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 جتماع مجمس الكميةمحضر ا

 .ـ3/12/0201 الموافؽ االحدالمنعقدة يـو  { لثانيةا} الجمسة                           
م وفى حوبم السبعت الحبدٌت عشر صببحبً حن عقد اجخوبع هجلس 3/01/0100اًه فً ٌىم االحد الوىافق 

 ) عوٍد الكلٍت ( ةأٌوي السٍد أحود السٍد عوٍرالكلٍت برئبست السٍد األسخبذ الدكخىر/ 

 وعضوية كػػػػبل مف السادة:     
 وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 1

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث د/ منى محمد صبري شقير2أ 0

 وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة  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 قسـرئيس مجمس   / محمد سيد محمد عبد القادرأ.د  7

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

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

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

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

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

 المتفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ األستاذ أ.د/ محمد عبد العظيـ البرديني 13

 االستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  أ.د/ حسف محمد عبد الحافظ 14

 األستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )بالتناوب( أ.د/ سعيد محمد عبد العاطي 15

 أقدـ االساتذة المساعديف )بالتناوب( ي/ نرميف عبد الوىاب البينساو 2د 16

 أقدـ المدرسيف )بالتناوب( خضر د./ طارؽ يحي 17

 المدير التنفيذي لمدرسة العربي الثانوية لمتكنولوجيا التطبيقية ) مف الخارج (  ـ/ سامى فتحي عبده سرور 18

 ) مف الخارج ( الميندسيف بالمنوفيةنقابة نقيب  د./ شبؿ محمد ضحا 19

 ذر عف الحضوراعت

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات )بالتناوب( .د/ عبد الحميد محمد رجبأ 1

 تولى سكرتارية الجمسةت

 أمانة المجالس والمجاف   السيدة / آماؿ محمد الصاوي  1  

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ3/12/0201 لثانيةاالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(3) 

 "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

 لمسػػادة الػػوكبلل والسػػادة أعضػػال ىيئػػة التػػدريس والييئػػة المعاونػػة ومػػدير عػػاـ الكميػػة  كمػػا تقػػدـ سػػيادتو بالتينئػػة
 ع العامميف بالكمية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة .وجمي

 لمسػػادة الػػوكبلل والسػػادة أعضػػال ىيئػػة التػػدريس والييئػػة المعاونػػة ومػػدير عػػاـ الكميػػة  كمػػا تقػػدـ سػػيادتو بالتينئػػة
 وجميع العامميف بالكمية بمناسبة المولد النبوي الشريؼ .

 ـ 0201ائمػة النشػر العممػي لعػاـ قتي اسمائيـ والػذيف صػنفوا ضػمف كما تقدـ سيادتو بخالص التينئة لمسادة اآل
 عمى مستوى العالـ :

 النجار .محمد . أ.د / احمد 10 . أ.د/ معوض ابراىيـ معوض .1
 . أ.د / نواؿ احمد الفيشاوي .13 . أ.د / صابر حممي زيف الديف .0
 اسماعيؿ .. أ.د / نبيؿ عبد الواحد 14 . د. / ناصر عبد الفضيؿ سعيد .3
 . أ.د / عماد الديف محمد حسف .15 . أ.د / وداد عمى الجنايني .4
 . أ.د / طو السيد طو .16 . أ.د / أيمف السيد احمد السيد عميرة .5
 . أ.د / عاطؼ السيد ابو العـز .17 . أ.د / السيد محمود الربيعي .6
 بربار .عبده . أ.د / محمد 18 . أ.د/ جماؿ محروس عطية .7
 . أ.د / سعيد محمد أميف الحمفاوي .19 .السيد . أ.د / محمد حمدي 8
 . د. / عز الديف بدوي جاد الرب .02 . أ.د / أسامة فوزي زىراف .9

 . د. / مروة احمد شوماف .01 . أ.د / ىند عبد العظيـ مميط .12
  . أ.د / منى محمد صبري شقير .11

  / رباب مبارؾ لتولييا منصب أوؿ عميدة لكمية طب األسناف جامعة المنوفية.كما تقدـ سيادتو بالتينئة إلى أ.د 

  كمػا تقػدـ سػيادتو بالتينئػة إلػى د. / مػروة أحمػد شػػوماف لترقيػة سػيادتيا إلػى درجػة أسػتاذ مسػاعد بقسػـ ىندسػػة
 وعمـو الحاسبات.

  بي .بخالص العزال لوفاة الحاج / محمود العربي رئيس مجمس إدارة العر كما تقدـ سيادتو 

  بخالص العزال إلى د. / محمد احمد الرشيدي بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات لوفاة والده .كما تقدـ سيادتو 

  بخالص العزال إلى د. / محمد عبده بربار بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات لوفاة والدتو .كما تقدـ سيادتو 

  طنطػاوي القائػد العػاـ لمقػوات المسػمحة  بخالص الحزف واألسى فقيد مصر المشػير محمػد حسػيفكما تقدـ سيادتو
 ووزير الدفاع واإلنتاج الحربي األسبؽ .

  بخالص العزال إلى أ.د / محمد زيف الديف لوفاة شقيقتو وعمة أ.د / صابر حممي زيف الديف .كما تقدـ سيادتو 
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 -: الوصبدقبث :أوالً 
 . ـ5/9/0201 ( المنعقدة بتاريخ األولى المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة )

 
 هىضىعبث ببلخفىٌض ::  ثبًٍبً 

بشأف مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  –المذكرة المقدمة مف السيد الدكتور / أحمد سيد سالـ الشربيني  -1
طبيب ـ وذلؾ لمرافقة الزوجة التي تعمؿ ك0201/0200الموافقة عمى تجديد االجازة الخاصة بو لمدة عاـ لمعاـ الجامعي 

بالمممكة العربية السعودية مع السماح لي بالعمؿ بكمية االمير سمطاف الصناعية  -مقيـ بمستشفيات القوات المسمحة بالخارج
 المؤسسة العامة لمصناعات العسكرية بالمممكة العربية السعودية أثنال مرافقتي لزوجتي.–

 القــــــــرار

 لمجامعة . أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع
 
بشأف الموافقة عمى  بقسـ ىندسة وعمـو الحاسباتمدرس  –المذكرة المقدمة مف السيد الدكتور/ ىاني فتحي موسى عتمـ  -0

 إعطائو أجازه مرافؽ زوجة الى المممكة المتحدة لمعاـ االوؿ مع العمـ بأف الخطة الدراسية ال تتأثر بالقسـ.
 القــــــــرار

 موافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .أوصى مجمس الكمية بال
 
مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  بشأف الموافقة عمى  -المذكرة المقدمة مف السيدة الدكتورة / سونيا عمى حشيش -3

 اعطائيا أجازه رعاية اسرة لمعاـ األوؿ.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .بالتفويض أوصى مجمس الكمية بالموافقة 
 

 . -ضىعبث لإلحبطت :هىثبلثبً : 
 لجنة الدراسات العميا والبحوث.ـ بشأف تشكيؿ 09/8/0201( بتاريخ 6الكمية رقـ ) عميدد/ 2قرار السيد أ -1

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 
لمعاـ  ارجيةوالخلجنة العبلقات الثقافية والعممية ـ بشأف تشكيؿ 09/8/0201( بتاريخ 7الكمية رقـ ) عميدد/ 2قرار السيد أ-0

 .ـ0201/0200الجامعي 
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 
 .ـ0201/0200لمعاـ الجامعي  لجنة المكتباتـ بشأف تشكيؿ 09/8/0201( بتاريخ 8الكمية رقـ ) عميدد/ 2أ السيدقرار  -3

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
لمعاـ الجامعي  لجنة شئوف التعميــ بشأف تشكيؿ 09/8/0201خ ( بتاري10د/ عميد الكمية رقـ )2قرار السيد أ -4

 .ـ0201/0200
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 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 
لمعاـ  لجنة شئوف المختبرات واالجيزة العمميةـ بشأف تشكيؿ 09/8/0201( بتاريخ 13د/ عميد الكمية رقـ )2قرار السيد أ -5

 .ـ0201/0200الجامعي 
 القــــــــرار

 المجمس عممًا .أحيط 
 
لمعاـ  لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئةـ بشأف تشكيؿ 09/8/0201( بتاريخ 14د/ عميد الكمية رقـ )2قرار السيد أ -6

 .ـ0201/0200الجامعي 
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 
 .ـ0201/0200لمعاـ الجامعي  ة الحاسباتلجنـ بشأف تشكيؿ 09/8/0201( بتاريخ 15الكمية رقـ ) عميدد/ 2قرار السيد أ -7

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 

 هىضىعبث عبهت ::  رابعبً 
المدرس الساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات  -المذكرة المقدمة مف السيد الميندس/ سعيد عبد الحميد السيد أبو خضرة -0

جامعة دمنيور حيث تتوفر درجة مالية شاغرة حيث يوصى  -نقمة الى كمية اليندسة واالتصاالت الكيربية بشأف الموافقة عمى
 مجمس القسـ بالموافقة.

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 
يئة ال ىد/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب بشأف الموافقة عمى ترشي  أحد مف السادة أعض2المذكرة المقدمة مف السيدأ -3

 ـ . 0201/0201( لمفرقة اإلعدادي لمفصؿ الدراسي االوؿ لمعاـ الجامعي التدريس لتدريس مقرر )الجودة
 القــــــــرار

بترشي  أ.د/ محمد احمد الرشيدي لتدريس مقرر )الجودة( لمفرقة اإلعدادي لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ أوصى المجمس 
 ويرفع لمجامعة . ـ0201/0200الجامعي 

 

بشأف رفع المقترح التالي بخصوص ونيات الصناعية والتحكـ د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكتر 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -4
  -تعديؿ احتساب نقاط االبحاث لمطبلب المسجميف لدرجتي الماجستير والدكتوراه والمقدـ مف السادة:

 د/ اسامة فوزى زىراف2أ -0د/ حمدي أحمد عوض      2أ -1
 ـ 1/1/0215وذلؾ باإلضافة االتي الى قرار احتساب النقاط المعتمد بمجمس الكمية بتاريخ  –د/ جماؿ محروس عطيو 2أ -3
 عمى البحث.  ـيتـ تقسيـ نقاط البحث بالتساوي عمى جميع المشاركيف مف طبلب الدراسات العميا المدوف أسماؤى -1
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( وذلؾ بداية مف المؤتمر H-indexقطة واحدة لحيف تصنيفو )نب يموية أصب  معروؼ دوليا ولذلؾ يتـ تقمؤتمر الكمي -0
 الثالث. 

 يتـ تطبيؽ المقترح بعد الموافقة عميو مف تاريخ مجمس الكمية. -3
 القــــــــرار

قواعد كيفية احتساب النقاط المعتمدة سابقا لطبلب الماجستير والدكتوراه إلى  فقط أوصى المجمس بإضافة البند التالي
 :كميةبال
عدـ تعدد نقاط البحث الواحد إما لمنحيا لطالب واحد أو تقسيميا عمى الطبلب المقيديف بالدراسات العميا المشاركيف  -

 .تاريخوويطبؽ مف  طبقًا لرأي المشرؼ مع التأكيد عمى تقسيميا في حالة مشاركة طبلب مف جامعات أخرى
 

 والمراقبة لمفرقة االولى بشأف احصائية النسبة العامة لمنجاح د/ رئيس لجنة النظاـ 2الكتاب المقدـ مف السيد أ-5

 النسبة المئوية عدد الطبلب التقدير

 4433 51 طبلب ناجحوف بتقدير عاـ ممتاز
 59464 43 طبلب ناجحوف بتقدير عاـ جيد جيداً 
 89442 551 طبلب ناجحوف بتقدير عاـ جيد =
 54441 12 طبلب ناجحوف بتقدير عاـ مقبوؿ

 51448 31 ب منقولوف بمادة تخمؼ واحدةطبل
 58423 19 طبلب منقولوف بمادتي تخمؼ

 51424 96 طبلب باقوف لئلعادة
طبلب مفصولوف لرسوبيـ عاميف متتاليف وليـ حؽ دخوؿ 

 االمتحاف مف الخارج فرصة أولى
5 1484 

 1439 8 طبلب مفصولوف نيائياً 
 1484 5 مى ما ىي عميوطبلب تقدموا بأعذار مقبولة وتبقى حالتيـ ع

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . بالموافقةأوصى المجمس 
 

 د/ رئيس لجنة النظاـ والمراقبة لمفرقة االولى بشأف احصائية نسب النجاح في المواد المختمفة 2الكتاب المقدـ مف السيد أ-6

 نسبة النجاح نجاح رسوب غياب حضور المادة ـ

 76,30 319 99 18 418 3رياضيات ىندسية  1
 90,34 386 30 18 418 3فيزيال ىندسية  0
 96,67 426 14 16 402 1الكترونيات  3
 96,67 426 14 16 402 رسـ عناصر ودوائر الؾ 4
 94,28 397 05 14 400 ىندسة كيربية 5
 95,71 420 18 16 402 ىياكؿ بيانات وخوارزميات 6
 96,67 427 14 15 401 ىندسة بيئية 7
 81,05 338 78 02 416 4رياضيات ىندسية  8



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ3/12/0201 لثانيةاالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 
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 90,49 380 31 03 413 تؾ الكترونيات دقيقة 9
 95,87 395 17 04 410 0الكترونيات  12
 91,11 379 37 02 416 قوى كيربية 11
 95,88 396 17 03 413 قياسات كيربية 10
 85,10 349 61 06 412 تنظيـ الحاسبات 13
 122,22 416 2 02 416 إدارة المشروعات 14

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . بالموافقةأوصى المجمس 

 
 هىضىعبث اللجٌت الخٌسٍقٍتخبهسبً : 

الطمب المقدـ مػف المػدير التنفيػذي لبرنػامه اليندسػة د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب بشأف 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -1
( 6وىػـ ) 3مػف  أكثػروالحاصػميف عمػى معػدؿ تراكمػي  1لطبلب المنقولوف إلى المستوى الطبية الحيوية والتكنولوجيا الخاص با

  وطبقػا لبلئحػة مسػموح ليػـ بتسػجيؿ  طبلب أوليـ الطالب / حسف مصطفى حسف زايػد   وآخػرىـ الطالبػة / سػمر عػادؿ فػايؽ
لشػئوف التعمػيـ والطػبلب بػااللتزاـ  ساعة ولكف لف يستطيعوا التسجيؿ بنػال عمػى قػرار إدارة الجامعػة 01عدد ساعات يصؿ إلى 

حيػػث أوصػػت المجنػػة التنسػػيقية ـ  8/6/0201ـ الصػػادر فػػي 0202/0201بالجػػداوؿ الدراسػػية اعتبػػارا مػػف العػػاـ الجػػامعي 
 لحيف تطبيؽ البلئحة الجديدة بالكمية . بالموافقة

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

الطمب المقدـ مػف المػدير التنفيػذي لبرنػامه اليندسػة د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب بشأف 2لسيد أالكتاب المقدـ مف ا -0
سػػاعة معتمػػدة  07الطبيػػة الحيويػػة والتكنولوجيػػا الخػػاص بالطالبػػة / تقػػوى حامػػد إمػػاـ الجػػوىري عبيػػد بالمسػػتوى   واجتػػازت 

وقػد اجتازتػو الطالبػة  0مقرر كتابة تقارير فنية ولو متطمب لغػة  بالسماح ليا بتسجيؿ 0وفيزيال  0وراسبة في مقرري رياضة 
سػاعات معتمػدة فػي الفصػؿ الدراسػي األوؿ لمعػاـ الجػامعي  9بنجاح واقتصاد ىندسػي لػيس لػو متطمػب حتػى تسػتطيع تسػجيؿ 

اللتزاـ بالجػداوؿ ـ ولكف لف تستطيع الطالبة التسػجيؿ بنػال عمػى قػرار إدارة الجامعػة لشػئوف التعمػيـ والطػبلب بػا0201/0200
 . حيث أوصت المجنة التنسيقية بالموافقةـ  8/6/0201ـ الصادر في 0202/0201الدراسية اعتبارا مف العاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

بػػدل التسػػجيبلت لمعػػاـ الجػػامعي تحديػػد موعػػد د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػبلب بشػػأف 2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -3
عمػػى  حيػػث أوصػػت المجنػػة التنسػػيقية بالموافقػػةـ وتحديػػد موعػػد دفػػع غرامػػة تػػأخير سػػداد الرسػػوـ لكػػؿ سػػاعة  0201/0200

ـ وبدايػة تطبيػؽ غرامػة تسػديد الرسػوـ مػف أوؿ 0201أكتػوبر  9االعبلف لمطبلب عمى أف تكػوف بدايػة التسػجيؿ الرسػمي مػف 
 ـ.1/11/0201نوفمبر 

 ــــــــرارالق

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

 -شئىى أعضبء هٍئت الخدرٌس: : سبدسبً 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ3/12/0201 لثانيةاالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 
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 -الػػدكتور /محمػد معػػوض ابػراىيـ دسػػوقي  المػذكرة المقدمػة مػػف السػيد/ مػػدير عػاـ الكميػػة بشػأف الموافقػػة عمػى تعيػػيف السػيد -1
. حيػث أوصػى مجمػس القسػـ بالموافقػة د بػذات القسػـاسػتاذ مسػاعبالكميػة فػي وظيفػة  ىندسة وعمـو الحاسػباتبقسـ المدرس 

فػي وظيفػة فػي عممػو ومسػمكو منػذ تعيينػو  ت ممتزمػاً القسػـ حيػث أنػو كانػذات بػ اسػتاذ مسػاعدفػي وظيفػة  سػيادتو عمى تعيػيف
 .قـو بواجباتو عمى أكمؿ وجو ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ يو  ابالقسـ ومحسنا أدائي مدرس

 القــــــــرار

 مجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .أوصى ال
 

 -المينػدس / احمػد صػبري عبػد الخػالؽ شػمبي المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعيػيف السػيد -0
. حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمػى مدرس مساعد بذات القسـبالكمية في وظيفة  ىندسة وعموـ الحاسباتبقسـ المعيد 
 فػي وظيفػة مػدرسفػي عممػو ومسػمكو منػذ تعيينػو  ت ممتزمػاً القسـ حيث أنو كانػذات ب مدرس مساعدفي وظيفة  سيادتو تعييف

 .قـو بواجباتو عمى أكمؿ وجو ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ يو  ابالقسـ ومحسنا أدائي
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة .
 

  -: شئىى الخعلٍن والطالة:  سببعبً 
اعادة قيػد الطالػب / محمػد حسػف سػيد احمػد ابػراىيـ د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب بشأف 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -1

ـ قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية وحالتػو )فرصػة أولػى( الموقػوؼ 0201/0200بالفرقة الرابعة لمعاـ الجامعي 
بالموافقػة عمػى اعػادة قيػد الطالػب / محمػد حسػف سػيد   حيث أوصت لجنػة شػئوف التعمػيـ والطػبلب ف الدراسة بسبب التجنيدع

الموقػػوؼ عػػف  ـ0201/0200لمعػػاـ الجػػامعي  قسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة احمػػد ابػػراىيـ بالفرقػػة الرابعػػة
 .وحالتو )فرصة أولى( الدراسة بسبب التجنيد

 قــــــــرارال

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

اعػادة قيػد الطالػب / محمػود فتحػي فضػالي احمػػد د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػبلب بشػأف 2الكتػاب المقػدـ مػف السػيد أ -0
لئلعػادة( الموقػوؼ  ـ قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية وحالتو )بػاؽ0201/0200بالفرقة الرابعة لمعاـ الجامعي 
بالموافقة عمى اعادة قيد الطالب / محمود فتحي فضػالي   حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطبلب عف الدراسة بسبب التجنيد

الموقػوؼ عػػف الدراسػػة  ـ0201/0200لمعػػاـ الجػػامعي  قسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػات واالتصػػاالت الكيربيػة احمػد بالفرقػػة الرابعػة
 .)باؽ لئلعادة(وحالتو  بسبب التجنيد

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

العذر المرضي الثاني لمطالبة / صفال محمود حمدي د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب بشأف 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -3
دة )نظػـ االتصػاالت المتقدمػة( فػي )دور عثماف الجماؿ قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيػة عػف دخػوؿ امتحػاف مػا

ـ حيػػث يفيػػد التقريػػر الطبػػي الػػوارد مػػف اإلدارة الطبيػػة أف 0202/0201سػػبتمبر( وحالتيػػا )فرصػػة ثالثػػة( فػػي العػػاـ الجػػامعي 
الطالبة تعاني مف ارتفاع شديد فػي درجػة الحػرارة ونزلػة شػعبية والطالبػة تحتػاج اجػازة مرضػي لمػدة ثػبلث أيػاـ فقػط ابتػدال مػف 

بالموافقة عمى العذر المرضي الثاني عف دخوؿ امتحاف مادة )نظػـ   حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطبلب ـ10/9/0201



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ3/12/0201 لثانيةاالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 
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االتصاالت المتقدمة( في )دور سبتمبر( لمطالبة / صفال محمود حمدي عثمػاف الجمػاؿ المقيػدة بالفرقػة الرابعػة لمعػاـ الجػامعي 
 ـ.0202/0201

 القــــــــرار

 س بالموافقة ويرفع لمجامعةأوصى المجم
 

خطػػاب مكتػػب التنسػػيؽ الػػوارد الػػى الكميػػة بتػػاريخ د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػبلب بشػػأف 2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -4
ـ وذلؾ عمى النحو التالي " الخطاب الخاص بالطالب / محمد سام  محمد شيواف الحاصؿ عمى الثانوية العامة 14/9/0201

ـ وحصؿ عمى زيادة في الدرجات فػي بعػض مقػررات الثانويػة العامػة بعػد رفػع دعػوى 0202العممية العاـ الماضي مف الشعبة 
درجة وأفاد الخطاب في نيايتػو بإضػافة اسػـ الطالػب  381.5قضائية بالمحكمة حيث يستوفي الحد األدنى لمقبوؿ بالكمية وىو 

ـ وأوصى بطمب ممػؼ أوراقػو مػف المعيػد 0201سة اإللكترونية بمنوؼ إلى قوائـ اسمال الطبلب المرشحيف لمقبوؿ بكمية اليند
ـ عممًا بأف خطاب مكتب التنسيؽ ورد بعد انتيػال 0202/0201العالي لميندسة الشروؽ عمى أف يتـ قيده مف العاـ الدراسي 

ادي بكميػػة اليندسػػية العػػاـ الجػػامعي  حيػػث أوصػػت لجنػػة شػػئوف التعمػػيـ والطػػبلب بالموافقػػة عمػػى قيػػد الطالػػب بالفرقػػة اإلعػػد
ـ وأف تكػػػوف حالػػػة قيػػػده مسػػػتجد عمػػػى أف يحتسػػػب العػػػاـ الجػػػامعي 0201/0200اإللكترونيػػػة بمنػػػوؼ فػػػي العػػػاـ الجػػػامعي 

 ـ إيقاؼ قيد أوؿ حفاظًا عمى مستقبؿ الطالب ونظرًا لوصوؿ أوراؽ مكتب التنسيؽ بعد انتيال العاـ الجامعي.0202/0201
 القــــــــرار

 وافقة ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بالم
ايقاؼ قيد الطالب / كريـ حسف صػابر ريػاض المقيػد د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب بشأف 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -5

ـ وحالتو )باؽ لئلعادة( لحيف تحديد موقفو مػف 0201/0200بالفرقة الثالثة قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات في العاـ الجامعي 
بالموافقة عمى ايقاؼ قيد الطالب / كريـ حسف صػابر ريػاض المقيػد بالفرقػة ث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطبلب   حيالتجنيد

 الثالثة قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات وحالتو )باؽ لئلعادة( لبموغو السف القانوني لمتجنيد.
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

تحديد أي مف االقساـ التخصصػية الثبلثػة )اتصػاالت د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب بشأف 2السيد أالكتاب المقدـ مف  -6
( بالفرقة االعػدادي لمفصػؿ الدراسػي األوؿ 1حاسبات( لتدريس ساعات )تماريف نظرية( مقرر رسـ ىندسة واسقاط ) –تحكـ  –

عمػػى اسػػػناد المقػػررات االنسػػانية )محاضػػػرات والطػػبلب    حيػػث أوصػػػت لجنػػة شػػئوف التعمػػػيــ0201/0200لمعػػاـ الجػػامعي 
 –أخبلقيػات المينػة  –إدارة مشػروعات  –ىندسػة بيئيػة  –وتماريف( ألسػتاذ المػادة وىػي كػاآلتي : )ميػارات االتصػاؿ والعػرض 

نيػػػات ىندسػػػة االلكترو اقتصػػاد ىندسػػػي وتشػػريعات( واسػػػناد تمػػػاريف مػػادة الرسػػػـ اليندسػػػي واالسػػقاط لمييئػػػة المعاونػػػة لقسػػـ 
 .قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ و  الكيربيةواالتصاالت 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

االلتمػاس المقػدـ مػف الطالبػة / ألفػت صػبلح عبػد د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػبلب بشػأف 2الكتاب المقدـ مف السػيد أ -7
ـ بطمػػب تمػػتمس فيػػو مراجعػػة رصػػد درجاتيػػا فػػي مػػادة تػػاريخ 0202/0201الثانيػػة فػػي العػػاـ الجػػامعي الفتػػاح المقيػػدة بالفرقػػة 

بنال عمى االلتماس المقدـ مػف الطالبػة / ألفػت صػبلح عبػد الفتػاح   حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطبلب العمـو اليندسية
ؿ الفرقػة اإلعػدادي والػذي تبػيف فيػو نجػاح الطالبػة بدرجػة تـ مراجعة الكنتروالت وطبقًا لكشؼ الدرجات المقدـ مف رئيس كنتػرو
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ـ نتيجػػة تقػػدـ بحػػث توصػػي المجنػػة بتصػػويب نتيجػػة الطالبػػة فػػي مقػػرر تػػاريخ العمػػوـ اليندسػػية 0219/0202فػػي العػػاـ  65
 بالفرقة األولى وما يترتب عمى ذلؾ التصويب في تعديؿ نتيجة الفرقة الثانية .

 القــــــــرار

 .موافقة ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بال
االلتماس المقدـ مف الطالػب/ محمػد أحمػد محمػد د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب بشأف 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -8

( خطػأ 56/152( بػدال مػف 63/152لتصػب  الدرجػة ) 6مقرر رياضيات  فيتـ تصويب نتيجة الطالب  لئلعادة باقيأحمد 
 ى المجنة بالموافقة عمى التصويب. توص ثمادى في الرصد. حي

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جال بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطبلب ويرفع لمجامعة
االلتمػاس المقػدـ مػف  الطالبػة/ أيػو فكػرى محمػد د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعمػيـ والطػبلب بشػأف 2الكتاب المقدـ مف السيد أ-9

وعمـو الحاسبات منقولة بمادتيف بعد التصػويب منقولػة بمػادة تػـ تصػويب نتيجػة الطالبػة فػى مقػرر نظػـ سالـ قسـ ىندسة 
( سيي التصويب اعادة تصحي  الورقة بمعرفة استاذ المقرر تبػيف 41/122( بدال مف )52/122التشغيؿ لتصب  الدرجة )

 ة بالموافقة عمى التصويب.توصى المجن ثحي ( درجات اضافية عف السؤاؿ الرابع4اف الطالبة ليا )
 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جال بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطبلب ويرفع لمجامعة
د/ رئػيس كنتػروؿ 2المػذكرة المقدمػة مػف السػيد أ د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب بشأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ-12

 -:التاليبالتماسات وذلؾ عمى النحو  ايب نتيجة طبلب الفرقة الرابعة الذيف تقدمو الفرقة الرابعة بشأف تصو 

 االسـ ـ
الرقـ 
 القسـ األكاديمي

نتيجة الطالب قبؿ 
التصويب بالفرقة 

 الرابعة

نتيجة الطالب بعد 
 التصويب التصويب

سبب 
 التصويب

1 
حساـ مصطفى 
محمد حسيف 

 بيومي
1922115 

ىندسة وعمـو 
 الحاسبات

التقدير  -ممتاز
لمطالب )  التراكمي

 ةممتاز مع مرتب
الشرؼ بنسبة 

89,50% 

التقدير  -ممتاز
لمطالب )  التراكمي

 ةممتاز مع مرتب
الشرؼ 

 %89,58بنسبة

تـ تصويب نتيجة 
مقرر  فيالطالب 

 5 اختياري
لتصب  الدرجة 

( بدال 78/122
 (74/122مف 

 فيخطأ 
تجميع درجات 
السؤاؿ الرابع 
 داخؿ الكراسة

يـ محمد متولى كر  0
 عبد المعيف

1622003 

ىندسة 
االلكترونيات 
الصناعية 
 والتحكـ

ممتاز التقدير 
لمطالب )  التراكمي

جيد بنسبة 
 %92و74

ممتاز التقدير 
لمطالب  التراكمي

جيد بنسبة 
74,96% 

تـ تصويب 
النتيجة الطالب 

مقرر  في
تطبيقات 

االلكترونيات 
الصناعية لتصب  

 88/122الدرجة 
بدال مف 

84/122 

 فيخطأ 
تجميع درجات 
السؤاؿ األوؿ 
 داخؿ الكراسة

محمد حسف  3
 1622044 محمد سراج الديف

ىندسة 
االلكترونيات 
الصناعية 

يف سبتمبر مادتدور 
) نظـ التحكـ 

تطبيقات  -الصناعية

دور سبتمبر بمادة 
واحدة ) نطـ التحكـ 

 الصناعية(

تـ تصويب نتيجة 
مقرر  فيلطالب ا

تطبيقات 

 فيخطأ 
تجميع درجات 
السؤاؿ الثالث 
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كترونيات لاال  والتحكـ
 الصناعية

االلكترونيات 
الصناعية لتصب  

 48/122الدرجة 
بدال مف 

43/122 

 داخؿ الكراسة

 حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطبلب بالموافقة. 
 القــــــــرار

 .رفع لمجامعةأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جال بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطبلب وي
 

 -الجىدة : :ثبهٌبً 
الدكتور / المدير التنفيذي لوحدة الجودة بشأف رسالة وأىداؼ برنامه ىندسة اإللكترونيات الصناعية الكتاب المقدـ مف السيد  -1

 والتحكـ   حيث أوصى الفريؽ التنفيذي لوحدة الجودة بأف الرسالة تتوافؽ مع رسالة الكمية .
 القــــــــرار

 المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعةأوصى 
 
الدكتور / المدير التنفيػذي لوحػدة الجػودة بشػأف رؤيػة ورسػالة وأىػداؼ برنػامه ىندسػة اإللكترونيػات الكتاب المقدـ مف السيد  -0

 .واالتصاالت الكيربية   حيث أوصى الفريؽ التنفيذي لوحدة الجودة بأف الرؤية والرسالة تتوافؽ مع رؤية ورسالة الكمية 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
 لكمية كالتالي :الدكتور / المدير التنفيذي لوحدة الجودة بشأف ما تـ انجازه مف ورش عمؿ باالكتاب المقدـ مف السيد  -3
اإللكترونيػػات الصػػناعية  . ورشػػة بعنػػواف " إعػػداد رسػػالة وأىػػداؼ البرنػػامه األكػػاديمي " لمبػػرامه الثبلثػػة الخاصػػة بقسػػـ ىندسػػة1

 والتحكـ .
عػداد الصػيغة النيائيػة " لمبػرامه الثبلثػة الخاصػة بقسػـ 0 . ورشة بعنواف " رسالة وأىداؼ البرامه األكاديمية " تحميػؿ االسػتبياف واد

 ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ .
 واالتصاالت الكيربية والوصوؿ إلى مقترح توافقي.. ورشة بعنواف " صياغة رؤية ورسالة وأىداؼ قسـ ىندسة اإللكترونيات 3
 . ورشة بعنواف " اعداد خطة زمنية لبلعتماد البرامجي " .4
 " . NARS 2018. ورشة بعنواف " إعداد وصياغة المعايير األكاديمية لمبرنامه بنال عمى 5
 . ورشة بعنواف " رسائؿ وأىداؼ البرامه األكاديمية بالكمية " 6

 يؽ التنفيذي لوحدة الجودة باإلحاطة .حيث أوصى الفر 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
الدكتور / المدير التنفيذي لوحدة الجودة بشأف إعادة تشكيؿ اثنػا عشػر لجنػة فرعيػة ببرنػامه ىندسػة الكتاب المقدـ مف السيد  -4

 فيذي لوحدة الجودة باإلحاطة .اإللكترونيات الصناعية والتحكـ   حيث أوصى الفريؽ التن
 القــــــــرار
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 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

  -: العالقبث الثقبفٍت: حبسعبً 
خاصة بالسيد الدكتور الموافقة عمى تسجيؿ بحوث بشأف لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا -1

وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية مدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية بالكمية  –المسدي / احمد ابراىيـ عبد القادر 
الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضال ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سوال 

 .ووافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتمصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العبلقات الثقافية بالم
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
خاصة بالسيد الدكتور الموافقة عمى تسجيؿ بحوث بشأف لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا -0

وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية اضيات اليندسية بالكمية المدرس بقسـ الفيزيقا والري –/ محمد سعيد حسف شمس 
لمسادة الباحثيف مف أعضال ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سوال مصرية 

 و .تأو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العبلقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسياد
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

خاصة بالسيد الدكتور الموافقة عمى تسجيؿ بحوث بشأف لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا -3
وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية ة المدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بالكمي –/ إبراىيـ عمي محمد سميـ 

الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضال ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سوال 
 .ومصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العبلقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادت

 القــــــــرار

 صى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعةأو 
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت في 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -4
ره المدرس  بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية بالكمية وذلؾ لنش -مجبلت عالمية لمسيد الدكتور/ محمد ثروت محمد عطية 

 -بحث في مجمة عالمية:
" Applied Physics A, Vol. 126(9), pp. 1-10, (2020)." 

 والبحث بعنواف :
"Micro-structure, thermal, and dielectric performance of polyester nanocomposites 

containing nano-ni0.5 Zn0.5 Fe2 O4 . " 

 عمى صرؼ مكافأة النشر العممي في مجبلت عالمية لسيادتو.حيث أوصت لجنة العبلقات الثقافية بالموافقة 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

المقدمة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى اضافة باحثيف لؤلبحاث 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -5
االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات  -د الدكتور/ سامي عبد المنعـ الضميؿ تقدـ السي لمنشر مف رسائؿ عممية حيث
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 6المدرس بكمية اليندسة جامعة  -واالتصاالت الكيربية بطمب الموافقة عمى اضافة السيد الدكتور/ محمد محمد الحفناوي
وعنواف بلـ اسامة عبده المسجؿ بالقسـ رسالة الماجستير لمميندس / اس لمبحث المستخمص مفأكتوبر الى قائمة المؤلفيف 

 البحث ىو :
" A Review on Precoding Techniques For mm-wave Massive MIMO Wireless Systems" 

أوصت لجنة العبلقات الثقافية و  بمجيود في إجرال البحث  شارؾ لجنة االشراؼ عمى الرسالة ولكنو مف أعضال حيث أنو ليس
 دكتور/ محمد محمد الحفناوي الى قائمة المؤلفيف لمبحث المذكور.إضافة ال بالموافقة عمى

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
مد األجازة الدراسية لمميندس / محمود احمد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -6

عد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية لمدة عاـ ثالث اعتبارا مف المدرس المسا –محمد حسب النبي 
 والبحوث العممية بالموافقة.حيث أوصت لجنة العبلقات الثقافية ـ  وذلؾ إلستكماؿ دراستو . 4/9/0200ـ حتى 5/9/0201

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

مد األجازة الدراسية لمميندسة / سموى سعيد حامد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2ة مف السيدة أالمذكرة المقدم -7
المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية لمدة عاـ خامس اعتبارا مف  –مصطفى 

والبحوث العممية أوصت لجنة العبلقات الثقافية  حيثـ  وذلؾ إلستكماؿ دراستو . 31/8/0200ـ حتى 1/9/0201
 بالموافقة.

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

مقترحات مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -8
كمية لمتعاوف بيف حكومة جميورية مصر العربية ومؤسسات التعميـ العالي البرتغالية واالتصاالت الكيربية بشأف عمؿ مقترح لم

   حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى المقترحات التالية :
 . تبادؿ الزيارات العممية بيف البمديف لتبادؿ الخبرات العممية .1
 . تخصيص من  لدراسة الماجستير أو الدكتوراه .0
 الدراسية والتدريبية .. تبادؿ المن  3

 والبحوث العممية بالموافقة.حيث أوصت لجنة العبلقات الثقافية 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

مقترحات مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -9
لكيربية بشأف عمؿ مقترح لمكمية لمتعاوف األكاديمي بيف مصر وأسبانيا  حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة واالتصاالت ا

 عمى المقترحات التالية :
 . تبادؿ الزيارات العممية بيف البمديف لتبادؿ الخبرات العممية .1
 . تخصيص من  لدراسة الماجستير أو الدكتوراه .0
 دريبية .. تبادؿ المن  الدراسية والت3
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 والبحوث العممية بالموافقة.حيث أوصت لجنة العبلقات الثقافية 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

مقترحات مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -12
عمؿ مقترح لمكمية لمتعاوف بيف الجامعات المصرية وجامعة الفارابي الوطنية في كازاخستاف  حيث  واالتصاالت الكيربية بشأف

 أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى المقترحات التالية :
 . تبادؿ الزيارات العممية بيف البمديف لتبادؿ الخبرات العممية .1
 . تخصيص من  لدراسة الماجستير أو الدكتوراه .0
 المن  الدراسية والتدريبية .. تبادؿ 3

 والبحوث العممية بالموافقة.حيث أوصت لجنة العبلقات الثقافية 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

مقترحات مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -11
صاالت الكيربية بشأف عمؿ مقترح لمكمية لمتعاوف بيف حكومة مصر العربية وحكومة جميورية اوزبكستاف في مجاؿ واالت

 التعميـ العالي   حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى المقترحات التالية :
 . تبادؿ الزيارات العممية بيف البمديف لتبادؿ الخبرات العممية .1
 ماجستير أو الدكتوراه .. تخصيص من  لدراسة ال0
 . تبادؿ المن  الدراسية والتدريبية .3

 والبحوث العممية بالموافقة.حيث أوصت لجنة العبلقات الثقافية 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

سـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت رد مجمس قد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -10
 BUNKG الكيربية بشأف كتابة وزارة الخارجية لتعزيز العبلقات بيف الجامعات المصرية بجميورية مصر العربية وجامعة 

Karno : في إندونيسيا  حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى المقترحات التالية 
 دؿ الخبرات العممية .. تبادؿ الزيارات العممية بيف البمديف لتبا1
 . تخصيص من  لدراسة الماجستير أو الدكتوراه .0
 . تبادؿ المن  الدراسية والتدريبية .3

 والبحوث العممية بالموافقة.حيث أوصت لجنة العبلقات الثقافية 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
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التقرير المقدـ مف الدكتورة / غادة البنبي بشأف كمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف د/ وكيؿ ال2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -13
تعزيز سبؿ التعاوف األكاديمي بيف الجامعات المصرية بجميورية مصر العربية وجامعة الفارابي الوطنية في الماتي 

 والبحوث العممية بالموافقة.حيث أوصت لجنة العبلقات الثقافية بكزاخستاف  
 قــــــــرارال

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

التقرير المقدـ مف الدكتورة / غادة البنبي بشأف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -14

في  BUNKG Karno كتاب وزارة الخارجية لتعزيز العبلقات بيف الجامعات المصرية بجميورية مصر العربية وجامعة

 والبحوث العممية بالموافقة.حيث أوصت لجنة العبلقات الثقافية إندونيسيا  

 القــــــــرار
 

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

ز الطمب المقدـ مف السيد الدكتور / عبد العزيد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -15

بشأف الموافقة عمى تغيير مسمى االجازة  –المدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  –السيد محمد الفقي 

جامعة طوكيو  –الخاصة بسيادتو مف مرافؽ لزوجتو بدولة الياباف الى اجازة ميمة عممية لما بعد الدكتوراه بكمية اليندسة 

والبحوث العممية حيث أوصت لجنة العبلقات الثقافية ـ  31/5/0200ـ حتى 1/6/0201 بدولة الياباف لمدة عاـ اعتبارا مف

 بالموافقة.

 القــــــــرار
 

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

 

 -: دراسبث علٍب : عبشراً 

 
ة اسـ كبًل مف السيد أ.د / إضاف ىعم افقةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -1

أستاذ الفوتونيات بمركز الفوتونيات والمواد الذكية بمدينة زويؿ لمعمـو والتكنولوجيا واالبتكار    -صبلح صبري احمد عبيو 

استاذ ىندسة النانو تكنولوجي بمدينة زويؿ لمعمـو والتكنولوجيا واالبتكار إلى لجنة  –السيد أ.د / محمد فرحات عثماف حميد 

المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ  -اإلشراؼ عمى رسالة الدكتوراه الخاصة بالميندس / احمد رفعت يعقوب الحمو 
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ـ وذلؾ نظرا لحاجة البحث إلى مجيودات 0219اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة اكتوبر 

   -سيادتيما لتصب  لجنة االشراؼ كالتالي:

 
 

 استاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية عبد الناصر عبد الجواد محمدأ.د/  1

أستاذ الفوتونيات بمركز الفوتونيات والمػواد الذكيػة بمدينػة زويػؿ لمعمػوـ  أ.د / صبلح صبري احمد عبيو 0
 والتكنولوجيا واالبتكار

و تكنولػػػوجي بمدينػػػة زويػػػػؿ لمعمػػػـو والتكنولوجيػػػػا اسػػػتاذ ىندسػػػة النػػػػان أ.د / محمد فرحات عثماف حميد 3
 واالبتكار

 استاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د. / احمد نبيو زكي راشد 4
 مف مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية. لعمى ما جاحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جال بتوصية لجنة الدراسات العميا وصى المجمس بالموافقةأ
 

/  ةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -0
دورة أكتوبر بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات ـ اليندسية لدرجة دكتور الفمسفة في العمو  ةالمسجم – راندا كماؿ احمد سمطاف

 -ـ   تشكؿ المجنة مف السادة:0218
 )خارجي( جامعة طنطا-كمية اليندسة-بقسـ ىندسة الحاسبات والتحكـ اآلليأستاذ أماني محمود سرحاف           أ.د/ . 1
 ( عف لجنة اإلشراؼ)  وعمـو الحاسباتأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة نواؿ احمد الفيشاوي            أ.د/ . 0
 القسـ( داخؿ)مف  ىندسة وعمـو الحاسباتأستاذ بقسـ جماؿ محروس عطيو           أ.د/ . 3
 (مف خارج القسـ) واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة اإللكترونيات مساعد أستاذ . د./ احمد نبيو زكي راشد            4
 )مف داخؿ القسـ(وعمـو الحاسبات بقسـ ىندسة  مساعد أستاذ      . د. / محمد احمد الرشيدي     5

بنالًا عمى  ةالمذكور  ةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب
 .وعموـ الحاسبات توصية مجمس قسـ ىندسة

 القــــــــرار

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

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة رسالة  -3
ية تخصص ىندسة المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندس  – محمد احمد عبد المنعـ احمدالخاصة بالميندس /  الماجستير

)  -:ـ في موضوع0218 ينايردورة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 
  -( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:تقنيات التعمـ اآللي لمتعرؼ عمى التعديؿ المبيـ في أنظمة االتصاالت 

 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )عف لجنة االشراؼ( السيد محمود الربيعي أ.د/ 1
 جامعة المنيا )ممتحف خارجي( -أستاذ بكمية اليندسة أ.د/ ىشاـ فتحي عمي حامد 0
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الكيربية )ممػتحف استاذ متفرغ)استاذ مساعد( بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت  د./ عادؿ شاكر الفيشاوي 3
 داخمي(

  جامعة سوىاج -أستاذ مساعد بكمية اليندسة د./ أحمد السيد فرغؿ 4

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

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

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة رسالة  -4
المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ   – جرميف جرجس سيدىـ عوض/  ةالخاصة بالميندس الدكتوراه

) تقنيات النفاذ المتعدد الغير متعامد ألنظمة  -ـ في موضوع :0215 أكتوبردورة نيات واالتصاالت الكيربية ىندسة اإللكترو 
  -( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة الرسالة مف السادة:الجيؿ الخامس الخموية 

 الوظيفة االسـ ـ
 جامعة عيف شمس )خارجي(-أستاذ متفرغ بكمية اليندسة وجدي رفعت أنيسأ.د/  1

أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )عف لجنة  أ.د/ السيد محمود الربيعي 0
 االشراؼ(

 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )داخمي(ىندسة أستاذ بقسـ  أ.د/ سعيد محمد عبد العاطي  3
 . قشة الخاصة بالميندسة المذكورةالفحص والمناحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 

 القــــــــرار

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

تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة إعادة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى  -5
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ   – شيمال السيد عبد العزيز حسف/  ةالخاصة بالميندس الماجستيررسالة 

) دراسة تأثير االرتدادات في األشكاؿ  -ـ في موضوع :0216 أكتوبردورة ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 
لتمكف مف انعقاد المناقشة لظروؼ جائحة كورونا التي تمر بيا وذلؾ نظرًا لعدـ ا( اليندسية المركبة لصوتيات الغرؼ المغمقة 

استاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )محكـ داخمي( عف  –الببلد وكذلؾ إلعتذار أ.د/ اسامة فوزي زىراف 
 ناقشة كالتالي : االشتراؾ في لجنة الحكـ والمناقشة النشغالو ولتراكـ الكثير مف االعبال لتكف لجنة الحكـ والم

 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )داخمي( طو السيد طوأ.د/  1
 أستاذ بمعيد بحوث اإللكترونيات )خارجي( أ.د/ محمود عبد المنعـ فخر الديف 0

3 
كترونيػػػات واالتصػػػاالت اسػػػتاذ متفرغ)اسػػػتاذ مسػػػاعد( بقسػػػـ ىندسػػػة اإلل د./ عادؿ شاكر الفيشاوي

 الكيربية )مشرؼ(

4 
اسػػػتاذ متفرغ)اسػػػتاذ مسػػػاعد( بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات واالتصػػػاالت  د./ عبد المجيد عبد الحكيـ شرشر

 الكيربية )مشرؼ(
 . الفحص والمناقشة الخاصة بالميندسة المذكورةتشكيؿ لجنة إعادة حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 
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 ـــــــرارالقـ

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جال بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
لجنة  لممرة الثانية تشكيؿإعادة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى  -6

المسجؿ لدرجة الماجستير بقسـ   – محمود عطية العباسي محمدالخاصة بالميندس /  الماجستيرفحص ومناقشة رسالة 
( ) المعالجة الرقمية إلشارات الزالزؿ  -ـ في موضوع :0213 أكتوبردورة ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية إلحاؽ ب

داخمي( عف االشتراؾ  استاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )محكـ –وذلؾ إلعتذار أ.د/ اسامة فوزي زىراف 
 في لجنة الحكـ والمناقشة النشغالو ولتراكـ الكثير مف االعبال لتكف لجنة الحكـ والمناقشة كالتالي : 

 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )داخمي( حساـ الديف حسيف أحمدأ.د/  1
 بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ( أستاذ متفرغ طو السيد طوأ.د/  0
 استاذ بأكاديمية الشروؽ )خارجي( أ.د/ صبلح السيد ابراىيـ العجوز 3
 استاذ متفرغ )استاذ مساعد( بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ( د./ عادؿ شاكر الفيشاوي 4

 . الفحص والمناقشة الخاصة بالميندس المذكورتشكيؿ لجنة إعادة افقة عمى حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالمو 
 القــــــــرار

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

السنوية لطبلب الدكتوراه التقارير المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى -7
( طالب أوليـ الطالبة / فاطمة 34ـ وعددىـ )0202/0201بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية لمعاـ الجامعي 

سامي سعيد عبد اهلل وآخرىـ الطالبة / سمية عبد العظيـ عبد المقصود الفيشاوي  حيث أوصت لجنة الدراسات العميا 
 بالتقارير السنوية لمطبلب السابؽ ذكرىـ . بالموافقة عمى ما جال

 القــــــــرار

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

اعتماد التقرير السنوي لمميندسة / المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى -8
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  –ال فاضؿ محمد صادؽ عجيمو شيم

ـ   حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما 0217تخصص ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دور يناير 
 جال بتوصية مجمس القسـ .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جال بتوصية لجنة الدراسات العميا لمجمس بالموافقةأوصى ا
 

التقرير السنوي لمميندسة / مرفت المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى -9
لحاسبات  حيث أوصت لجنة الدراسات العميا المسجمة لدرجة الماجستير بقسـ ىندسة وعمـو ا –محمد مدحت محمد اليواري 

 بالموافقة عمى ما جال بالتقرير السنوي لمميندسة المذكورة.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جال بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
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 ( ـ3/12/0201 لثانيةاالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(19) 

التقارير السنوية لطبلب الماجستير بشأف الموافقة عمى  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث-12
( طالب أوليـ الطالب / ابراىيـ روبي سيد برميؿ 14ـ وعددىـ )0202/0201بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات لمعاـ الجامعي 

السنوية بعد وآخرىـ الطالب / محمد فتحي ابو العبل  حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جال بالتقارير 
 استيفال خطة البحث لجميع التقارير .

 القــــــــرار

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

امؿ الش االمتحاف لجنة اعتماد التقرير المقدـ مفد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ-11
بقسـ ىندسة وعمـو اليندسية لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو  المسجؿ – ايياب محمد ابراىيـ خاطر/  الخاصة بالطالب

 -ـ   تشكؿ المجنة مف السادة :0217 أكتوبردورة الحاسبات 

 ايياب عبد الوىاب عبد الجوادأ.د/  1
 جامعة حمواف-كمية اليندسة-بقسـ ىندسة الحاسبات والنظـ أستاذ

 خارجي()

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

 (داخؿ القسـ) مف وعموـ الحاسبات ىندسة بقسـ أستاذ  د/جماؿ محروس عطية2أ 3

 أ.د/ اسامة فوزي زىراف 4
خارج ) مف اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ىندسة بقسـ أستاذ 
 (القسـ

 القسـ ( داخؿ)مف ىندسة وعموـ الحاسبات أستاذ مساعد بقسـ  صبلح الديف شعباف عيسىد. /  5

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

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

الشامؿ  االمتحاف لجنة اعتماد التقرير المقدـ مفد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -10
نيات بقسـ ىندسة اإللكترو اليندسية لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو  المسجؿ – حساـ حسف عمي عمار/  الخاصة بالطالب

 -ـ   تشكؿ المجنة مف السادة :0216 أكتوبردورة الصناعية والتحكـ 
 خارجي(جامعة عيف شمس ) -بكمية اليندسة  أستاذ جماؿ محمد عميأ.د/  1

 محمد ابراىيـ محمودأ.د/  0
عف لجنة ) ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ أستاذ متفرغ بقسـ 

 ( اإلشراؼ

 (خارج القسـ) مف متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  أستاذ يسىأ.د/ مصطفى حسف محمد ع 3

 أ.د/ ببلؿ احمد أبو ظبلـ 4
داخؿ ) مف اإللكترونيات الصناعية والتحكـ ىندسة متفرغ بقسـ أستاذ 
 (القسـ

 القسـ ( داخؿ)مف ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ أستاذ بقسـ  أ.د / حمدي عمي أحمد عوض 5

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

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ3/12/0201 لثانيةاالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(02) 

التقارير السنوية الخاصة بالميندس عميا والبحوث بشأف الموافقة عمى المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات ال-13
المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  –/ حساـ حسف عمي عمار 

 ـ  حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جال بمجمس القسـ.0216دورة أكتوبر 
 القــــــــرار

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

التقارير النصؼ سنوية الخاص المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى -14
الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات  المسجؿ لدرجة دكتور –بالميندس / حساـ حسف عمي عمار 

 ـ  حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جال بمجمس القسـ.0216الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
 القــــــــرار

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

التقرير السنوي الخاصة بالميندسة لمقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى المذكرة ا-15
المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة  –/ شيمال محمد ىاني عمي قنديؿ 

 ميا بالموافقة عمى ما جال بمجمس القسـ.ـ  حيث أوصت لجنة الدراسات الع0215أكتوبر 
 القــــــــرار

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

التقرير النصؼ سنوي الخاص المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى -16
المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات  –مؿ عادؿ ابو الفت  شتا بالميندسة / أ

 ـ  حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جال بمجمس القسـ.0216الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. لدراسات العمياعمى ما جال بتوصية لجنة ا أوصى المجمس بالموافقة
 

اعتماد الخطط الدراسية ومواعيد بدل الدراسة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف -17
 ـ 0201/0200دكتوراه( لمعاـ الجامعي  –ماجستير  –ـ )دبمـو 0201لدورة أكتوبر 

ـ 17/12/0201ـ . )يـو األحد 0201دكتوراه( لدورة أكتوبر  –ماجستير  –جتي )دبمـو تبدأ الدراسة لمدراسات التمييدية لدر  -
 ـ( 9/6/0200وتنتيي يوـ الخميس 

 ـ.07/1/0200ـ وتنتيي الدراسة في الفصؿ الدراسي األوؿ 17/12/0201تبدأ الدراسة الفصؿ الدراسي األوؿ  -

 ـ .17/0/0200ـ وتنتيي 6/0/0200تبدأ امتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ  -

 ـ.9/6/0200ـ وتنتيي الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني  07/0/0200تبدأ الدراسة لمفصؿ الدراسي الثاني  -

 ـ .3/7/0200ـ وتنتيي 19/6/0200تبدأ امتحانات الفصؿ الدراسي الثاني  -

 القــــــــرار

 معة.ويرفع لمجا عمى ما جال بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
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 ( ـ3/12/0201 لثانيةاالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(01) 

ما جال بالتقارير السنوية لمطبلب المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى -18
ـ 0202/0201المسجميف لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية لمعاـ الجامعي 

ـ الطالب / احمد كماؿ مسرجة وآخرىـ الطالبة / يارا عبد العظيـ احمد سعيد   حيث أوصت لجنة ( طالب  أولي80وعددىـ )
 الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جال بالتقارير النصؼ سنوية .

 القــــــــرار

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

الموافقة عمى إلغال تسجيؿ الطالبة / زىرال سعيد  السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفة مف المذكرة المقدم-19
ـ وذلؾ بنالًا عمى 0218المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر  –حسف بدير 

 وافقة عمى إلغال تسجيؿ الميندسة المذكورة .رغبتيا   حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالم
 القــــــــرار

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

الموافقة عمى إلغال تسجيؿ الطالبة / ريياـ  السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفالمذكرة المقدمة مف -02
ـ وذلؾ 0215المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر  –حمد العزاوي عاطؼ م

بنالًا عمى الطمب المقدـ مف السادة المشرفيف النقطاع الطالبة عف البحث وعدـ التواصؿ مع السادة المشرفيف منذ فترة طويمة 
 ة عمى إلغال تسجيؿ الميندسة المذكورة .  حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافق

 القــــــــرار

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

الموافقة عمى إلغال تسجيؿ الطالبة / مرفت محمد  السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفالمذكرة المقدمة مف -01
ـ وذلؾ 0215المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر  –حمد اليواري مدحت م

بنالًا عمى الطمب المقدـ مف السادة المشرفيف النقطاع الطالبة عف البحث وعدـ التواصؿ مع السادة المشرفيف منذ فترة طويمة 
 ة عمى إلغال تسجيؿ الميندسة المذكورة .  حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافق

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جال 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
المقيدة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  –يا عبد المرضي احمد عبد العزيز بالميندسة / ران

 بعنواف :ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( 0219اإللكترونيات االتصاالت الكيربية )ىندسة اتصاالت( دورة أكتوبر 

 " " التقنيات ذات الكفالة ألنظمة الزراعة الذكية مناخياً 
" Efficient Techniques for Climate-Smart Agriculture Systems" 

 تحت إشراؼ كبًل مف :
 
 الوظيفة االسـ ـ
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(00) 

 استاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د / السيد محمد الربيعي 1
 استاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 0
 استاذ مساعد بمركز معمومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظـ الخبيرة د. / زينب عبد اهلل احمد 3
 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات د./ عز الديف بدوي جاد الرب  4

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

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جال 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-03
لفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة المقيدة لدرجة دكتور ا –بالميندسة / أماني مصطفى احمد عبد الرحمف 

 بعنواف :ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( 0217اإللكترونيات االتصاالت الكيربية )ىندسة اتصاالت( دورة أكتوبر 

 " " تحسيف أدال المحوؿ التناظري إلى الرقمي باستخداـ الكريستاالت الضوئية
"Performance Enhancement of Analog to Digital Converter Based on Photonic Crystal " 

 تحت إشراؼ كبًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 استاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د / السيد محمد الربيعي 1
األكاديميػػػة -اسػػػتاذ متفػػػرغ بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات واالتصػػػاالت الكيربيػػػة أ.د/ مصطفى حسيف عمي 0

 لمعمـو والتكنولوجيا والنقؿ البحريالعربية 

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

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

افقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة مية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو د/ وكيؿ الك2المذكرة المقدمة مف السيد أ-04
المقيد لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات  –بالميندس / احمد ابراىيـ مصطفى الساكت 

 بعنواف :مدة( ـ )بنظاـ الساعات المعت0219االتصاالت الكيربية )االتصاالت البصرية( دورة أكتوبر 

 " " تطبيقات مستشعرات األلياؼ البمورية الضوئية في المفاعبلت النووية
"Applications of Photonic Crystal Fibers in Nuclear Reactors " 

 تحت إشراؼ كبًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 الكيربية استاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت حساـ الديف حسيف احمدأ.د /  1
 استاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية عبد الناصر عبد الجواد محمدأ.د/  0
 استاذ مساعد بييئة الطاقة الذرية ومدير مفاعؿ مصر البحثي الثاني د./ مجدي محمود زكي 3

 ت الكيربيةاإللكترونيات واالتصاالاستاذ مساعد بقسـ ىندسة  د./ احمد نبيو زكي راشد 4

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ3/12/0201 لثانيةاالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(03) 

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

افقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة وث بشأف المو د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح2المذكرة المقدمة مف السيد أ-05
المقيدة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة يناير  –بالميندسة / اميرة السيد ابراىيـ عنب 

 بعنواف :ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( 0202

 " تقنيات التعمـ باأللة" نظاـ تحديد اليوية البيومترية المضاد لبلنتحاؿ باستخداـ 
"Anti-Spoofing Biometric Identification System Using Machine Learning Techniques" 

 تحت إشراؼ كبًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 وعمـو الحاسباتاستاذ متفرغ بقسـ ىندسة  نواؿ احمد الفيشاويأ.د /  1
 عمـو الحاسباتو بقسـ ىندسة  مساعداستاذ  د./ محمد احمد الرشيدي 0
 وعمـو الحاسباتىندسة مدرس بقسـ  د./ مروة عباس محمد رداد 3

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

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جال 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-06
المقيدة لدرجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت  –بالميندسة / مي زكريا ابراىيـ محمد 

 بعنواف :عات المعتمدة ( ـ ) بنظاـ السا0218الكيربية دورة أكتوبر 

 " " معالجة صور رادار الفتحة البنائية لتصنيؼ األغطية األرضية
"Synthetic Apeture Radar Processing for Classification of Land Covers " 

 تحت إشراؼ كبًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 ترونيات واالتصاالت الكيربيةاإللكبقسـ ىندسة )مساعد( استاذ متفرغ  احمد ابراىيـ بينسيأ.د /  1
 معيد بحوث اإللكترونيات-الموجات الميكروئيةاستاذ بقسـ ىندسة  د./ خالد فوزي احمد حسيف 0

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

 ويرفع لمجامعة. ة لجنة الدراسات العمياعمى ما جال بتوصي أوصى المجمس بالموافقة
 

افقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-07
المقيدة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات  –بالميندسة / ىاجر عبد المنعـ فرج السيد سعد 

 بعنواف :ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( 0218واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

 " " عاكس ذو تغذية مرحمة لقياسات ىوائيات الموجات الممميمترية
" Offset Fed Reflector for Millimeter-Wave Antenna Measurements " 

 تحت إشراؼ كبًل مف :



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ3/12/0201 لثانيةاالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(04) 

 الوظيفة االسـ ـ
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة )مساعد( استاذ متفرغ  ـ بينسياحمد ابراىيأ.د /  1
 معيد بحوث اإللكترونيات-الموجات الميكروئيةاستاذ بقسـ ىندسة  د./ خالد فوزي احمد حسيف 0

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

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جال 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-08
اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت  المقيد لدرجة ماجستير العموـ –بالميندس / محمد احمد محمد الميثي 

 بعنواف :ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( 0219الكيربية دورة أكتوبر 

 " " تأميف الوثائؽ الرسمية باستخداـ تكنولوجيا سمسمة الكتؿ
" Securing Official Documents Using Blockchain Technology " 

 تحت إشراؼ كبًل مف :
 ظيفةالو  االسـ ـ
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةاستاذ بقسـ ىندسة  محمد محمد عبد السبلـ نصارأ.د /  1
 وعمـو الحاسباتبقسـ ىندسة  مدرس د./ عبير محمد عبد العزيز عشرة 0

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

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

افقة عمى تسجيؿ خطة البحث الخاصة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-09
ألساسية اليندسية بقسـ الفيزيقا والرياضيات المقيدة لدرجة ماجستير العمـو ا –بالميندسة / راندا عادؿ محمد العشماوي 

 بعنواف :ـ 0219اليندسية دورة يناير 

 " " تحميؿ االىتزازات غير الخطية والتحكـ فييا لآلالت الدوارة
" Nonlinear Vibration Analysis and Control of the Rotating Machinery " 

 تحت إشراؼ كبًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 الفيزيقا والرياضيات اليندسيةبقسـ الرياضيات المتفرغ استاذ  ي محمد كامؿ يوسؼمجدأ.د /  1
 الفيزيقا والرياضيات اليندسيةبقسـ الرياضيات المتفرغ استاذ  أ.د/ وداد عمي عبد المنعـ الجنايني 0
 ت اليندسيةالفيزيقا والرياضيابقسـ مدرس الرياضيات اليندسية  د الفضيؿ عبد الحميد سعيدد./ ناصر عب 3

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

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ3/12/0201 لثانيةاالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(05) 

حساـ /  مد فترة الدراسة )عاـ أوؿ( لمميندس البحوث بشأفد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا و 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -32
المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة  –حسف عمي عمار 

ـ 0201/0200ـ   حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿ( لمعاـ الجامعي 0216أكتوبر 
 ـ.32/9/0200ـ حتى 1/12/0201لمطالب المذكور يبدأ مف 

 القــــــــرار

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

ابتساـ /  يندسةمد فترة الدراسة )عاـ أوؿ( لمم د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -31
ـ   0216المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر  –حمدي خضر السيممي 

ـ لمطالبة المذكورة يبدأ 0201/0200حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿ( لمعاـ الجامعي 
 ـ.32/9/0200ـ حتى 1/12/0201مف 

 القــــــــرار

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

شيمال /  مد فترة الدراسة )عاـ ثاني( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -30
ر الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر المسجمة لدرجة دكتو  –محمد ىاني عمي قنديؿ 

ـ لمطالبة 0201/0200ـ   حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثاني( لمعاـ الجامعي 0215
 ـ.32/9/0200ـ حتى 1/12/0201المذكورة يبدأ مف 

 القــــــــرار

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

والل /  مد فترة الدراسة )عاـ ثاني( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -33
ـ   حيث أوصت 0216توبر المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أك –محمد خميؿ 

ـ لمطالبة المذكورة يبدأ مف 0201/0200لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثاني( لمعاـ الجامعي 
 ـ.32/9/0200ـ حتى 1/12/0201

 القــــــــرار

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

مروة /  مد فترة الدراسة )عاـ ثاني( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2كرة المقدمة مف السيدة أالمذ -34
ـ   0215المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر  –شكري عبد العظيـ محمد 

ـ لمطالبة المذكورة 0201/0200بالموافقة عمى مد )عاـ ثاني( لمعاـ الجامعي حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث 
 ـ.32/9/0201ـ حتى 1/12/0202يبدأ مف 

 القــــــــرار

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ3/12/0201 لثانيةاالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(06) 

أميرة /  مد فترة الدراسة )عاـ ثالث( لمميندسة ميا والبحوث بشأفد/ وكيؿ الكمية لمدراسات الع2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -35
ـ   0215المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر  –رفعت محمد السيد الصبي 

ـ لمطالبة المذكورة 0201/0200حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثالث( لمعاـ الجامعي 
 ـ.32/9/0200ـ حتى 1/12/0201يبدأ مف 

 القــــــــرار

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

ابراىيـ /  دسمد فترة الدراسة )عاـ ثالث( لممين د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -36
ـ   حيث 0215المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر  –روبي سيد برميؿ 

ـ لمطالب المذكور يبدأ مف 0201/0200أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثالث( لمعاـ الجامعي 
 ـ.32/9/0200ـ حتى 1/12/0201

 قــــــــرارال

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

عمي /  مد فترة الدراسة )عاـ ثالث( لمميندس د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -37
ـ   حيث 0214ندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو الي –محمد عبد الشييد 

ـ لمطالب المذكور يبدأ مف 0201/0200أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثالث( لمعاـ الجامعي 
 ـ.32/9/0200ـ حتى 1/12/0201

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. راسات العمياعمى ما جال بتوصية لجنة الد أوصى المجمس بالموافقة
 

محمد /  مد فترة الدراسة )عاـ ثالث( لمميندس د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -38
ـ   حيث 0215المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات دورة أكتوبر  –فتحي ابو العبل 

ـ لمطالب المذكور يبدأ مف 0201/0200لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثالث( لمعاـ الجامعي أوصت 
 ـ.32/9/0200ـ حتى 1/12/0201

 القــــــــرار

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

سمير /  مد فترة الدراسة )عاـ رابع( لمميندس د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -39
ـ   0214المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر  –سمير عمي العمريطي 

ـ لمطالب المذكور يبدأ 0201/0200معاـ الجامعي حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ رابع( ل
 ـ.32/9/0200ـ حتى 1/12/0201مف 

 القــــــــرار

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ3/12/0201 لثانيةاالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(07) 

وائؿ /  ة )عاـ رابع( لمميندسمد فترة الدراس د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -42
ـ   0214المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر  –احمد عزت محمد عنايت 

ـ لمطالب المذكور يبدأ 0201/0200حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ رابع( لمعاـ الجامعي 
 ـ.32/9/0200ـ حتى 1/12/0201مف 

 القــــــــرار

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

شيمال /  مد فترة الدراسة )عاـ رابع( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -41
ـ   0214جمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر المس –بدر محمد عبد العاطي 

ـ لمطالبة المذكورة 0201/0200حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ رابع( لمعاـ الجامعي 
 ـ.32/9/0200ـ حتى 1/12/0201يبدأ مف 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جال بتوصية لجنة الدراسات العميا فقةأوصى المجمس بالموا
 

اسمال /  مد فترة الدراسة )عاـ رابع( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -40
ـ   0214ـو الحاسبات دورة أكتوبر المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعم –عزت عبد اهلل السيد شكر 

ـ لمطالبة المذكورة 0201/0200حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ رابع( لمعاـ الجامعي 
 ـ.32/9/0200ـ حتى 1/12/0201يبدأ مف 

 القــــــــرار

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

دعال /  مد فترة الدراسة )عاـ رابع( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -43
ـ 0214المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات دورة أكتوبر  –حامد عبد العزيز ابو حسيف 

ـ لمطالبة المذكورة 0201/0200لدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ رابع( لمعاـ الجامعي   حيث أوصت لجنة ا
 ـ.32/9/0200ـ حتى 1/12/0201يبدأ مف 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. عمى ما جال بتوصية لجنة الدراسات العميا أوصى المجمس بالموافقة
ناصر /  مد فترة الدراسة )عاـ خامس( لمميندس يؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفد/ وك2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -44

ـ 0213المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر  –سميماف عبد الخالؽ سميماف 
ـ لمطالب 0201/0200لمعاـ الجامعي    حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ خامس(

 ـ.32/9/0200ـ حتى 1/12/0201المذكور يبدأ مف 
 القــــــــرار

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

/  اسة )عاـ خامس( لمميندسمد فترة الدر  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -45
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  –سامي سعيد يوسؼ البحيري 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ3/12/0201 لثانيةاالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(08) 

ـ   حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ خامس( لمعاـ الجامعي 0213دورة أكتوبر 
 ـ.32/9/0200ـ حتى 1/12/0201يبدأ مف  ـ لمطالب المذكور0201/0200

 القــــــــرار

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

عبل /  مد فترة الدراسة )عاـ سادس( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -46
ـ   0210المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات دورة أكتوبر  –لجواد يونس حافظ عبد ا

ـ لمطالبة المذكورة 0201/0200حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ سادس( لمعاـ الجامعي 
 ـ.32/9/0200ـ حتى 1/12/0201يبدأ مف 

 القــــــــرار

 وصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة.أ
 

 -اللجبى: -:  الحبدي عشر
محضػػػر اجتمػػػاع مجمػػػس قسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات واالتصػػػاالت الكيربيػػػة )الجمسػػػة االولػػػى( المنعقػػػدة يػػػوـ االحػػػد الموافػػػؽ  .1

 ـ.10/9/0201

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 ـ.10/9/0201سية )الجمسة األولى( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ محضر اجتماع مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليند .0

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 ـ.19/9/0201محضر اجتماع لجنة الدراسات العميا والبحوث  )الجمسة األولى( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ  .3

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

ترونيػػػات الصػػػناعية والػػػتحكـ  )الجمسػػػة األولػػػى( المنعقػػػدة يػػػوـ االحػػػد الموافػػػؽ محضػػػر اجتمػػػاع مجمػػػس قسػػػـ ىندسػػػة اإللك .4
 ـ.10/9/0201

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

محضػػػر اجتمػػػاع مجمػػػس لجنػػػة شػػػئوف خدمػػػة المجتمػػػع وتنميػػػة البيئػػػة  )الجمسػػػة األولػػػى( المنعقػػػدة يػػػوـ االحػػػد الموافػػػؽ  .5
 ـ.19/9/0201

 القــــــــرار

 .عمماالمجمس أحيط 

 

 ـ.19/9/0201)الجمسة األولى( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ  لجنة العبلقات الثقافية والبحوث العمميةمحضر اجتماع  .6



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ3/12/0201 لثانيةاالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(09) 

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 ـ.07/9/0201الموافؽ  االثنيف)الجمسة األولى( المنعقدة يوـ  وحدة الجودةمحضر اجتماع  .7

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 ـ.06/9/0201الموافؽ  االحد)الجمسة األولى( المنعقدة يوـ  لجنة شئوف التعميـ والطبلبمحضر اجتماع  .8

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 ـ.01/9/0201الموافؽ  الثبلثال)الجمسة األولى( المنعقدة يوـ  لجنة المكتبةمحضر اجتماع  .9

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 هب ٌسخجد هي أعوبل -: عشر الثبًً
 االحػد)الجمسػة األولػى( المنعقػدة يػوـ  المجنة التنسػيقية لمبػرامه التػي تعمػؿ بنظػاـ السػاعات المعتمػدةمحضر اجتماع  -1

 ـ.06/9/0201الموافؽ 
 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

 ـ.06/9/0201الموافؽ  االحديوـ )الجمسة األولى( المنعقدة  لجنة المختبرات واألجيزة العمميةمحضر اجتماع  -0
 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

 ـ.01/9/0201الموافؽ  الثبلثال)الجمسة األولى( المنعقدة يوـ  لجنة الحاسباتمحضر اجتماع  -3
 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

 ـ.10/9/0201الموافؽ  االحدوـ )الجمسة األولى( المنعقدة ي مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسباتمحضر اجتماع  -4
 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

عميػػد كميػػة اليندسػػة اإللكترونيػػة بشػػأف مقتػػرح  -ذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ.د / أيمػػف السػػيد احمػػد السػػيد عميػػرة مػػال -5
 تشكيؿ مجمس إدارة برنامه " ىندسة األمف السيبراني وتحميبلت البيانات " .

 القــــــــرار

 ى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .أوص
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ3/12/0201 لثانيةاالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(32) 

المعيػػدة بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات بشػػأف  –ذكرة المقدمػػة مػػف الميندسػػة / عػػبل حػػافظ عبػػد الجػػواد يػػونس مػػال -6
الموافقة عمى منحيا اجازة لمدة عاـ رعايػة طفػؿ   حيػث أوصػى مجمػس القسػـ بالموافقػة بػالتفويض مػع العمػـ بػأف الخطػة 

 بذلؾ . الدراسية ال تتأثر
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 
 

 هسبء الثبًٍتاًخهى االجخوبع حٍث كبًج السبعت 
 

 

 عوٍد الكلٍت   أهٍي الوجلس                                       

 
   ةأٌوي السٍد أحود السٍد عوٍرد/  أ.            سعٍد هحود عبد العبطً / أ.د


