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 } الحادية عشر الجمسة {حضر اجتماع مجمس الكمية م

 ـ.8/7/7108الموافؽ  األحدالمنعقدة يـو 

اجحوبع هجلس  جوبم السبعة الحبدية عشر صببحبً جن عقذ فيم و8/7/1028الوىافق  األحذًه في يىم إ

ووكيل الكلية لخذهة ()عويذ الكلية  الكلية برئبسة السيذ األسحبر الذكحىر/ عبذ الٌبصر عبذ الجىاد هحوذ

 .(البيئة الوجحوع وجٌوية
 مف السادة: وعضوية كػػػػلً      

 الكمية لمدراسات العميا والبحوث. وكيؿ أ.د/ سناء محمود الربيعي 0

 .وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب يع.د/ فتحي السيد عبد السمأ 7

 رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية. د/ منى محمد صبري شقير1أ 3

 .رئيس مجػمس قسـ ىندسػة وعمـو الحاسبػػات أ.د / أيمف السيد احمد السيػد 4

 .ات اليندسيةرئيس مجمس قسـ الفيزيقا والرياضي عبد الحميد الشنوانىد/ رمضاف 1أ 5
 قائـ بعمؿ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكػـ. د./ محمد أبو زيد البروانى 6

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية.)مدعو( أ.د/ السيد محمود الربيعي 7

 ترونيات الصناعية والتحكـ .األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلك أ.د/ محمد أحمد فكيريف 8

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

 أقدـ األساتذة بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكػـ ) بالتناوب (. .د/ عصاـ إبراىيـ المدبوليأ 01

 ا والرياضيات اليندسية ) بالتناوب (.أقدـ األساتذة بقسـ الفيزيق / سعيد عمي الصيرفي.دأ. 00

 األستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية . أ.د /محمود محمد محفوظ 07

 ساتذة المساعديف) بالتناوب(.أقدـ األ / أسامة فوزي زىراف 1د 03

 أقدـ المدرسيف ) بالتناوب(. / أحمد مصطفى المحلوي1د 04

 أعتذر عف الحضور

 ساتذة بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ) بالتناوب(.أقدـ األ إبراىيـ محمد الدكانيأ.د/  0

 رجؿ أعماؿ. ـ/ محمد عبد الحميد عفيفي خمؼ اهلل 7

 تغيب عف الحضور

 اإللكترونية )مف الخارج(. ترئيس مجمس إدارة شركة بنيا لمصناعا د.ـ/ حساـ حسف عبد الحميد 0

 مدير اإلدارة اليندسية بمجموعة شركات العربي )مف الخارج(. جدي محمد إبراىيـ العربيـ/ محمد م 7

 ساتذة بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ) بالتناوب(.أقدـ األ أ.د/ نواؿ أحمد الفيشاوي 3

 تولى سكرتارية الجمسة

 أمانة المجالس والمجاف.   السيدة / آماؿ محمد الصاوي  0  
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 " االجتماع"              رئيس المجمس/ د.أوبدأ السيد 
 

 "" بسـ اهلل الرحمف الرحيـ بذكر 
اهلل سبحانو وتعالى أف يوفػؽ الجميػع إلػى صػال   ليـ كؿ التوفيؽ داعياً  ثـ رحب سيادتو بالسادة الحضور متمنياً 

   . األعماؿ
 

 -الوصبدقبت: والً:أ
 

                                                                                                                                         ـ.3/6/7108 بتاريخالمنعقدة  (العاشرةالمصادقة عمى محضر الجمسة السابقة )
 

 -أعضبء هيئة الحذريس:شئىى 
 

تعييف السيد الدكتور / أحمد سعد الكوراني مصطفى المدرس  لمذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأفا -0
بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية في وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ حيث أوصى مجمس 

ورد بالتقرير وعمى تعييف سيادتو في وظيفة  قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بالموافقة عمى ما
ويقـو بواجباتو منذ تعيينو في وظيفة في عممو ومسمكو  اكاف ممتزم أستاذ مساعد بذات القسـ حيث أف سيادتو

لسنة  49مف القانوف  69مدرس بالقسـ عمى أكمؿ وجو وحيث أف سيادتو مستوفى الشروط الواردة بالمادة 
 فيمف يعيف أستاذ مساعد . ـ بشأف تنظيـ الجامعات0977

 القــــــــرار                                                                            
 .مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة أوصى المجمس بالموافقة

 

المجيد محمود المدرس تعييف السيد الميندس / أمجد سيد عبد  المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف -7
المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بالكمية في وظيفة مدرس بذات القسـ حيث أوصى مجمس قسـ 
ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بالموافقة عمى ما ورد بالتقرير وعمى تعييف سيادتو في وظيفة مدرس بذات 

ويقوـ بواجباتو منذ تعيينو في وظيفة مدرس مساعد بالقسـ عممو ومسمكو  في اكاف ممتزم القسـ حيث أف سيادتو
ـ 0977لسنة  49مف القانوف  69ويقـو بواجباتو عمى أكمؿ وجو وحيث أف سيادتو مستوفى الشروط الواردة بالمادة 

                                                                            بشأف تنظيـ الجامعات .
 القــــــــرار

 .مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة أوصى المجمس بالموافقة
 

تعييف السيد الميندس / أسامة محمد عماره المعيد بقسـ الفيزيقا  المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف-3
جمس قسـ الفيزيقا والرياضيات والرياضيات اليندسية بالكمية في وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ حيث أوصى م

 اليندسية بالموافقة عمى ما ورد بالتقرير وعمى تعييف سيادتو في وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ حيث أف سيادتو
 ويقـو بواجباتو منذ تعيينو في وظيفة معيد بالقسـ ويقوـ بواجباتو عمى أكمؿ وجو .في عممو ومسمكو  اكاف ممتزم
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 القــــــــرار                                                                            
 .مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة أوصى المجمس بالموافقة

 
  -شئىى الحعلين والطالة:

الترخيص لطلب الفرص مف  وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأفالوارد مف السيد االستاذ الدكتور/ الخطاب  -2
ـ حيث تقدـ الطالب / وائؿ عنتر السيد عبد الواحد بطمب 7107/7108الخارج بدخوؿ االمتحانات لمعاـ الجامعي 

ـ حيث أف لو حؽ 7107/7108يمتمس فيو الموافقة والترخيص لو لمتقدـ بدخوؿ االمتحانات لمعاـ الجامعي 
ؾ وقد حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ التقدـ للمتحاف مف الخارج عممًا بأنو قاـ بسداد الرسـو الخاصة بذل

 والطلب بالموافقة.
 القــــــــرار

 جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطلب.  ما ىعم أوصى المجمس بالموافقة
االعتذار عف دخوؿ امتحاف مادة )  وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأفالوارد مف السيد االستاذ الدكتور/ الخطاب  -7

قيقة ( لمطالب / محمود محمد جبر محمد عبد الرازؽ المقيد بالفرقة الثانية وحالتو منقوؿ لمعاـ الجامعي حاكمات د
والطالب يحتاج لمعلج وارفؽ تقرير  ءـ نظرًا لظروفو المرضية حيث أنو يعاني مف مغص كموي حاد وقي7107/7108

عف مادة )  األوؿعمى قبوؿ العذر المرضي  طبي يفيد ذلؾ ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطلب بالموافقة
 حاكمات دقيقة ( لمطالب المذكور.

 القــــــــرار
 جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطلب .  ما ىعم بالموافقةأوصى المجمس 

  

 -العالقبت الثقبفية : :رابعبً 
 

ترشي  السيد الدكتور / خالد محمود حسف  شأفوث بد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح.المذكرة المقدمة مف السيد أ-0
المدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية لميمة عممية طبقًا لخطة البعثات لمعاـ األوؿ  –عبد الرحيـ 

 Grenoble Alpesـ مف الخطة الخمسية الثامنة بالنظاـ التنافسي ، لمدة ستة أشير مف جامعة 7107/7108
 واف :بفرنسا وذلؾ لمشروع تحت عن

" Water-quality monitoring sensors on metal ion nanoparticles dispersed in modified 

electrode " 

 حيث أوصت لجنة العلقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى ترشي  العضو المذكور لمميمة العممية.
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة جنة العلقات الثقافية والبحوث العمميةعمى ما جاء بتوصية ل أوصى المجمس بالموافقة
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بشأف التقرير الدراسي الخاص بالميندس / ىاني  وث/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح.د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -7
ية والبحوث المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ، حيث أوصت لجنة العلقات الثقاف –فتحي موسى عتمـ 

جامعة المنوفية بداًل مف  –العممية بالموافقة عمى التقرير مع تعديؿ جية اإليفاد إلى كمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ 
  .كمية اليندسة جامعة المنوفية

 القــــــــرار
 .امعةويرفع لمج عمى ما جاء بتوصية لجنة العلقات الثقافية والبحوث العممية أوصى المجمس بالموافقة

 
بشأف الطمب المقدـ مف السيد د/ أحمد محمد عبد  وثد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح1المذكرة المقدمة مف السيد أ-3

بمدينة الغردقة في   عممياالستاذ المساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية لحضور مؤتمر  –الفتاح أبو عرايس 
لسيادتو بحث مقبوؿ حيث وافؽ مجمس القسـ بالموافقة عمى حضور المؤتمر  ـ حيث أف78/7/7108الى 75الفترة مف

 استيفاءمع صرؼ رسـ االشتراؾ وأوصت لجنة العلقات التفافية بعدـ الموافقة عمى حضور سيادتو المؤتمر وذلؾ لعدـ 
المعموؿ بيا في ىذا  االوراؽ المطموبة حيث لـ يرد لنا إفادة بتسجيؿ االبحاث الخاصة بسيادتو وذلؾ طبقا لمقواعد

  .الشأف
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة عمى ما جاء بتوصية لجنة العلقات الثقافية والبحوث العممية أوصى المجمس بالموافقة
 -:الذراسبت العليب  -:  خبهسبً 

 

محمػد فػؤاد /  لمينػدسوث بشػأف العػذر المقػدـ مػف اد/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػ.المذكرة المقدمة مف السػيد أ -0
بطمػب لمموافقػة عمػى قبػوؿ العػذر عػف  وعمػوـ الحاسػباتقسػـ ىندسػة  بالفرقة الثانية دبمـو المقيد  -عبد النبي الشوره 

ـ وذلػؾ نظػرًا لظػروؼ 7107/7108دخوؿ امتحػاف مػادة " شػبكات الحاسػبات " الفصػؿ الدراسػي الثػاني لمعػاـ الجػامعي 
 وعموـ الحاسبات. ىندسةعمى ما جاء مف مجمس قسـ بالموافقة  سات العمياالدرا لجنةطارئو وخاصة. حيث أوصت 

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة الدراسات العمياأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 

 

اـ رابع( )ع د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إيقاؼ قيد.المذكرة المقدمة مف السيد أ-7
لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية تخصص ىندسة اإللكترونيات الصناعية  المقيد -محمد نوح عطية نوح / لمميندس

ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( لمعاـ الجامعي 7100والتحكـ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إيقاؼ قيد الميندس المذكور عاـ  حيث .لرعاية والدتو نظراً ـ 7107/7108

ـ نظرًا لرعاية والدتو وذلؾ بناء عمى توصية مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات 7107/7108)رابع( لمعاـ الجامعي 
 الصناعية والتحكـ.

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة ت العمياالدراساأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 

 
إعادة تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف .المذكرة المقدمة مف السيد أ -3

المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات  –بالطالب / باسـ محمد عمي الدويؾ 
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(6) 

وكانت لجنة االمتحاف  ـ وذلؾ نظرا لتعذر انعقاد المجنة وانتياء المدة المقررة.7104يربية دورة أكتوبر واالتصاالت الك
 الشامؿ مكونة مف السادة:  

 الوظيفة االسـ ـ
 (عف لجنة اإلشراؼ) واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات  السيد محمود الربيعيد/ .أ 0

 ) مف داخؿ القسـ ( واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات  سيد أبو العـز أ.د/ عاطؼ ال 7

 أستاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية ) مف خارج القسـ ( أ.د/ مجدي محمد كامؿ يوسؼ 3

 شبرا ) خارجي ( –أستاذ بكمية اليندسة  أ.د/ ىالو محمد عبد القادر 4

 ) مف داخؿ القسـ (واالتصاالت الكيربية أستاذ مساعد  بقسـ ىندسة االلكترونيات  مد نبيو زكي راشدد./ أح 5

 عمى ما جاء بمجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية. ةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافق 
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة لدراسات العميااأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 
 

البحث الخاصة  نقطةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ .المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
وعموـ ىندسة  تخصصالعمـو اليندسية ماجستير لدرجة  المقيد - مصطفى محمد صلح محمد زيف الديف/  بالميندس

توليد ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( في موضوع : ) 7104دورة أكتوبر  -وعمـو الحاسبات دسة ىنالحاسبات بقسـ 
  -( تحت إشراؼ كؿ مف:أسئمة ملئمة لمطالب في األنظمة الذكية لتعميـ قواعد المغة العربية 

 الوظيفة االسـ ـ
 وعموـ الحاسباتىندسة أستاذ ورئيس قسـ  أيمف السيد أحمد عميرةأ.د/  0
 وعموـ الحاسباتىندسة مدرس بقسـ  محمد بدوي محمد بدوي./ د 7

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

 .ويرفع لمجامعة الدراسات العمياأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 
 

البحث الخاصة  نقطةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ .لسيد أالمذكرة المقدمة مف ا -5
وعموـ ىندسة  تخصصالعمـو اليندسية ماجستير لدرجة  المقيد - مصطفى سامي عبد المجيد عتمـ/  بالميندس

تحسيف تمدة( في موضوع : ) ـ )بنظاـ الساعات المع7106دورة أكتوبر  -وعمـو الحاسبات ىندسة الحاسبات بقسـ 
  -( تحت إشراؼ كؿ مف:تقنيات الكشؼ عف السرطاف باالعتماد عمى تعمـ اآللة 

 الوظيفة االسـ ـ
 وعموـ الحاسباتىندسة أستاذ متفرغ بقسـ  نواؿ أحمد الفيشاويأ.د/  0
 وعموـ الحاسباتىندسة مدرس بقسـ  ىناء أبو العنيف تركيد./  7

 .تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالميندس المذكورات العميا بالموافقة عمى حيث أوصت لجنة الدراس
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(7) 

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة الدراسات العمياأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 

 

لبحث الخاصة ا خطةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ .المذكرة المقدمة مف السيد أ -6
اإللكترونيات ىندسة بقسـ العمـو اليندسية ماجستير لدرجة  المقيدة - منى كريـ شفيؽ عبد الممؾ/  بالميندسة

تصميـ المرشحات الرقمية ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( في موضوع : ) 7106دورة أكتوبر  -واالتصاالت الكيربية 
  -اؼ كؿ مف:( تحت إشر باستخداـ الطرؽ المثمى لضبط األداء 

 الوظيفة االسـ ـ
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةىندسة أستاذ متفرغ بقسـ  عادؿ عبد المسي  صميبأ.د/  0
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةىندسة أستاذ متفرغ بقسـ  أ.د/ سامي عبد المنعـ الضميؿ 7
 ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ متفرغ )استاذ مساعد( بقسـ د./ عادؿ شاكر الفيشاوي 3

 . تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالميندسة المذكورةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة الدراسات العمياأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 
البحث الخاصة  خطةيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ د/ وك.المذكرة المقدمة مف السيد أ -7

اإللكترونيات ىندسة بقسـ العمـو اليندسية ماجستير لدرجة  المقيد - أشرؼ عبد اهلل عبد البديع البنا/  بالميندس
تقميؿ تأثيرات اضمحلؿ ) ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( في موضوع : 7104دورة أكتوبر  -واالتصاالت الكيربية 

  -( تحت إشراؼ كؿ مف:االشارة والضوضاء في نظاـ النقؿ البصري 
 الوظيفة االسـ ـ
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةىندسة أستاذ مساعد بقسـ  أحمد نبيو زكي راشدأ.د/  0
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةىندسة مدرس بقسـ  د/ محمد صلح طبور 7

 . تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالميندس المذكورأوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى  حيث
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة الدراسات العمياأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 
 
البحث الخاصة  خطةقة عمى تسجيؿ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المواف.المذكرة المقدمة مف السيد أ -8

اإللكترونيات ىندسة بقسـ العمـو اليندسية ماجستير لدرجة  المقيدة - إسراء أحمد عمي الرفاعي/  بالميندسة
تحميؿ وتصميـ ىوائيات ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( في موضوع : ) 7106 ينايردورة  -واالتصاالت الكيربية 

  -حت إشراؼ كؿ مف:( تاالستشعار القابمة لمتشكيؿ 
 الوظيفة االسـ ـ
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةىندسة أستاذ متفرغ بقسـ  صابر حممي زيف الديفأ.د/  0
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةىندسة أستاذ مساعد بقسـ  د/ ىند عبد العظيـ محمد مميط 7
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(8) 

 . نقطة البحث الخاصة بالميندسة المذكورةتسجيؿ حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة الدراسات العمياأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 
 
البحث الخاصة  نقطةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ .المذكرة المقدمة مف السيد أ -9

تخصص ىندسة اإللكترونيات العمـو اليندسية ماجستير لدرجة  المقيدة - لـ محمد السيد شاىيفإس/  بالميندسة
اكتشاؼ في موضوع : ) ـ 7106 أكتوبردورة  -اإللكترونيات الصناعية والتحكـ ىندسة الصناعية والتحكـ بقسـ 

  -( تحت إشراؼ كؿ مف:األعطاؿ في منظومات الطاقة الشمسية الفوتوفولتية 
 الوظيفة سـاال ـ
 اإللكترونيات الصناعية والتحكـىندسة أستاذ متفرغ بقسـ  عبد العظيـ صبي  إبراىيـأ.د/  0
 اإللكترونيات الصناعية والتحكـىندسة مدرس بقسـ  د/ عصاـ نبيؿ أحمد عبد العزيز 7

 . ذكورةتسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالميندسة المحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة الدراسات العمياأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 
البحث الخاصة  نقطةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ .المذكرة المقدمة مف السيد أ -01

وعمـو ىندسة بقسـ العمـو اليندسية دكتور الفمسفة في  لدرجة المقيد - بساـ وصفي خميس محمد/  بالميندس
خوارزمية تشفير في موضوع : ) ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( 7107 ينايردورة  -الحاسبات ) ىندسة الحاسب ( 

  -( تحت إشراؼ كؿ مف:خفيفة جديدة لألجيزة ذات الموارد المحدودة 
 

 الوظيفة االسـ ـ
 وعموـ الحاسباتىندسة أستاذ بقسـ  سيد عميرهأيمف السيد أحمد الأ.د/  0
 وعموـ الحاسباتىندسة مدرس بقسـ  د/ محمد معوض إبراىيـ الدسوقي 7

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

 .ويرفع لمجامعة راسات العمياالدأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 
 

البحث  نقطةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -00
ىندسة بقسـ العمـو اليندسية دكتور الفمسفة في لدرجة  المقيد - عمي إبراىيـ أحمد صياـ/  بالميندسالخاصة 

في ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( 7107 ينايردورة  -الكيربية ) ىندسة االتصاالت (  اإللكترونيات واالتصاالت
  -( تحت إشراؼ كؿ مف:المراقبة اآلمنة لمصحة باستخداـ إنترنت األشياء والحوسبة السحابية موضوع : ) 

 
 الوظيفة االسـ ـ
 واالتصاالت الكيربيةاإللكترونيات ىندسة أستاذ متفرغ بقسـ  عاطؼ السيد أبو العـزأ.د/  0
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(9) 

 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةىندسة أستاذ بقسـ  أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 7
 مدرس بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د./ نرميف عبد الوىاب حسف 3
 اإللكترونيات الصناعية والتحكـىندسة مدرس بقسـ  د./ غادة محمد عبد الستار البنبي 4

 . تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالميندس المذكورلدراسات العميا بالموافقة عمى حيث أوصت لجنة ا
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة الدراسات العمياأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 
 
البحث  نقطةؿ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجي1المذكرة المقدمة مف السيد أ -07

 المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ والمقيد – طارؽ رجب أميف خميفة/  بالميندسالخاصة 
ـ ) بنظاـ 7106 أكتوبردورة  -الميكاترونيات والروبوتات( ىندسة ) العمـو اليندسية دكتور الفمسفة في لدرجة 

( تحت لنظـ التحكـ الشبكية اللخطية  7-حاكمات غيمية مف النوع تطوير في موضوع : ) الساعات المعتمدة ( 
  -إشراؼ كؿ مف:

 
 

 الوظيفة االسـ ـ
 اإللكترونيات الصناعية والتحكـىندسة أستاذ متفرغ بقسـ  محمد عبد العظيـ البردينيأ.د/  0
 ية والتحكـاإللكترونيات الصناعىندسة أستاذ مساعد بقسـ  د./ محمد أبو زيد البرواني 7
 مدرس بقسـ ىندسة الصناعية والتحكـ د./ أحمد محمد النجار 3
 اإللكترونيات الصناعية والتحكـىندسة مدرس بقسـ  د./ عصاـ عبد العميـ جمعو 4

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

 .ويرفع لمجامعة الدراسات العمياس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة أوصى المجم
 

البحث الخاصة  نقطةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ .المذكرة المقدمة مف السيد أ-03
تخصص ىندسة وعموـ  -يةماجستير العمـو اليندسلدرجة والمقيدة  – مرفت محمد مدحت محمد اليوارى/  بالميندسة
التنفيذ في موضوع : )ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( 7105 أكتوبردورة  -بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  -الحاسبات
  -( تحت إشراؼ كؿ مف:لخوارـز محاذاة السلسؿ المتعددة لحـز البيانات الضخمة" المتوازي
 الوظيفة االسـ ـ
 وعموـ الحاسباتىندسة ستاذ متفرغ بقسـ أ نبيؿ عبد الواحد اسماعيؿأ.د/  0
 وعموـ الحاسباتىندسة مدرس بقسـ  د./ ىناء أبو العنيف تركى 7

 . تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالميندسة المذكورةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 
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(01) 

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة لعمياالدراسات اأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 

 

فحص ومناقشة  وث بشأف الموافقة عمى توصية لجنةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح.المذكرة المقدمة مف السيد أ -04
الماجسػتير فػي العمػوـ اليندسػية  ةلدرجػ المسػجؿمحمد عبد العزيز أحمد الطوخي و الخاصة بالميندس/  الماجستيررسالة 

) االسػػتخداـ الكػػؼء  -ـ فػػي موضػػوع :7106إلحػػاؽ بػػدورة ينػػاير  –نيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة بقسػػـ ىندسػػة اإللكترو 
  -رسالة مف السادة:لتقنيات التشفير في أنظمة االتصاالت اللسمكية البصرية ( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة ال

 الىظيفة االسن م

 سكندريةجامعة اال –أستاذ بكمية اليندسة  حساـ محمد حساف شمبيأ.د/  2
 ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) داخمي (أستاذ متفرغ بقسـ  حساـ الديف حسيف أحمدأ.د/  1
 ) مشرؼ (ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  أستاذ متفرغ بقسـ  أ.د/ سامي عبد المنعـ الضميؿ 3
 )مشرؼ(ترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللك د./ محمد عبد النبي محمد  4

حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى من  الميندس المذكور درجة الماجستير في العمـو اليندسية تخصص 
 ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة الدراسات العمياافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة أوصى المجمس بالمو 

فحػص ومناقشػة  وث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح.المذكرة المقدمة مف السيد أ -05
وـ اليندسػػية الماجسػػتير فػػي العمػػ ةة لدرجػػالمسػػجممنػػى صػػلح حػػافظ قشػػقوش و / ةالخاصػػة بالميندسػػ الماجسػػتيررسػػالة 

) توظيؼ التنوع المتعدد األبعاد لتػأميف الحوسػبة  -ـ في موضوع :7100تخصص ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر 
  -( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:السحابية 

 
 الىظيفة االسن م

)  جامعػػػة  االسػػػكندرية –كميػػػة اليندسػػػة  – د()أسػػػتاذ مسػػػاعأسػػػتاذ متفرغ محمد رزؽ محمد رزؽأ.د/  2
 ( ممتحف خارجي

 ىندسة وعموـ الحاسبات ) ممتحف داخمي (أستاذ متفرغ بقسـ  نواؿ أحمد الفيشاويأ.د/  1
 (ىندسة وعموـ الحاسبات ) عف لجنة اإلشراؼ أستاذ مساعد بقسـ  د./ جماؿ محروس عطية 3

عمى توصية مجمس القسػـ بالتشػكيؿ المقتػرح لمجنػة الفحػص والمناقشػة لمرسػالة  حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة
 الخاصة بالميندسة المذكورة .

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة الدراسات العمياأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 

 
فحػص ومناقشػة  وث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح.المذكرة المقدمة مف السيد أ -06

ة المسػجممروة محمد عمػي شػرؼ الػديف المعيػدة بقسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات و / ةالخاصة بالميندس الماجستيررسالة 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 8/7/7108 لحادية عشراالجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيمجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(00) 

ـ ) بنظػػػاـ السػػػاعات 7103الماجسػػػتير فػػػي العمػػػوـ اليندسػػػية تخصػػػص ىندسػػػة وعمػػػوـ الحاسػػػبات دورة أكتػػػوبر  ةلدرجػػػ
( واقترح مجمػس القسػـ تشػكيؿ لجنػة الفحػص ) تحسيف خوارزميات التحكـ المتزامف لمعمميات  -ضوع :المعتمدة ( في مو 

  -والمناقشة لمرسالة مف السادة:
 

 الىظيفة االسن م

2 
ياسػػر مصػػطفى كمػػاؿ عبػػد أ.د/ 

 المنعـ عمر
األكاديميػة  –كميػة الحاسػبات  –أستاذ مساعد ورئػيس قسػـ عمػوـ الحاسػب 

 ) ممتحف خارجي ( البحرية فرع القاىرة
 جامعة المنوفية )ممتحف داخمي(–أستاذ ووكيؿ كمية الحاسبات والمعمومات حاتـ محمد سيد أحمدأ.د/  1
 () عف لجنة اإلشراؼ  ورئيس قسـ ىندسة وعموـ الحاسباتأستاذ  أ.د/ أيمف السيد أحمد عميرة 3

سػـ بالتشػكيؿ المقتػرح لمجنػة الفحػص والمناقشػة لمرسػالة حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى توصية مجمس الق
 الخاصة بالميندسة المذكورة .

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة الدراسات العمياأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 

 
فحػص ومناقشػة  ى تشكيؿ لجنةوث بشأف الموافقة عمد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح.المذكرة المقدمة مف السيد أ -07

الماجستير في العموـ اليندسية تخصػص  ةلدرج المسجؿكامؿ سمير جرجس كامؿ الخاصة بالميندس/  الماجستيررسالة 
ـ ) بنظػػاـ 7107ىندسػػة اإللكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ دورة أكتػػوبر 

( واقتػرح مجمػس القسػـ تشػكيؿ ) تطػوير الخوارزميػات الكفػؤة لمطيػاؼ أشػعة جامػا  -:الساعات المعتمػدة ( فػي موضػوع 
  -لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:

 
 الىظيفة االسن م

 جامعة طنطا ) ممتحف خارجي ( –أستاذ متفرغ بكمية اليندسة  محمد السعيد نورأ.د/  2
 ىيئة الطاقة الذرية ) عف لجنة اإلشراؼ ( –النووية  رئيس مركز البحوث امبابي إسماعيؿ محمودأ.د/  1
 )عف لجنة اإلشراؼ(ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـأستاذ متفرغ بقسـ  أ.د/ بلؿ أحمد أبو ظلـ 3
 )ممتحف داخمي( ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـأستاذ مساعد بقسـ  د./ محمد أبو زيد البرواني 4

ة الدراسات العميا بالموافقة عمى توصية مجمس القسػـ بالتشػكيؿ المقتػرح لمجنػة الفحػص والمناقشػة لمرسػالة حيث أوصت لجن
 الخاصة بالميندسة المذكورة .

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة الدراسات العمياأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 

 
فحػص ومناقشػة  وث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنةلكمية لمدراسات العميا والبحد/ وكيؿ از المذكرة المقدمة مف السيد أ -08

دكتػور الفمسػفة فػي العمػوـ اليندسػية  ةلدرجػ المسػجؿأحمد إبراىيـ أبو المكاـر سلـ الخاصة بالميندس/  الدكتوراهرسالة 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 8/7/7108 لحادية عشراالجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيمجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(07) 

( واقتػرح ات تشػفير الفيػديو ) تحسػيف األمػاف لتقنيػ -ـ فػي موضػوع :7107بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتػوبر 
  -مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:

 
 الىظيفة االسن م

2 
عبػػػػد الحمػػػػيـ عبػػػػد النبػػػػي أ.د/ 

 ذكري
جامعة عيف شػمس  –أستاذ متفرغ بقسـ اإللكترونيات واالتصاالت بكمية اليندسة 

 ) خارجي (

واالتصػاالت الكيربيػة ) عػف لجنػة  ىندسػة اإللكترونيػاتبقسػـ  أستاذ متفرغ السيد محمود الربيعيأ.د/  1
 اإلشراؼ (

 أستاذ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات ) داخمي ( أ.د/ أيمف السيد أحمد عميرة 3
حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى توصية مجمس القسػـ بالتشػكيؿ المقتػرح لمجنػة الفحػص والمناقشػة لمرسػالة 

 ميندسة المذكورة .الخاصة بال
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة الدراسات العمياأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 
 

فتحػي د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمػى رفػع اسػـ السػيد  أ.د/ .المذكرة المقدمة مف السيد أ -09
 الماجسػػتيرة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة مػػف لجنػػة األشػػراؼ عمػػى رسػػالة أسػػتاذ بقسػػـ ىندسػػ -السػػيد عبػػد السػػميع

فػػي العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة  الماجسػػتيرالمسػػجمة لدرجػػة  – ىبػػو محمػػد أحمػػد محمػػد الدسػػوقيالخاصػػة بالميندسػػة/ 
 شراؼ كالتالي:ـ . لتصب  لجنة اإل7104اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

 
 الىظيفة االسن م

 ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ مساعد بقسـ  د. سعيد محمد عبد العاطي 2

 . ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس قسـ 
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة الدراسات العميالجنة  أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية
 

الموافقػة عمػى التقػارير النصػؼ السػنوية  د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف1المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -71
رة لطػػلب الػػدكتوراه بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة ، حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بػػأف يرفػػؽ مػػف إدا

الدراسات العميا صورة مف خطة البحث مف واقع ممؼ الطالب كضرورة لعمؿ التقرير النصػؼ سػنوي ليػتمكف السػادة المشػرفوف 
 مف استكماؿ خطة البحث وتحديد نسبة االنجاز لكؿ طالب .

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة الدراسات العمياأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 8/7/7108 لحادية عشراالجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيمجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(03) 

الموافقػة عمػى مػا جػاء بالتقػارير النصػؼ  د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف.المذكرة المقدمة مف السيد أ -70
سػػنوية لطػػلب المسػػجميف لدرجػػة الماجسػػتير فػػي العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة لمعػػاـ 

ات العميػا بػأف يرفػؽ مػف إدارة الدراسػات العميػا صػورة مػف خطػة البحػث ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسػ7106/7107الجامعي 
مف واقع ممػؼ الطالػب كضػرورة لعمػؿ التقريػر النصػؼ سػنوية ليػتمكف السػادة المشػرفوف مػف اسػتكماؿ خطػة البحػث وتحديػد 

 نسبة االنجاز لكؿ طالب .
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة العميا الدراساتأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 
 

النظػر فػي قواعػد وضػوابط قبػوؿ األعػذار  د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف.المذكرة المقدمة مف السػيد أ -77
المرضػية المقدمػة مػػف طمبػة الدراسػات العميػػا عػف عػدـ دخػػوؿ امتحػاف مػادة أو أكثػػر . وبععػادة عػرض الموضػػوع عمػى لجنػػة 

ضوء قرار مجمس الكمية أوصت المجنة برفػع الموضػوع لمجمػس الكميػة لوضػع القواعػد والضػوابط الماليػة  الدراسات العميا وفي
 واإلدارية وبما يتماشى مع القواعد المعموؿ بيا في ىذا الشأف .

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة الدراسات العمياأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 

 
 
 
 

 -للجبى :ا -: سبدسبً 

ـ المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ 7107/7108لمعػػػػاـ الجػػػػامعي  " لجنػػػػة الدراسػػػػات العميػػػػا " )الجمسػػػػة العاشػػػػرة ( محضػػػػر اجتمػػػػاع -0
                                                   ـ.74/6/7108

 القــــــــرار

 .أحيط المجمس عممًا 

ـ المنعقػدة 7107/7108لمعػاـ الجػامعي  مسة العاشرة (مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )الج محضر اجتماع -7
 ـ.01/6/7108بتاريخ 

 القــــــــرار
 .أحيط المجمس عممًا 

لمعػػػػاـ الجػػػػامعي  مجمػػػػس قسػػػػـ ىندسػػػػة اإللكترونيػػػػات واالتصػػػػاالت الكيربيػػػػة )الجمسػػػػة العاشػػػػرة ( محضػػػػر اجتمػػػػاع -3
   ـ.01/6/7108ـ المنعقدة بتاريخ 7107/7108

 القــــــــرار
 .مجمس عممًا أحيط ال



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 8/7/7108 لحادية عشراالجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيمجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(04) 

ـ المنعقػدة 7107/7108لمعػاـ الجػامعي  وتنمية البيئػة )الجمسػة العاشػرة ( ة المجتمعلجنة شئوف خدم محضر اجتماع -4
  ـ.74/6/7108بتاريخ 

 القــــــــرار
 .أحيط المجمس عممًا 

ـ المنعقػػدة 7107/7108لمعػاـ الجػامعي  لجنػة العلقػات الثقافيػة والبحػػوث العمميػة )الجمسػة العاشػرة ( محضػر اجتمػاع -5
 ـ.74/6/7108بتاريخ 

 القــــــــرار
 .أحيط المجمس عممًا 

 ـ76/6/7108ـ المنعقػدة بتػاريخ 7107/7108لمعػاـ الجػامعي  الفريؽ التنفيذي لوحدة توكيد الجودة  محضر اجتماع -6
. 

 القــــــــرار
 .حيط المجمس عممًا أ
 

ـ المنعقدة بتاريخ 7107/7108لمعاـ الجامعي  العاشرة ( لجنة شئوف التعميـ والطلب )الجمسة محضر اجتماع -7
  ـ.74/6/7108

 القــــــــرار
 .أحيط المجمس عممًا 

ـ المنعقػػدة 7107/7108لمعػػاـ الجػػامعي  مجمػػس قسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات )الجمسػػة العاشػػرة ( محضػػر اجتمػػاع -8
  ـ.01/6/7108بتاريخ 

 القــــــــرار
 .أحيط المجمس عممًا 

ـ 7107/7108لمعػاـ الجػامعي  مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ )الجمسة العاشػرة ( حضر اجتماعم -9
 ـ.74/6/7108المنعقدة بتاريخ 

 القــــــــرار
 .أحيط المجمس عممًا 

 ـ.6/7108/   74ـ المنعقدة بتاريخ 7107/7108لمعاـ الجامعي  لجنة المكتبة )الجمسة العاشرة ( محضر اجتماع -01

 القــــــــرار
 .أحيط المجمس عممًا 

 

 اًحهى االجحوبع حيث كبًث السبعة الثبلثة هسبءً              
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 8/7/7108 لحادية عشراالجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيمجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(05) 

 

 عويذ الكلية  أهيي الوجلس                                        

 

 
 د/ عبذ الٌبصر عبذ الجىاد هحوذ  أ.                     يعي  أ. د/ السيذ هحوىد الرب

 

 
 آماؿ..

 


