شئْى أعوبء ُيئخ الزدزيس:ثالثا  : 

تعييف السيد الميندسة / رانيا عنتر الطيب ابو العال المعيدة بقسـ   فالمذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بش -0
الماجستير  درجةىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية في وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ لحصوليا عمى 

 بالقسـ. حيث أنيا كانت ممتزمة في عمميا ومسمكيا وتقوـ بواجباتيا ومحسنو أدائيا منذ تعيينيا معيدة
 القــــــــرار                                                                                                         

 مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة.بالموافقة أوصى المجمس 

بقسـ ىندسة  -أحمد محمد شاىيف تعييف السيد الميندس / عمر  المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بش ف -9
الدكتوراه حيث أنو كاف ممتزمًا درجة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بالكمية في وظيفة مدرس بذات القسـ لحصولو عمى 

 بالقسـ.في عممو ومسمكو ويقـو بواجباتو ومحسنًا أدائو منذ تعيينو 

 القــــــــرار                                                                                                         

 مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة.بالموافقة أوصى المجمس 

 
 

 -لوٌبقشخ الوْضْع الزبلي:ح ّاألسبررح الوسبعديي ّاجزوع الوجلس هي السبدح األسبرر
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المػدرس  -لمياء محمػد محمػد الشػناوىة عمى تعييف السيدة د./ المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بش ف الموافق -3
بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بالكمية في وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ بناء عمػى تقريػر المجنػة العمميػة 

مسػاعد بالقسػـ  ". حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى تعيينيا فػي وظيفػة أسػتاذ 091ليندسة الحاسبات لجنة رقـ " 
 وجو.في عمميا ومسمكيا منذ تعيينيا مدرسًا بالقسـ ومحسنا أدائيا وتقـو بواجباتيا عمى أكمؿ  ممتزمةحيث أنيا كانت 

 القــــــــرار                                                                                                         

 مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة.لموافقة باأوصى المجمس 

 

المػػدرس بقسػػـ  -شػػمبيرأفػػت السػػيد المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد/ مػػدير عػػاـ الكميػػة بشػػ ف الموافقػػة عمػػى تعيػػيف السػػيد د./ -4
ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ بالكميػػة فػػي وظيفػػة أسػػتاذ مسػػاعد بػػذات القسػػـ بنػػاء عمػػى تقريػػر المجنػػة العمميػػة 

ظيفػة أسػتاذ مسػاعد بالقسػـ فػي و  قة عمػى تعيينػو". حيث أوصى مجمس القسـ بالمواف 091ندسة الحاسبات لجنة رقـ " لي
 وجو.عمى أكمؿ  يقـو بواجباتوو  حيث أنو كاف ممتزما في عممو ومسمكو منذ تعيينو مدرسًا بالقسـ ومحسنا أدائو

 

 القــــــــرار                                                                                                         

 مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة.بالموافقة أوصى المجمس 
  -شئْى الزعلين ّاليعة:: زاثعبً 

بػدخوؿ المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بش ف الترخيص لطالب الفػرص مػف الخػارج    -0
ـ حيث أف ىؤالء الطالب ليـ حؽ التقدـ لالمتحػاف مػف الخػارج عممػًا بػ ف ىػؤالء 9109/9191االمتحانات لمعاـ الجامعي 

( طالب أوليـ الطالب / محمد عبد الػرحمف جمعػة وآخػرىـ الطالػب / 3الطالب قاموا بسداد الرسـو الخاصة بذلؾ وعددىـ )
 بالموافقة.لجنة شئوف التعميـ والطالب  ، حيث أوصت عاشور الطنطاويعبد اهلل عادؿ 

 القــــــــرار                                                                                                         

 بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة. ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

 حمػدي لمطالػب/ محمػد الثػانيمف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػ ف العػذر المرضػى المذكرة المقدمة  -9
ـ  9109/9191لمعػػاـ الجػػامعى  تالسػيد عبػػد الػػرحمف بالفرقػػة الثانيػة عػػف دخػػوؿ  امتحػػاف مػػادة ىياكػؿ بيانػػات وخورزميػػا

 بالموافقة.لتعميـ والطالب حيث أوصت لجنة شئوف ا حيث أحضر الطالب التقرير الطبي الخاص بذلؾ

 القــــــــرار                                                                                              

 .بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 

المذكرات التي تقدـ بيا مشرفي التػدريب لمفػرؽ  ية لشئوف التعميـ والطالب بش فالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكم -3
أسػابيع حتػى  6أسػابيع الػى 4مػف  الصػيفياقتػراح زيػادة مػدة التػدريب  ثانيػة( والتػي تتضػمف –أولى  -الدراسية ) أعدادي

حيػث أوصػت لجنػة شػئوف التعمػيـ  بالمقترح ليذا العاـ وتحقيؽ اقصػى اسػتفادة لمطػال التدريبييتسنى ليـ بتنفيذ البرنامأ 
 والطالب بالموافقة.

 القــــــــرار                                                                                              

 .بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 

 والميػػداني الصػػيفي الػػداخميف السػػيد أ.د / وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػ ف خطػػة التػػدريب المػػذكرة المقدمػػة مػػ -4
ـ حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطػالب 9109/9191 الجامعي ثالثة( لمعاـ -ثانية -أولى -لمفرؽ الدراسية )أعدادي

 بالموافقة.

 القــــــــرار                                                                                           
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 .بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بش ف إرجاء قيد الطالب / خالد محمد أحمػد عبػد ربػو  -5
 فػػيـ حيػػث أف الطالػػب تػػـ تعػػديؿ ترشػػيحو نتيجػػة لزيػػادة درجاتػػو 9191/9190القػػادـ  الجػػامعياالعػػدادى لمعػػاـ بالفرقػػة 

 حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة. الثانوية العامة مف قبؿ مكتب التنسيؽ

 القــــــــرار                                                                                           

 .بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 

لمطالػب / محمػود جمػاؿ  القيػري الثػانيالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػ ف العػذر  -6
نظػػرا لظػػروؼ السػػفر خػػارج الػػبالد ومرفػػؽ  9109/9191 سػػي الثػػانيالدرامحػػروس عطيػػة عػػف دخػػوؿ امتحانػػات الفصػػؿ 

 حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة . بالخارج لمدراسة وجودهبالطمب صورة مف المستندات التي تثبت 

 ارالقــــــــر                                                                                     

 .بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

  -:الععقبد الثقبفيخ: خبهسبً 
لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػ ف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث خاصػػة ا -0

وذلػػؾ  االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػةىندسػػة بقسػػـ  اذ المسػػاعداالسػػت – سػػعيد محمػػد عبػػد العػػاطي/ . دبالسػػيد 
لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير 

افقػة عمػى شراكة مع الجامعات األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيػث أوصػت لجنػة العالقػات الثقافيػة بالمو 
 و .تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادت

 القــــــــرار                                                                               

 العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة.بتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

. دمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تسجيؿ بحػوث خاصػة بالسػيد لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لا-9
وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ الممكيػػة الفكريػػة  االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـىندسػػة بقسػػـ المػػدرس – أحمػػد محمػػد النجػػار/ 

معػػات األخػػرى سػػواء لمسػػادة البػػاحثيف مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس وتنميػػة ورعايػػة المبػػدعيف مػػنيـ وتػػوفير شػػراكة مػػع الجا
 .ومصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادت

 القــــــــرار                                                                               

 لعالقات الثقافية ويرفع لمجامعة.ابتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 
 
 

 1ألمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمػى تسػجيؿ بحػوث خاصػة بالسػيدا-3
وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ الممكيػػة االسػػتاذ المتفػػرغ بقسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػية – اميػػؿ صػػبحى سػػعد شػػكر اهلل/ . د
كرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سػواء الف

 .ومصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادت
 القــــــــرار                                                                               

 العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة.بتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
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 ( ـ5/4/9191 لثامنةاالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(6) 

 
صرؼ مكاف ة لبحوث نشرت فى  لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمىا-4

ّعٌْاى المدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  –د/ ناصر عبد الفضيؿ عبد الحميد سعيد مجاالت عالمية لمسيد 

  :الجةا

 On the steady-state forward and backward whirling motion of asymmetric nonlinear 

rotor system                                                                                                                           

 -:ّالجةا هٌشْز في هجلخ دّليخ ّعبلويخ ثعٌْاى -

"European Journal of Mechanics/ ASolids,Vol.(98),pp.-1191-1218,(2019)''.              

                                                    

 .صرؼ مكاف ة البحث الخاص بسيادتوقات الثقافية بالموافقة عمى حيث أوصت لجنة العال
 القــــــــرار                                                                               

 العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة.بتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

التقرير العممي المقدـ مف السيد  سيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمىلمذكرة المقدمة مف الا-5

المدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية عف الميمة العممية  –د/ محمد السيد محمد محمد الوكيؿ 

بدولة الصيف والتي امتدت مف (Shenzhen University)الشخصية التي قاـ بيا سيادتو بجامعة شنجف الصينية 

ـ.وأوصى المجمس بالموافقة عمى قبوؿ التقرير العممى ، عمما ب ف السيد الدكتور / محمد 99/9/9191ـ الي 0/3/9108

حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية  السيد محمد محمد الوكيؿ قد قاـ بمناقشة التقرير العممي فى سيمنار عقد بالقسـ

 .في ىذا الش ف مجمس القسـ بتوصيةعمى ماجاء  بالموافقة

 القــــــــرار                                                                               

 العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة.بتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

 ةالتقرير العممي المقدـ مف السيد كمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمىلمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الا-6

ا المؤتمر سيادتيحضور بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية عف  األستاذ المساعد – ىند عبد العظيـ مميطد/ 

 فبراير09-01 لكويت في الفترة مفالدولى األوؿ لتطبيقات جودة اليواء فى العمـو واليندسة المنعقد بدولة ا

 تقد قام ىند عبد العظيـ مميط / ةالدكتور  ةـ.وأوصى المجمس بالموافقة عمى قبوؿ التقرير العممى ، عمما ب ف السيد9191

مجمس  بتوصيةعمى ماجاء  حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة بمناقشة التقرير العممي فى سيمنار عقد بالقسـ

 .ي ىذا الش فف القسـ
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(7) 

 القــــــــرار                                                                               

 العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة.بتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
عبد العزيز عمى السيد / ترشيح   ف الموافقة عمىلمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشا-7

الصناعية والتحكـ لجائزة أفضؿ رسالة دكتوراه بقسـ ىندسة االلكترونيات  المدرس المساعد –عبد العزيز عبد ربو خاطر 

ـ 08/9/9191ـ. عمماف ب ف سيادتو ناقش رسالة الدكتوراه بتاريخ 9109/9191عمي مستوي المنوفية لمعاـ الجامعي 

 .في ىذا الش ف مجمس القسـ بتوصيةعمى ماجاء  ث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقةحي

 القــــــــرار                                                                               

 العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة.بتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 
 -دزاسبد عليب ::  بدسبً س
ضافة  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف-0 الخاصة بالطالب/  الموادحذؼ وا 

مصطفى يوسؼ أحمد سالـ المقيد لدرجة دكتور الفمسفة فى العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية 
واضافة مف الفصؿ الدراسي الثاني   ACD715مادة التحكـ المتيف رمز المقرر  حذؼ ـ9109والتحكـ دورة أكتوبر 
الثاني حيث أوصت لجنة  الى الفصؿ الدراسي  ACD729 االلكترونيات الصناعية رمز المقرر فيموضوعات مختارة 

 بتوصية مجمس القسـ. جاء ماالدراسات العميا بالموافقة عمى 
 القــــــــرار                                                                               

 الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعة.بتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
ضافة  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف-9 عمرو / الخاصة بالطالب الموادحذؼ وا 

المقيد لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  -محمود أميف أبو سالـ
واضافة  الدراسي الثانيمف الفصؿ  ACD729رمز المقرر  االلكترونيات الصناعية مادة  حذؼـ 9109دورة أكتوبر 

حيث أوصت لجنة الدراسات العميا  الدراسي الثانيالى الفصؿ   ACD739 الروبوتات رمز المقرر فيموضوعات مختارة 
 بتوصية مجمس القسـ. عمى ما جاءبالموافقة 

 القــــــــرار                                                                                    

 .ميا والبحوث ويرفع لمجامعةالدراسات العبتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
ضافة مواد الخاصة بالطالب/  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف-3  محمدحذؼ وا 

المقيد لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة  المميجى الحسيني
موضوعات مختارة واضافة الثانى  الدراسيمف الفصؿ   ACD715مادة التحكـ المتيف رمز المقرر  حذؼـ 9191 يناير
الثانى حيث أوصت لجنة الدراسات العميا  الدراسيالى الفصؿ   ACD729 االلكترونيات الصناعية رمز المقرر في

 بتوصية مجمس القسـ. ما جاءبالموافقة عمى 
 القــــــــرار                                                                                          

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
ضافة  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف-4 نورىاف  /ةخاصة بالطالبال الموادحذؼ وا 

 حذؼـ 9109أكتوبر بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة  بتمييدي ماجستير ةالمقيد -سميـ سالـ محمد 
واضافة  الدراسي الثانيالى الفصؿ   ACD615رمز المقرر  موضوعات التحكـ باستخداـ الشبكات العصبيةمادة 
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 ( ـ5/4/9191 لثامنةاالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(8) 

حيث أوصت لجنة الدراسات  الدراسي الثانيالى الفصؿ   ACD636 ز المقررموضوعات مختارة في الميكاترونيات رم
 القسـ.بتوصية مجمس  ما جاءالعميا بالموافقة عمى 

 القــــــــرار                                                                                           

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةة لجنة بتوصي ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
ضافة  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف-5 آالء  /ةمواد الخاصة بالطالبالحذؼ وا 

 حذؼـ 9109أكتوبر بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة  ماجستير بتمييدي ةالمقيد -جماؿ عبد اهلل 
واضافة  الدراسي الثانيمف الفصؿ   ACD629رمز المقرر  موضوعات مختارة في االلكترونيات الصناعيةمادة 

مادة التحكـ بالحاسبات في حذؼ و الثاني الى الفصؿ الدراسي ACD637 موضوعات مختارة في الروبوتات رمز المقرر
ضافة موضوعات مختارة في الميكاترونيات رمز  نيالدراسي الثامف الفصؿ  ACD617 رمز المقرر الحقيقي الزمف وا 

بتوصية مجمس  ما جاءحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى  الثاني الدراسيالى الفصؿ   ACD636المقرر 
 القسـ.

 القــــــــرار                                                                                      

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
ضافة  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف-6 امانى  /ةالخاصة بالطالب الموادحذؼ وا 

حذؼ  ـ9109أكتوبر دورة  دسة االلكترونيات الصناعيةبقسـ ىن ماجستيربتمييدي  ةالمقيد -ابراىيـ شرؼ الديف  فتحي
ضافة مادة) موضوعات مختارة  حيث أوصت لجنة الدراسات العميا  الروبوتات فيمادة ) التحكـ في العمميات العشوائية( وا 

 بتوصية مجمس القسـ. عمى ما جاءبالموافقة 
 القــــــــرار                                                                                    

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
ضافة  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف-7 رواف  /ةالخاصة بالطالب الموادحذؼ وا 

حذؼ  ـ9109أكتوبر دورة  بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية ماجستير بتمييدي ةالمقيد -ر محمود عبد الحميد نص
ضافة مادة) موضوعات مختارة في  فيمادة ) النظـ الخطية( وكذلؾ مادة ) موضوعات مختارة  الروبوتات( وا 

 لقسـ.بتوصية مجمس ا ما جاءحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى  الميكاترونيات(
 القــــــــرار                                                                                     

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 
ضافة  حوث بش فالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والب-8 احمد  مواد الخاصة بالطالب/الحذؼ وا 

حذؼ مادة )  ـ9109أكتوبر دورة  بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية ماجستيربتمييدي  ةالمقيد -محمد عباس أميف 
ضافة مادة) موضوعات مختارة في الميكاترونيات(  حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة الروبوتات المتحركة((وا 

 بتوصية مجمس القسـ. ما جاءعمى 
 القــــــــرار                                                                                        

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 
ضافة  الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ-9  ايو /ةمواد الخاصة بالطالبالحذؼ وا 

حذؼ  ـ9109أكتوبر دورة  بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية ماجستير بتمييدي ةالمقيد -عبد السميع طمبة فتحي 
الروبوتات( وكذلؾ حذؼ مادة  واضافة مادة ) موضوعات مختارة في مادة )موضوعات مختارة في االلكترونيات الصناعية(
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(9) 

ضافة (الحقيقي)التحكـ بالحاسبات في الزمف  (حيث أوصت لجنة الدراسات  موضوعات مختارة فى الميكاترونياتمادة ) وا 
 بتوصية مجمس القسـ. ما جاءالعميا بالموافقة عمى 

 القــــــــرار                                                                                       

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

ضافة  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف-01 منو  /ةالخاصة بالطالب الموادحذؼ وا 
ـ 9109أكتوبر بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة  ماجستير ييديبتم ةالمقيد -اهلل حسيف احمد ندا 

وحذؼ  الدراسي الثانيالى الفصؿ   ACD615رمز المقرر  موضوعات التحكـ باستخداـ الشبكات العصبيةمادة  حذؼ
 رونيات رمز المقررموضوعات مختارة في الميكاتواضافة  ACD616رمز المقرر اليالميمادة )التحكـ باستخداـ المنطؽ 

ACD636  ضافة الى الفصؿ الدراسي الى الفصؿ   ACD637الروبوتات رمز المقرر  في موضوعات مختارة الثاني وا 
 بتوصية مجمس القسـ. ما جاءحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى الدراسي الثاني 

 القــــــــرار                                                                                      

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة  بش فد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-00
تخصص  –المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسة -رسالة الماجستير الخاصة بالميندسة / شيماء محمد محمود أبو خضرة

ـ في موضوع " التكويف المادى األمثؿ 9105بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر  –ىندسة وعمـو الحاسبات 
واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة ير في المنحنيات البيضاوية لمكروت الذكية "  ، لمعالجات التشف

 -مف السادة:
 ةػػػػػػػػػػػػالوظيف ـػػػػػػػػػػػػػاالس ـ

 )ممتحف خارجي( جامعة المنوفية -بكمية الحاسبات والمعمومات بكمية اليندسةأستاذ  / أشرؼ بيجات السيسىأ.د 0

 (داخميممتحف )وعموـ الحاسبات كمية اليندسة االلكترونية أستاذ بقسـ ىندسة  جماؿ محروس عطية أ.د/  9

 وعموـ الحاسبات كمية اليندسة االلكترونية)عف لجنة االشراؼ(بقسـ ىندسة أستاذ متفرغ  أ.د/ نبيؿ عبد الواحد اسماعيؿ  3

 .هالمذكور ة الخاصة بالميندسرسالة الماجستير مناقشة لجنة الفحص و  لموافقة عمى تشكيؿحيث أوصت لجنة الدراسات العميا با
 القــــــــرار                                                                       

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

الموافقة عمى توصية لجنة فحص ومناقشة  بش فد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 1السيد أالمذكرة المقدمة مف -09
المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية دورة  -رسالة الماجستير الخاصة بالميندسة / إيماف محسف أحمد الجماؿ

حيث أوصت لجنة السمكية بيف األقمار الصناعية  " ، ـ في موضوع " تحسيف أداء أنظمة االتصاالت البصرية ال9101أكتوبر 
بالموافقة عمى منح الميندسة المذكورة درجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات الدراسات العميا والبحوث 

 الكيربية.واالتصاالت 
 القــــــــرار                                                                          

بالموافقة عمى منح الميندسة المذكورة درجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت أوصى المجمس 
 .ويرفع لمجامعة الكيربية.



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/4/9191 لثامنةاالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(01) 

 
مناقشة الموافقة عمى توصية لجنة فحص و  بش فد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-03

المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية دورة أكتوبر  -رسالة الماجستير الخاصة بالميندسة / شيماء عمى محمد عمى عيد
حيث أوصت لجنة الدراسات العميا شبكات الراديو االدراكية "  ،  فيـ في موضوع " تقنيات مقترحة لتسميـ الطيؼ 9109

المذكورة درجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت  بالموافقة عمى منح الميندسةوالبحوث 
 الكيربية.

 
 القــــــــرار                                                                          

ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت بالموافقة عمى منح الميندسة المذكورة درجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ أوصى المجمس 
 .ويرفع لمجامعة الكيربية.

الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة رسالة  بش فد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-04
عمـو اليندسية بقسـ ىندسة والمسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في ال-الدكتوراه الخاصة بالميندس / محمد السيد عمى يونس حماد

الوقت الحقيقي  فيتصميـ وتنفيذ معالأ النبضات الرقمي )  -في موضوع :ـ 9105اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
منح الميندس المذكور درجة دكتور الفمسفة في العمـو لموافقة عمى ( حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالألجيزة النووية 

 دسية تخصص ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .الين
 

 القــــــــرار                                                                          

العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات فى  دكتور الفمسفةدرجة  المذكور بالموافقة عمى منح الميندسأوصى المجمس 
 .ويرفع لمجامعة الكيربية.الت واالتصا

 
الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة رسالة  بش فد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-05

 المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة-عيسى البرعيالدكتوراه الخاصة بالميندس / يوسؼ محمد منير 
إطار عمؿ جديد لتحسيف معالجة البيانات الضخمة لخدمة الرعاية الصحية )  -في موضوع :ـ 9104وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر 

منح الميندس المذكور درجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية تخصص لموافقة عمى ( حيث أوصت لجنة الدراسات العميا با
 الحاسبات.ىندسة وعموـ 

 القــــــــرار                                                                      

وعموـ العمـو اليندسية بقسـ ىندسة فى  دكتور الفمسفةدرجة  المذكور بالموافقة عمى منح الميندسأوصى المجمس 
 .ويرفع لمجامعة الحاسبات

 
الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة رسالة  بش فميا والبحوث د/ وكيؿ الكمية لمدراسات الع1المذكرة المقدمة مف السيد أ-06

المدرس المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية  -الدكتوراه الخاصة بالميندس / عبد العزيز عمى عبد العزيز عبد ربو
تحسيف األداء لمحاكمات الذكية )  -في موضوع :ـ 9106والتحكـ والمسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية دورة أكتوبر 

منح الميندس المذكور درجة دكتور الفمسفة في لموافقة عمى ( حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بااعتمادا عمى نيأ تعمـ األلة 
 العموـ اليندسية تخصص ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ .

 القــــــــرار                                                                    



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/4/9191 لثامنةاالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(00) 

العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات فى  دكتور الفمسفةدرجة  المذكور بالموافقة عمى منح الميندسأوصى المجمس 
 .ويرفع لمجامعة الصناعية والتحكـ

 
د/ ىند عبد العظيـ  السيدةى اعتذار عم الموافقة بش فد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-07

عف تدريس مادة ) التطبيقات المتقدمة لمشبكات  استاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية -مميط
دكتوراه وذلؾ النشغاليا بعدد مف  تمييديماجستير ومادة تطبيقات الشبكات العصبية في نظـ االتصاالت " " تمييديالعصبية
حيث أوصت لجنة المدرس بالقسـ  -مرحمة البكالوريوس واسناد تدريسيا لمسيد د / محمد ريحاف اماـ المميجى فيت المقررا

 بتوصية مجمس القسـ. ما جاءعمى  لموافقةالدراسات العميا با
 القــــــــرار                                                                       

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة  ءالموافقة عمى ما جابأوصى المجمس 
مادة ) نظـ التشفير استبداؿ  عمى الموافقة بش فد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -08

/ محمد رضا عبد الحميد عمراف شعيب حيث أنو والحماية الحديثة( في الفصؿ الدراسي الثاني بمادة ) معالجة الصور( لمطالب
حيث أوصت لجنة الدراسات ـ 9109ماجستير قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بدورة أكتوبر  بتمييديمقيد 

 بتوصية مجمس القسـ. ما جاءعمى  لموافقةالعميا با
 القــــــــرار                                                                       

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 
 

اسػتبداؿ بعػض المػواد فػي عمػى  الموافقػة بشػ فد/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث 1المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -09
ماجسػػتير قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات  بتمييػػديفػػايز عبػػد المجيػػد ابػػراىيـ المقيػػدة  سػػماحلمطالبػػة /  الفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني

 -:كالتاليـ وىى 9109/9191ـ لمعاـ الجامعي 9109واالتصاالت الكيربية بدورة أكتوبر 
 ( بمػػادة ) االتصػػاالتالكيرومغناطيسػػي( بمػػادة ) ىندسػػة مػػرور االشػػارات(ومادة ) التشػػتت ت*مػػادة ) ىوائيػػات الميكػػرو موجػػا

 بتوصية مجمس القسـ. ما جاءعمى  لموافقةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا با البصرية المتقدمة(
 القــــــــرار                                                                       

 .ةالدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعبتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
فػي اسػتبداؿ بعػض المػواد عمػى  الموافقػة بشػ فد/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث 1المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -91

لمطالبة / أمينة محمود ابو السعود محمد الشالؿ  المقيدة بتمييدي ماجستير قسـ ىندسػة االلكترونيػات  الفصؿ الدراسي الثاني
مػادة ) دوائػر االتصػاالت المتقدمػة(  كالتػاليـ وىػى 9109/9191 الجػامعيـ لمعػاـ 9109وبر واالتصاالت الكيربية بػدورة أكتػ

حيػث أوصػت لجنػة  بمادة ) ىندسة مرور االشارات(ومادة ) نظـ االتصاالت االحصائية( بمادة ) االتصاالت البصػرية المتقدمػة(
 بتوصية مجمس القسـ. جاء ماعمى  لموافقةالدراسات العميا با
 القــــــــرار                                                                       

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
بعػػض المػػواد فػػي اسػػتبداؿ عمػػى  الموافقػػة بشػػ فد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػا والبحػػوث 1المػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ-90

الفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني لمطالبػػة / نػػورا محمػػد عبػػد العمػػيـ  المقيػػدة بتمييػػدي ماجسػػتير قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت 
 -:كالتاليـ وىى 9109/9191ـ لمعاـ الجامعي 9191الكيربية بدورة يناير 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/4/9191 لثامنةاالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(09) 

) التطبيقػػات المتقدمػػة لمشػػبكات العصػػبية ( بمػػادة )  مػػادة ) التحػػويالت المتقطعػػة وتطبيقاتيػػا( بمػػادة ) معالجػػة الصػػور( ومػػادة
حيػث أوصػت  التطبيقات المتقدمػة لمنبػائط الصػوتية( ومػادة التعػرؼ عمػى األنمػاط( بمػادة ) بمػورات النػانو الضػوئية وخصائصػا(

 بتوصية مجمس القسـ. ءعمى ما جا لموافقةلجنة الدراسات العميا با
 القــــــــرار                                                                       

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
اسػػتبداؿ بعػػض المػػواد فػػي عمػػى  الموافقػػة بشػػ فد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػا والبحػػوث 1المػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ-99

لمطالب / قطب جابر قطب الدعوشى  المقيدة بتمييدي ماجستير قسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت  الثانيالدراسي الفصؿ 
 -:كالتاليـ وىى 9109/9191 الجامعيـ لمعاـ 9109الكيربية بدورة أكتوبر 

بتوصػية  ءعمػى مػا جػا لموافقةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا با مادة ) نظـ االتصاالت االحصائية( بمادة ) معالجة الصور(
 .مجمس القسـ

 القــــــــرار                                                                       

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 
 
 
 
 
 
 
 

اسػتبداؿ بعػض المػواد فػي عمػى  الموافقػة بشػ فمدراسػات العميػا والبحػوث د/ وكيػؿ الكميػة ل1المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -93
الخاصػػة بالطالبػػػة / سػػمية عبػػػد العظػػيـ الفيشػػاوى  المػػػدرس المسػػاعد  بقسػػػـ ىندسػػة االلكترونيػػػات  الفصػػؿ الدراسػػي الثػػػاني

مسفة في العموـ اليندسية ـ والمقيدة لدرجة دكتور الف9109/9191ـ الجامعي ـ لمعا9109واالتصاالت الكيربية بدورة أكتوبر 
 -:كالتاليوىى 

حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا  مػػادة ) دراسػػة أداء االجيػػزة الحيويػػة والطبيػػة( بمػػادة ) تحميػػؿ وتصػػميـ دوائػػر االتصػػاالت(
 .بتوصية مجمس القسـ ءعمى ما جا لموافقةبا

 القــــــــرار                                                                       

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تعديؿ في لجنة االشراؼ برفع  -94

مف لجنة اإلشراؼ  –  ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ  – السيد محمود الربيعيد./  1اسـ السيدأ
اليندسية العموـ  ماجستيرلدرجة  المسجؿ– عبد الحميد محمد عبد الحميد الشميبىعمى رسالة الماجستير الخاصة بالطالب / 

 جنة اإلشراؼ كالتالي :ـ لتصبح ل9105دورة أكتوبر  بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية
 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ عبد العزيز ابراىيـ محمود                   أ.د/  -0



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/4/9191 لثامنةاالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(03) 

حيػث أوصػت  بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ فتحى السيد عبد السميع                         د/  1أ -9
 .المذكورمف لجنة اإلشراؼ عمى رسالة الماجستير الخاصة بالطالب  –سيادتوالعميا بالموافقة عمى رفع اسـ  لجنة الدراسات

 القــــــــرار                                                                       

 .فع لمجامعةالدراسات العميا والبحوث وير بتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 
 المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تسجيؿ خطة البحث الخاصة-95

واالتصاالت المقيد لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات  - محمد عمى محمد ادريس عسؿ بالميندس/
 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :9107دورة أكتوبر  –الكيربية

 " ذو الفجوة الدليؿ الموحى فى تكنولوجيا" تصميـ اليوائيات ودوائر الميكروويؼ 
"Design of Antennas and Microwave Circuits in gap Waveguide Technology   

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة اإللكترونيات  متفرغ اذأست صابر حممى زيف الديف/  د1أ 0
 واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة اإللكترونيات أستاذ مساعد  د/ ىند عبد العظيـ مميط 9
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االتصاالت السمكية بالجامعة المصرية الروسية شيماء مصطفى جابر /د. 3

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

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

 
 د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تسجيؿ خطة البحث الخاصةالمذكرة المقدمة مف السيد أ.-96

 –واالتصاالت الكيربيةالمقيد لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات  - حنا وجيو لمعيمينا  بالميندس/
 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :9105دورة أكتوبر 

 "بروتوكوالت مقترحة لشبكات التحسس لجسـ االنساف"              

""Proposed Protocols For Body Senor Networks    

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة اإللكترونيات  أستاذ شقير صبريمنى محمد /  د1أ 0
 واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة اإللكترونيات س مدر  د/ أحمد عبد العزيز عبد الرحمف سالـ 9

 .حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالب المذكور
 القــــــــرار                                                                       

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةة لجنة بتوصي ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/4/9191 لثامنةاالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(04) 

 البحث الخاصةنقطة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تسجيؿ -97
ت الصناعية تخصص ىندسة االلكترونياالمقيد لدرجة ماجستير العمـو اليندسية  -محمد عمى عبد الفتاح الجيار بالميندس/

 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :9108دورة أكتوبر  –الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة اإللكترونيات -والتحكـ
 الشبكات الميكروية ذات التيار المستمر"في  الموزع الثانوي"استراتيجية التحكـ               

""Distributed Secondary Control   Strategy for Dc Microgrids  

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة اإللكترونيات متفرغ  أستاذ د / بالؿ أحمد أبو ظالـ1أ 0
 الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة اإللكترونيات مدرس  عصاـ نبيؿ أحمد عبد العزيزد/  9
 الصناعية والتحكـنيات بقسـ ىندسة اإللكترو مدرس  د/ أمجد سيد عبد المجيد  3

 . حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالب المذكور
 القــــــــرار                                                                       

 .والبحوث ويرفع لمجامعةالدراسات العميا بتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى إيقاؼ قيد  " عاـ أوؿ " 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ-98

بقسـ ىندسة  ـ9106 ينايردورة  االساسية في العمـو دكتور الفمسفةالمقيد لدرجة  -ىاشـ أحمد ابو العينيف ىانيلمميندس/ 
لمميندس  إيقاؼ قيد" عاـ أوؿ " . وأوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ةوذلؾ نظرًا لمرض والد باتوعمـو الحاس

 .هوذلؾ نظرًا لمرض والدـ 9109/9191المذكور لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار                                                                       

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة  ءوافقة عمى ما جابالمأوصى المجمس 
 

 

االمتحاف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف اعتماد التقرير المقدـ مف لجنة 1المقدمة مف السيد أالمذكرة -99
في العمـو اليندسية بقسـ  المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة – بساـ وصفى خميس محمد / الشامؿ الخاصة بالطالب

قرار لجنة اعتماد ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 9107دورة يناير  وعمـو الحاسباتىندسة 
 االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب المذكور.

 القــــــــرار                                                                       

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاالمجمس  أوصى
 

االمتحاف  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف اعتماد التقرير المقدـ مف لجنة1المقدمة مف السيد أالمذكرة-31
المسجمة سـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية و المدرس المساعد بق – محمد ثروت محمد عطيو/  الشامؿ الخاصة بالطالب

ـ ، 9107دورة يناير  الفيزيقا والرياضيات اليندسيةاليندسية بقسـ ىندسة االساسية لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ 
 قرار لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالبة المذكورة. اعتماد حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى

 القــــــــرار                                                                       

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/4/9191 لثامنةاالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(05) 

 السػنويالنصػؼ  التقريػرمػاد الموافقػة عمػى اعت د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػ ف1المقدمة مف السيد أالمذكرة -30
المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمػوـ الحاسػبات والمسػجؿ لدرجػة دكتػور  -الخاص بالميندس / أحمد محمد عبد العظيـ غزية

 مجمس القسـ. ما جاء مفعمى  لموافقةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا باـ 9109الفمسفة فى العموـ اليندسية دورة أكتوبر 
 القــــــــرار                                                                       

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 
ـ البحػوث لمعػاـ دعػ قيمػة عمػى زيػادة الموافقػة د/ وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػ ف1المقدمة مف السيد أالمذكرة -39

 ـ.9191/9190الجامعة 
 القــــــــرار                                                                       

 .الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعةبتوصية لجنة  ءبالموافقة عمى ما جاأوصى المجمس 
 

 -اللجبى: : عبشساً  : سبثعبً 
 ـ.8/3/9191دسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ )الجمسة السابعة( يوـ األحد الموافؽ محضر اجتماع مجمس قسـ ىن .0

 القــــــــرار                                                                                

  أحيط المجمس عمما.  

 ـ .8/3/9191وـ األحد الموافؽ محضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات )الجمسة السابعة( ي .9

 القــــــــرار                                                                                

  أحيط المجمس عمما.  

 

 ـ .05/3/9191محضر اجتماع لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة )الجمسة السابعة( يوـ األحد الموافؽ  .3

 القــــــــرار                                                                                

  أحيط المجمس عمما.  

 

 ـ .99/3/9191محضر اجتماع لجنة شئوف التعميـ والطالب )الجمسة السابعة( يوـ األحد الموافؽ  .4

 القــــــــرار                                                                            

  أحيط المجمس عمما.  

 

تعمػػؿ بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة )الجمسػػة السػػابعة( يػػوـ األحػػد الموافػػؽ  التػػيمحضػػر اجتمػػاع المجنػػة التنسػػيقية لمبػػرامأ  .5
 ـ .99/3/9191

 القــــــــرار                                                                           

  أحيط المجمس عمما.  

 

 ـ .8/3/9191محضر اجتماع مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )الجمسة السابعة( يوـ األحد الموافؽ  .6

 القــــــــرار                                                                       

  أحيط المجمس عمما.  

 

لكترونيػػػػات واالتصػػػاالت الكيربيػػػػة )الجمسػػػػة السػػػػابعة( يػػػػوـ األحػػػػد الموافػػػػؽ محضػػػر اجتمػػػػاع مجمػػػػس قسػػػػـ ىندسػػػػة اإل  .7
 ـ .8/3/9191

 القــــــــرار                                                                     



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/4/9191 لثامنةاالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(06) 

  أحيط المجمس عمما.  

 

 . ـ05/3/9191فؽ محضر اجتماع لجنة الدراسات العميا والبحوث )الجمسة السابعة( يوـ األحد الموا .8

 القــــــــرار                                                                

  أحيط المجمس عمما.  

 

 ـ.05/3/9191محضر اجتماع لجنة الجودة )الجمسة السابعة( يوـ األحد الموافؽ  .9

 ـــــــرارالقـ                                                                

  أحيط المجمس عمما.   

 

 ـ99/3/9191محضر اجتماع لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية )الجمسة السابعة( يوـ األحد الموافؽ  .01

 

 القــــــــرار                                                                      

  أحيط المجمس عمما.  
 
 
 
 

 -:هي أعوبل دزجهب يس :ثبهٌبً 
 .ـ99/3/9191محضر اجتماع لجنة المكتبة )الجمسة السابعة( يوـ األحد الموافؽ  -0 

 

 القــــــــرار                                                                                     

  أحيط المجمس عمما.  

 
الموافقة عمى تجديد انتداب سـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بش ف الكتاب المقدـ مف السيد د/ رئيس مجمس ق-3

 الرابػع انتػدابا كميػا لمعػاـ  االستاذ المسػاعد بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة -أحمد سعد الكورانيد/ السيد 
 ـ.9191/9190امعي ببمبيس لمعـ الج ةلمعيد العالي لميندسة اإللكترونياستاذ مساعد بالمعمؿ 

 القــــــــرار                                                                                  

  أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة.   
ديد انتداب الكتاب المقدـ مف السيد د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بش ف الموافقة عمى تج-4

انتػدابا كميػا -االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  –د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد 1السيد أ
 ـ.9191/9190ببمبيس لمعـ الجامعي  ةلمعاـ الثاني لمعمؿ عميدا لممعيد العالي لميندسة اإللكتروني

 القــــــــرار                                                                                  

  أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة.   
         المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد د/ المػػدير التنفيػػذي لوحػػدة الجػػودة بشػػ ف حضػػور ممثمػػيف عػػف وحػػدة الجػػودة ورشػػة العمػػؿ ) -5

 ىامش مؤتمر الييئة السابع بعنواف : الرقمنة وتدويؿ التعمـ. الجدارات القائمة عمى التعمـ ( والتي ستعقد عمى

 القــــــــرار                                                                               

  بيا ويرفع لمجامعة.  ةأوصى المجمس بالموافقة  فى حدود المبالغ المتاح  



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/4/9191 لثامنةاالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(07) 

 
 ْاحدح ظِساً.الاًزِى االجزوبع حيا كبًذ السبعخ 

 
 عويد الكليخ   أهيي الوجلس                                       

 

   ٍأيوي السيد أحود السيد عويسد/  أ.                أ. د/ السيد هةوْد السثيعي  


