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 } التاسعة الجمسة {حضر اجتماع مجمس الكمية م

 ـ.6/5/7108الموافؽ  داألحالمنعقدة يـو 

جًبو انسبعة انحبدٌة عشر صببحبً جى عقذ اجحًبع يجهس  فًو و6/5/1028انًىافق  األحذَه فً ٌىو إ

)قبئى بعًم عًٍذ انكهٍة ووكٍم انكهٍة  انكهٍة برئبسة انسٍذ األسحبر انذكحىر/ عبذ انُبصر عبذ انجىاد يحًذ

 .(انبٍئة نخذية انًجحًع وجًٍُة
 مف السادة: ػلً وعضوية كػػػ     

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

 .وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب .د/ فتحي السيد عبد السميعأ 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

 .رئيس مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية عبد الحميد الشنوانىد/ رمضاف 1أ 5

 قائـ بعمؿ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكػـ. د./ محمد أبو زيد البروانى 6

 ـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ) بالتناوب(.ساتذة بقسأقدـ األ أ.د/ إبراىيـ محمد الدكاني 7

   األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية. أ.د/ كماؿ حسف عوض اهلل 8
 أقدـ األساتذة بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية ) بالتناوب (. أ.د/ سعيد عمي الصيرفي 9

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ . أ.د/ محمد أحمد فكيريف 01

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

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

 مساعديف) بالتناوب(.ساتذة الأقدـ األ / أسامة فوزي زىراف 1د 03

 أعتذر عف الحضور

 أقدـ األساتذة بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكػـ ) بالتناوب (. .د/ عصاـ إبراىيـ المدبوليأ 0

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

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

 اإللكترونية )مف الخارج(. ترئيس مجمس إدارة شركة بنيا لمصناعا د.ـ/ حساـ حسف عبد الحميد 4

 رجؿ أعماؿ. ـ/ محمد عبد الحميد عفيفي خمؼ اهلل 6

 تغيب عف الحضور

 سية بمجموعة شركات العربي )مف الخارج(.مدير اإلدارة اليند ـ/ محمد مجدي محمد إبراىيـ العربي 0

 أقدـ المدرسيف ) بالتناوب(. / أحمد مصطفى المحلوي1د 7

 تولى سكرتارية الجمسة

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

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

 . األعماؿ
   رئددهم لس ددم هنددة اال اددو يال وزالتهدد   الياتبدد ا  يل  زبهددو . أ ب لشدد ز لدد تقدد س ادده  ت /  

 .أههة ب ل  هو  ع ى ج ئزة أحنن لشزالع فً يلمعزض يلذي the trackerلشزالع لحبول 

 
  -:ٌ انحعهٍى وانطالةشئى

وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأف الترخيص لطلب الفرص مف الخارج الوارد مف السيد االستاذ الدكتور الخطاب  -0
ـ حيث أف ىؤالء الطلب ليـ حؽ التقدـ للمتحاف مف الخارج عممًا 7107/7108بدخوؿ االمتحانات لمعاـ الجامعي 

إيماف وآخرىـ /  محمد ميدي محمد محمد إبراىيـبسداد الرسـو الخاصة بذلؾ وىـ أوليـ / بأف ىؤالء الطلب قاموا 
 بالموافقة والعرض عمى مجمس الكمية .شئوف التعميـ والطلب لجنة حسف عمي وأوصت 

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطلب .

لمطمبة الذيف تـ تعديؿ ف السيد االستاذ الدكتور وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأف إرجاء قيد الخطاب الوارد م -7
عبد الكريـ عبد النبي أبو شادي ,والطالب / عبد الرحمف خالد سيد عبد الرحمف علء الطالب /  وعددىـ ثلثة ترشيحيـ

ـ 7108/7109معي القادـ الفرقة اإلعدادي لمعاـ الجاب ـالطالب / مجدي جماؿ السيد محمد والمتضمف ترشيحي أحمد,
شئوف التعميـ والطلب بالموافقة عمى قبوؿ الطلب الذيف تـ تعديؿ ترشيحيـ نتيجة لزيادة درجات في لجنة حيث أوصت 

رجاء قيدىـ لمعاـ القادـ   إيقاؼ القيد سنواتعمى أف ال يحتسب إرجاء القيد ضمف ـ 7108/7109الثانوية العامة وا 
 .دـ مستجد والعرض عمى مجمس الكميةعمى أف تكوف حالتو في العاـ القا

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطلب .

 
/ الخطاب الوارد مف السيد االستاذ الدكتور وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأف العذر المرضي األوؿ لمطالب  -3

ـ يطمب 7107/7108وحالتو فرصة أخيرة لمعاـ الجامعي  اإلعداديالمقيد بالفرقة  إسلـ عاطؼ عبد اليادي اليمص
حيث  ـ نظرًا لظروفو المرضية.7107/7108لمعاـ الجامعي  الثانيفيو االعتذار عف دخوؿ امتحاف الفصؿ الدراسي 

ر المرضي لمطالب المذكور واحتساب عذر الفصؿ الدراسي أوصت لجنة شئوف التعميـ والطلب بالموافقة عمى قبوؿ العذ
 عذرًا واحدًا . 7107/7108األوؿ والثاني ليذا العاـ 

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطلب .
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لمطالب /  الثانىطلب بشأف العذر المرضي الخطاب الوارد مف السيد االستاذ الدكتور وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ وال -4 
ـ يطمب فيو 7107/7108لمعاـ الجامعي  أولىوحالتو فرصة  الثانيةالمقيد بالفرقة  محمد سمير صال  أبو الغار

حيث سبؽ  ـ نظرًا لظروفو المرضية.7107/7108لمعاـ الجامعي  الثانياالعتذار عف دخوؿ امتحاف الفصؿ الدراسي 
ـ . حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطلب بالموافقة 0/4/7108لب إلى اإلدارة الطبية بتاريخ وأنو تـ تحويؿ الطا

 عمى قبوؿ العذر المرضي الثاني لمطالب المذكور واحتساب العذريف )عذر أوؿ + عذر ثاني ( عذرًا واحدًا .
 القــــــــرار
 والطلب .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ 

 
الخطاب الوارد مف السيد االستاذ الدكتور وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأف العذر المرضي األوؿ لمطالب /  -5

ـ يطمب فيو 7107/7108لمعاـ الجامعي  منقوؿوحالتو  الثانيةالمقيد بالفرقة  حساـ سعيد عبد الوىاب عبد المجيد
حيث أوصت  ـ نظرًا لظروفو المرضية.7107/7108لمعاـ الجامعي  الثانياسي االعتذار عف دخوؿ امتحاف الفصؿ الدر 

لجنة شئوف التعميـ والطلب بالموافقة عمى قبوؿ العذر المرضي األوؿ لمطالب المذكور واحتساب عذر الفصؿ الدراسي 
 الثاني .

 القــــــــرار
 لطلب .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ وا

 
حذيفة محمود الخطاب الوارد مف السيد االستاذ الدكتور وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأف إعادة قيد الطالب /  -6

في ( الثالثة قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية وحالتو )فرصة ثالثة مف الخارجالمقيد بالفرقة أحمد محمد 
بالموافقة  لجنة شئوف التعميـ والطلب. وأوصت بسبب التجنيد ـ 7107/7108الجامعي  لمعاـالفصؿ الدراسي الثاني 
واالتصاالت الكيربية وحالتو )فرصة ثالثة مف  الثالثة قسـ ىندسة اإللكترونياتبالفرقة المذكور عمى إعادة قيد الطالب 

 . ـ7107/7108لمعاـ الجامعي في الفصؿ الدراسي الثاني ( الخارج
 ـرارالقـــــــ

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطلب .
 
تصويب تاريخ ميلد الميندس /  الخطاب الوارد مف السيد االستاذ الدكتور وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأف -7

بعدـ التعميـ والطلب  ـ, حيث أوصت لجنة شئوف77/7/0970إلى  07/7/0970حسف السيد محمد عبد الباقي مف 
 عمى تصويب تاريخ ميلد الخريج المذكور لعدـ استكماؿ المستندات.الموافقة 

 القــــــــرار
لعدـ استكماؿ لجنة شئوف التعميـ والطلب  عمى تصويب تاريخ ميلد الخريج طبقًا لتوصيةالموافقة عدـ أوصى المجمس ب

 .المستندات
 
االستعانة ببعض السادة العامميف  تاذ الدكتور وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأفالخطاب الوارد مف السيد االس -8

نظرا الف تنفيذ الخطة بالنسبة لمفنييف  .ـ7107/7108بالكمية كفنييف لتنفيذ خطة التدريب الصيفي لمعاـ الجامعي 
 تعميـ والطلب بالموافقة .حيث أوصت لجنة شئوف ال فنى فقط  61فنى والعدد الموجود بالكمية  0.8تحتاج 
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 القــــــــرار
 . الخاص بالتدريب 0071ويطبؽ قرار , أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطلب 

 

ة لشئػػوف التعػميـ والطلب بشأف موافاة إدارة الجامعة بتشكيؿ مجمس إدار د/ وكيؿ الكمية 1السيد أ مػػػف الخطاب الوارد -9
د/ رئيس الجامعة عمى التشكيؿ 1أالبرامج الثلثة بالكمية والتي تعمؿ بنظاـ الساعات المعتمدة حتى يتسنى إصدار قرار 

 -سنوات بعد موافقة مجمس الكمية حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطلب بالتشكيؿ عمى النحو التالي : 3لمدة 
 ة والتكنولوجياتشكيؿ مجمس إدارة اليندسة الطبية الحيوي -أوال:

 قائـ بعمؿ عميد الكمية  د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد1أ 0
 ورئيس مجمس إدارة البرنامج

 وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب  د/ فتحي السيد عبد السميع1أ 7
 ونائب رئيس مجمس إدارة البرنامج

 المدير التنفيذي لمبرنامج / سمير محمد بدوى1د 3
 عضػػػػػػػػػػػػوا ظيـ صبي  إبراىيـ د/ عبد الع1أ 4
 عضػػػػػػػػػػػػوا فييمة أبو المجد العيسوي/ 1د 5

 عضػػػػػػػػػػػػوا / غادة محمد عبد الستار البنبى1د 6

 عضػػػػػػػػػػػػوا / أحمد سيد سالـ الشربينى1د 7

 تشكيؿ مجمس إدارة ىندسة االتصاالت والشبكات   -ثانيا:
 قائـ بعمؿ عميد الكمية  الجواد محمد د/ عبد الناصر عبد1أ 0

 ورئيس مجمس إدارة البرنامج
 وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب  د/ فتحي السيد عبد السميع1أ 7

 ونائب رئيس مجمس إدارة البرنامج
 المدير التنفيذي لمبرنامج / سعيد محمد عبد العاطي1د 3
 عضػػػػػػػػػػػػوا د/ كماؿ حسف عوض اهلل 1أ 4
 عضػػػػػػػػػػػػوا د/ منى محمد صبري شقير1أ 5

 عضػػػػػػػػػػػػوا / محمد جلؿ المشد1د 6

 عضػػػػػػػػػػػػوا د./ أمير حافظ الصفراوي 7

 تشكيؿ مجمس إدارة ىندسة التحكـ الصناعية -ثالثا:
 قائـ بعمؿ عميد الكمية  د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد1أ 0

 ورئيس مجمس إدارة البرنامج
 وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب  د/ فتحي السيد عبد السميع1أ 7

 ونائب رئيس مجمس إدارة البرنامج
 المدير التنفيذي لمبرنامج د/ محمد مبروؾ شرؼ1أ 3
 عضػػػػػػػػػػػػوا / حسنى عبد العزيز شعمة 1د 4
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 عضػػػػػػػػػػػػوا / أحمد محمد النجار1د 5

 ػػػػػػػػػػػػواعض / عصاـ نبيؿ أحمد1د 6

 عضػػػػػػػػػػػػوا / عصاـ عبد العميـ جمعة1د 7

 القــــــــرار
 . عمى التشكيؿ المقترح مف لجنة شئوف التعميـ والطلبأوصى المجمس بالموافقة 

 
وسى طالب المسجوف / حذيفة ناجى ماللشئػػوف التعػميـ والطلب بشأف د/ وكيؿ الكمية 1السيد أ مػػػف الخطاب الوارد -01

والموض  فييا بأف الطالب لـ يتـ إحضاره مف ـ 7107/7108تحكـ ( لمعاـ الجامعي  عمراف المقيد بالفرقة الثالثة )
 السجف في الفصؿ الدراسي األوؿ لحضور االمتحانات العممي بسبب الدواعي األمنية .

حانات بداًل مف موعدىا الحقيقي , خر في ىذا الفصؿ الدراسي الثاني لحضور ىذه االمتالطالب تحديد موعد آويمتمس 

   بعدـ الموافقة.حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطلب 
 القــــــــرار

 لجنة شئوف التعميـ والطلب . عمى تحديد موعد آخر طبقًا لتوصيةالموافقة عدـ أوصى المجمس ب
 
الطالبة / سارة نجـ محمد نجـ المقيدة  ب بشأفلشئػػوف التعػميـ والطلد/ وكيؿ الكمية 1السيد أ مػػػف الخطاب الوارد -00 

درجة  67وحصمت عمى  7ببرنامج اليندسة الطبية الحيوية والذي يوض  فيو بأف الطالبة تقدمت المتحاف مقرر فيزياء 
" ثـ قامت الطالبة بأداء االمتحاف مرة أخرى في نفس المقرر لتحصؿ عمى تقدير يساوي  C–" ناجحة بتقدير أقؿ مف 

" متطمب لمقررات أخرى " ولكنيا رسبت في المرة الثانية في االمتحاف .ويمتمس الدكتور / سمير محمد  -Cبر مف أو أك
لغاء درجة  7( في فيزياء 67بدوي في خطاب سيادتو بالموافقة عمى احتساب درجة االمتحاف في المرة األولى ) وا 

بعدـ يث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطلب اإلعادة في االمتحاف في المرة الثانية مف سجؿ الطالبة . ح
 .  الموافقة

 القــــــــرار
 .( لمطالبة المذكورة 67)احتساب درجة االمتحاف في المرة األولى عمى الموافقة عدـ بأوصى المجمس 

 

ج اليندسة التماس بعض طلب برنام لشئػػوف التعػميـ والطلب بشأفد/ وكيؿ الكمية 1السيد أ مػػػف الخطاب الوارد -07
الطبية والحيوية والتكنولوجيا لمحصوؿ عمى مكافأة تفوؽ مف القسـ العاـ ومف برنامج اليندسة الطبية أوليـ نورىاف 
سميـ سالـ وآخرىـ عبد الرحمف أنور محمد ومعرفة أسباب استرداد إدارة البرنامج ما قد تـ تخفيضو مف مصاريؼ في 

تـ مخاطبة المدير  – 3,5أعمى مف أو يساوى   GPAالحاصميف عمى  ـ لمطلب7107/7108الفصؿ الدراسي األوؿ 
د وضع تسجيؿ الطالبة / نورىاف افقة عمى تجميالتنفيذي لمبرنامج وورد الرد مف د./ سمير بدوى متضمنا طمب المو 

طمب سميـ في مقرر معالجة اإلشارات الرقمية مع االحتفاظ برسوـ تسجيميا لنفس المقرر حتى وصوؿ الرد عمى ال
ؿ اللئحة حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطلب بعرض الموضوع غير مكتمؿ للئحة عند تعديبخصوص إضافة بند 

 عمى المجنة المشكمة لدراسة المقترحات الخاصة بتعديؿ اللئحة. 
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 (ـ 6/5/7108 التاسعةالجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيمجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(7) 

 القــــــــرار
 . اللئحةعرض الموضوع عمى المجنة المشكمة لدراسة المقترحات الخاصة بتعديؿ أوصى المجمس عمى 

 

إيقاؼ القيد االوؿ لمطالب / بطرس سعيد  لشئػػوف التعػميـ والطلب بشأفد/ وكيؿ الكمية 1السيد أ مػػػف الخطاب الوارد -03
ـ حيث تقدـ بطمب مرفؽ بو ما يفيد بأنو العائؿ الوحيد 7107/7108بطرس حنا المقيد بالفرقة الثانية لمعاـ الدراسي 

ـ ) أي بعد نياية امتحانات الفصؿ 74/4/7108و عمما بأف الطالب تقدـ بالطمب بتاريخ وأنو يعمؿ في صيدلية بقريت

 .  بعدـ الموافقةالدراسي األوؿ حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطلب 
 القــــــــرار

 توصية لجنة شئوف التعميـ والطلب .ايقاؼ قيد الطالب طبقًا لعمى  الموافقةعدـ بأوصى المجمس 
 

مف السيد د./ سمير محمد بدوى ما ورد  لشئػػوف التعػميـ والطلب بشأفد/ وكيؿ الكمية 1السيد أ مػػػف اب الواردالخط -04
المدير التنفيذي لبرنامج اليندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا والمتضمف مقترح تعديلت اللئحة الداخمية لبرنامج 

و المذكور في التعديلت المرفقة , حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ اليندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا عمى النح
والطلب بتشكيؿ لجنة لدراسة جميع المقترحات التي تقدـ بيا د./ سمير بدوي والخاصة بتعديؿ الئحة برنامج اليندسة 

 الطبية الحيوية وذلؾ عمى النحو التالي :
 ) رئٍسبً (  أ.د / َبٍم عبذ انىاحذ إسًبعٍم

 ) عضىاً (    ر يحًذ بذوي سًٍأ.د / 

 ) عضىاً (   د. / سعٍذ يحًذ عبذ انعبطً

 ) عضىاً (    يحًذ يبروك شرفد./ 

 القــــــــرار
 . التشكيؿ المقترح لدراسة التعديلتأوصى المجمس بالموافقة عمى 

 

محمد لعذر المرضي لمطالب / الخطاب الوارد مف السيد االستاذ الدكتور وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأف ا -05
ـ يطمب فيو االعتذار عف 7107/7108لمعاـ الجامعي  مستجدوحالتو  اإلعداديالمقيد بالفرقة  معوض محمد غنيـ

حيث احضر تقرير طبي مف اإلدارة الطبية بجامعة ـ 7107/7108لمعاـ الجامعي  الثانيدخوؿ امتحاف الفصؿ الدراسي 
( شيور ثلث شيور 3تر عصبي مزمف مع نوبات ىمع ويحتاج ألجازه مرضي لمدة )المنوفية يفيد بأنو يعاني مف تو 

ـ  وسبؽ وأف تقدـ الطالب بعذر مرضي عف الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 71/4/7108ابتداء مف يـو 
األمر ـ بعد انعقاد لجنة شئوف التعميـ والطلب و 31/4/7108وحيث أف التقرير الطبي ورد بتاريخ .ـ7107/7108

معروض عمى مجمس الكمية لمموافقة عمى قبوؿ العذر المرضي لمطالب المذكور واحتساب عذر الفصؿ الدراسي األوؿ 
 ـ عذرًا واحدًا .7107/7108والثاني ليذا العاـ 

 القــــــــرار
والثاني ليذا  وصى المجمس بالموافقة عمى قبوؿ العذر المرضي لمطالب المذكور واحتساب عذر الفصؿ الدراسي األوؿأ

 .ـ عذرًا واحداً 7107/7108العاـ 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػ
 (ـ 6/5/7108 التاسعةالجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيمجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(8) 

لمطالب /  األوؿ المرضيشئوف التعميـ والطلب بشأف العذر الخطاب الوارد مف السيد االستاذ الدكتور وكيؿ الكمية ل -06
دخوؿ ـ يطمب فيو االعتذار عف 7107/7108لمعاـ الجامعي  باؽوحالتو  األولىالمقيد بالفرقة  كريـ محمد أنور الفره

وحيث أف التقرير الطبي ورد إلى .نظرا لظروفو المرضية ـ 7107/7108لمعاـ الجامعي  الثانيامتحاف الفصؿ الدراسي 
 لجنة شئوف التعميـ والطلب بعد انعقاد لجنة شئوف التعميـ والطلب واألمر معروض عمى مجمس الكمية لمموافقة عمى 

 القــــــــرار
قبوؿ العذر المرضي األوؿ لمطالب المذكور عف الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي  أوصى المجمس بالموافقة عمى

 ـ .7107/7108
 

 -انعالقبت انثقبفٍة :
 

التقرير العممي المقدـ مف السيد الدكتور /  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. المذكرة المقدمة مف السيدة أ -0
عف الميمة العممية  –المدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  –لفتاح ابراىيـ الخطيب كماؿ عبد ا

الشخصية لسيادتو إلجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه بجامعة ليؿ بفرنسا , حيث أوصت لجنة العلقات الثقافية والبحوث 
 المختص . العممية بالموافقة عمى اعتماد التقرير العممي طبقًا لقرار مجمس القسـ

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العلقات الثقافية ويرفع لمجامعة .

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد .المذكرة المقدمة مف السيدة أ -7
بطمب لتسجيؿ قائمة أبحاث  ستاذ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسيةاأل – رمضاف عبد الحميد الشنوانى/ الدكتور

خاصة بسيادتو وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية 
قسـ المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصى مجمس ال

  وأوصت لجنة العلقات الثقافية بالموافقة. 1بالموافقة عمى تسجيؿ أبحاث لسيادتو
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العلقات الثقافية ويرفع لمجامعة .
 
قة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المواف.المذكرة المقدمة مف السيدة أ -3

بطمب لتسجيؿ قائمة أبحاث خاصة  المدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية – ىاني أحمد عطيو الجوىري/ الدكتور
بسيادتو وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف 

مع الجامعات األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى منيـ وتوفير شراكة 
  وأوصت لجنة العلقات الثقافية بالموافقة. 1تسجيؿ أبحاث لسيادتو

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العلقات الثقافية ويرفع لمجامعة .

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد .دمة مف السيدة أالمذكرة المق -4

بطمب لتسجيؿ قائمة أبحاث خاصة  المدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية – طو عبد المييمف طو/ الدكتور
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 (ـ 6/5/7108 التاسعةالجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيمجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(9) 

أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف  بسيادتو وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف
منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى 

 وأوصت لجنة العلقات الثقافية بالموافقة. 1تسجيؿ أبحاث لسيادتو
 القــــــــرار

 وصية لجنة العلقات الثقافية ويرفع لمجامعة .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بت
 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد .المذكرة المقدمة مف السيدة أ -5

ؿ قائمة بطمب لتسجي ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةاألستاذ المساعد بقسـ  – أحمد إبراىيـ بينسي/ الدكتور
أبحاث خاصة بسيادتو وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية 
ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصى مجمس 

 العلقات الثقافية بالموافقة. وأوصت لجنة 1القسـ بالموافقة عمى تسجيؿ أبحاث لسيادتو
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العلقات الثقافية ويرفع لمجامعة .
 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت .المذكرة المقدمة مف السيدة أ -6

, بطمب المدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  – د./ ىاني أحمد عطيو الجوىري في مجلت عالمية لمسيد
 -لمنحو مكافأة النشر العممي المتميز في مجلت عالمية وذلؾ لنشره بحث بعنواف :

" Suppressing the Nonlinear Vibrations of a Compressor Blade via a Nonlinear Saturation 

Controller " 
  -لذي تـ نشره في مجمة :وا

Journal of Vibration and Control. 2018, Vol. 24(8) 1488-1504 . 

 حيث أوصت لجنة العلقات الثقافية بصرؼ مكافأة النشر العممي في مجلت عالمية لسيادتو .
 القــــــــرار

 جامعة .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العلقات الثقافية ويرفع لم
 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت .المذكرة المقدمة مف السيدة أ -7

األستاذ المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت  – سعيد محمد عبد العاطيفي مجلت عالمية لمسيد د./ 
 -عممي المتميز في مجلت عالمية وذلؾ لنشره بحث بعنواف :, بطمب لمنحو مكافأة النشر ال الكيربية

" Storage allocation scheme for virtual instances of cloud computing " 
  -والذي تـ نشره في مجمة :

Neural Computing & Applications (2017) 28:1397-1404  . 

 مكافأة النشر العممي في مجلت عالمية لسيادتو .صرؼ بالموافقة عمى حيث أوصت لجنة العلقات الثقافية 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العلقات الثقافية ويرفع لمجامعة .
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 (ـ 6/5/7108 التاسعةالجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيمجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(01) 

إضافة مجلت عممية عالمية د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى .المذكرة المقدمة مف السيدة أ -8
المدرس بقسـ  – محمد إسماعيؿ عبد الرازؽ حسف كرارلمسيد د./  ميزة لقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـمت

 بشأف الموافقة عمى إضافة المجمة العممية اإلنجميزية التالية :, بطمب  ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ

International Journal of Adaptive Control and Signal Processing 

حسب مقياس  1.708( ىو Impact Factorومعامؿ تأثيرىا ) WILLEY_BLACKWELLمف الناشر 
Thomson Reuters  ـ , وذلؾ إلى قائمة المجلت العممية المتميزة في تخصص ىندسة التحكـ والنظـ .7106لعاـ 

لمية متميزة لقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية بالموافقة عمى إضافة مجلت عممية عايث أوصت لجنة العلقات الثقافية ح
 .والتحكـ 

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العلقات الثقافية ويرفع لمجامعة .

 

 -:انذراسبت انعهٍب  -
 

حناف / الطالبة لموافقة عمى إلغاء قيد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف ا1المذكرة المقدمة مف السيد أ -0
دكتور الفمسفة في المقيدة لدرجة المدرس المساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية و  –مجدي درويش شبانة 

ألنيا عضو باإلجازة الدراسية إلى روسيا لمحصوؿ عمى درجة نظرا  ـ7104العمـو األساسية اليندسية دورة أكتوبر 
ـ , حيث أوصت 75/01/7108ى المن  المقدمة مف حكومة روسيا المتحدة لمدة عاـ ثالث حتى الدكتوراه عمى احد

 لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية .
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة .
 

محمد / الطالب د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إلغاء قيد 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -7
دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت لدرجة  المقيد -عاطؼ شفيؽ عبد الحميد 

لعدـ رغبتو في االستمرار نظرا مذكور تقدـ يطمب فيو إلغاء قيده وذلؾ حيث أف الطالب ال ـ7107الكيربية دورة أكتوبر 
في الدراسة , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات 

 واالتصاالت الكيربية .
 القــــــــرار

 رفع لمجامعة .أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدراسات العميا وي
 

آثار / إيقاؼ تسجيؿ الطالبة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
دكتور الفمسفة في العمـو لدرجة  المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات والمسجمة –عمي كامؿ عيف شوكة 
حيث أف الطالبة المذكورة تقدمت بطمب تطمب فيو الموافقة عمى إيقاؼ تسجيميا )عاـ  ـ7105اليندسية دورة أكتوبر 
ـ وذلؾ نظرًا لرعاية طفمتيا , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما 7107/7108أوؿ( لمعاـ الجامعي 

 جاء بتوصية مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات .
 القــــــــرار

 فقة عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة .أوصى المجمس بالموا
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(00) 

ىبو /  ةإلغاء  تسجيؿ الطالب د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى1المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
مـو الماجستير في اليندسة اإللكترونية بقسـ ىندسة وعلدرجة  المسجمة –عبد المحسف درويش شياب الديف 

وأوصت لجنة  . وكاف التوصية باإللغاء نظرًا لعدـ التواصؿ وعدـ التقدـ في البحث ـ7117الحاسبات دورة أكتوبر 
 الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات.

 القــــــــرار
 عة .أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجام

 

/  لميندسةتسجيؿ اد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إيقاؼ 1المقدمة مف السيد أالمذكرة  -5
لدرجة دكتور الماجستير في العمـو اليندسية تخصص ىندسة اإللكترونيات  المسجمة -نورىاف محمد أشرؼ الدفراوي 

حيث أوصت لجنة  .رعاية طفمتيالظروؼ  نظراً  بنظاـ الساعات المعتمدة ( ـ )7104واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
ـ عاـ )أوؿ( نظرًا 7107/7108الدراسات العميا بالموافقة عمى إيقاؼ تسجيؿ الميندسة المذكورة عف العاـ الجامعي 

 . لظروؼ رعاية طفمتيا وذلؾ بناء عمى توصية مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة .
 
فحص ومناقشة  وث بشأف الموافقة عمى توصية لجنةلمقدمة مف السيد أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحاالمذكرة  -6

لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية  لمسجؿا  -خالد رمضاف محمد عمي / رسالة الماجستير الخاصة بالميندس 
كفاءة التعديؿ والتكويد في )  -ـ في موضوع:7107دورة أكتوبر  –بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية 

( , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ ىندسة  نظـ صوتيات األعماؽ
درجة الماجستير في العمـو اليندسية تخصص ىندسة  تصاالت الكيربية عمى من  الميندس المذكورااللكترونيات واال 

 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية . –االلكترونيات واالتصاالت الكيربية 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة .
 
فحص ومناقشة  وث بشأف الموافقة عمى توصية لجنةلمقدمة مف السيد أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحالمذكرة ا -7

المعيد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  –أسامة محمد محمد عمارة / رسالة الماجستير الخاصة بالميندس 
دراسة الحركة )  -ـ في موضوع:7103دورة أكتوبر  اليندسية األساسية لدرجة الماجستير في العمـو المسجمة

( , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء  االىتزازية لنموذج ربع سيارة مثار مف سط  الطريؽ
األساسية درجة الماجستير في العمـو  الفيزيقا والرياضيات اليندسية عمى من  الميندس المذكوربتوصية مجمس قسـ 

 .بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  – الفيزيقا والرياضيات اليندسيةية تخصص اليندس
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة .
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(07) 

البحث الخاصة  خطةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -8
اإللكترونيات لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  المقيد - أحمد كماؿ مصطفى مسرجو/  بالميندس

تأميف نقؿ الفيديو في شبكات ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( في موضوع : ) 7106دورة أكتوبر  واالتصاالت الكيربية
  -( تحت إشراؼ كؿ مف:انترنت األشياء 

 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ حساـ الديف حسيف أحمد 0
 مدرس بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د./ نرميف عبد الوىاب حسف 7

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

 أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة .
 
البحث الخاصة  خطةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -9

اإللكترونيات قسـ ىندسة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية ب المقيد - محمد ربيع عمي عبد الرؤوؼ/  بالميندس
تحسيف أداء أنظمة اتصاالت ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( في موضوع : ) 7105دورة أكتوبر  واالتصاالت الكيربية
  -( تحت إشراؼ كؿ مف:الموجات المميمتريو 

 
 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ طو السيد طو 0
 مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ محمد جلؿ السيد المشد 7

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

 أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة .
 
البحث الخاصة  خطةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ 1لمذكرة المقدمة مف السيد أا -01

اإللكترونيات لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  المقيد - باسـ عادؿ عبد الفتاح الغراب/  بالميندس
تأميف أنظمة االتصاالت بيف اعات المعتمدة( في موضوع : ) ـ )بنظاـ الس7104دورة أكتوبر  واالتصاالت الكيربية

  -( تحت إشراؼ كؿ مف:مركبة وأخرى 
 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ إبراىيـ محمد الدكاني 0
 ت الكيربيةأستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاال د./ أسامة فوزي زىراف 7

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

 أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة .
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(03) 

البحث  نقطةأف الموافقة عمى تسجيؿ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش1المذكرة المقدمة مف السيد أ -00
العمـو اليندسية بقسـ ىندسة الفمسفة في  دكتورلدرجة  المقيد - حساـ حسف عمي عمار/  بالطالبالخاصة 

ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( 7106دورة أكتوبر  اإللكترونيات الصناعية والتحكـ ) ىندسة الميكاترونيات والروبوتات (
  -( تحت إشراؼ كؿ مف:ت التحسيف الفائقة لمتحكـ مف الدرجة الجزئية في األنظمة الل خطية خوارزميافي موضوع : ) 

 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ أ.د/ محمد ابراىيـ محمود 0
 جامعة بنيا –أستاذ مساعد بكمية الحاسبات والمعمومات  د./ أحمد طاىر آزار 7

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

 أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة .
 

البحث  نقطةمى تسجيؿ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة ع1المذكرة المقدمة مف السيد أ -07
العمـو اليندسية بقسـ ىندسة الفمسفة في  دكتورلدرجة  المقيدة - أمؿ عادؿ أبو الفت  شتا/  بالطالبةالخاصة 

ـ )بنظاـ الساعات 7106دورة أكتوبر  اإللكترونيات الصناعية والتحكـ ) ىندسة التحكـ اآللي والميكاترونيات (
( اء االصطناعي لمنمذجة والتحكـ لمنظومة الضاغط في محطات الطاقة النوويةتقنيات الذكالمعتمدة( في موضوع : ) 

  -تحت إشراؼ كؿ مف:
 

 الوظيفة االسـ ـ
 –مركز البحوث النووية  –أستاذ متفرغ بقسـ اليندسة واألجيزة العممية  أ.د/ سيد محمد سيد العربي 0

 ىيئة الطاقة الذرية
 بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ أستاذ متفرغ أ.د/ محمد إبراىيـ محمود 7
 مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ د./ طارؽ أحمد محمود 3

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

 اسات العميا ويرفع لمجامعة .أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدر 
 

البحث  نقطةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -03
اإللكترونيات واالتصاالت بقسـ ىندسة  المدرس المساعد – عبد الحميد محمد سيد أحمد عبد الحميد/  بالطالبالخاصة 

ـ )بنظاـ 7106دورة أكتوبر  لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية ) ىندسة االتصاالت (الكيربية والمقيد 
طرؽ مقترحة لتحسيف أداء األنظمة متعددة الدخؿ والخرج اليائمة لشبكات الجيؿ الساعات المعتمدة( في موضوع : ) 

  -( تحت إشراؼ كؿ مف:الخامس 
 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية عيأ.د/ السيد محمود الربي 0
 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ منى محمد صبري شقير 7

 . تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالب المذكورحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 
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(04) 

 القــــــــرار
 فقة عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة .أوصى المجمس بالموا

 

البحث  نقطةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -04
 المقيد لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة – أحمد محمد زكي السيد خضر/  بالطالبالخاصة 

ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( 7106دورة أكتوبر  اإللكترونيات الصناعية والتحكـ ) ىندسة الميكاترونيات والروبوتات (
  -( تحت إشراؼ كؿ مف:تطوير حاكمات متعممة لمروبوت المتحرؾ المستخدـ في البيئات الخطرة في موضوع : ) 

 الوظيفة االسـ ـ
 ىيئة المواد النووية –متفرغ بقسـ اليندسة اإللكترونية أستاذ  أ.د/ فؤاد عبد المنعـ سعد 0
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ أ.د/ محمد عبد العظيـ البرديني 7
 مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ د./ أحمد محمد محمد النجار 3

 . تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالب المذكورمى حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة ع
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة .
 

الموافقة عمى طمب االنسحاب المقدـ مف  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -05
المقيد بدبمـو الفرقة األولى قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية  -رحمف حمزة محمد السيد مسعود الطالب / عبد ال

ـ عف مادة ) نظـ التحكـ الحديثة ( في الفصؿ الدراسي األوؿ لمسيدة الدكتورة / لمياء محمد 7108والتحكـ دورة يناير 
ت العميا بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس ـ , حيث أوصت لجنة الدراسا7107/7108الشناوي عف العاـ الجامعي 

 قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ .
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة .
االنسحاب المقدـ مف الموافقة عمى طمب  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -06

المقيد لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات  -الميندس / محمد عاطؼ فتحي حلوة 
ـ مف مادة ) موضوعات مختارة في اإللكترونيات الصناعية ( في الفصؿ الدراسي 7107الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 

ـ , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا 7107/7108س فريد عف العاـ الجامعي الثاني لمسيد الدكتور/ رامي يون
 بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ .

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة .

الموافقة عمى طمب االنسحاب المقدـ مف  وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفد/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -07
المقيد لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات  -الميندس / أحمد عبد اهلل معوض جعفر 

ات الصناعية ( في الفصؿ الدراسي ـ مف مادة ) موضوعات مختارة في اإللكتروني7107الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
ـ , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا 7107/7108الثاني لمسيد الدكتور/ رامي يونس فريد عف العاـ الجامعي 

 بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ .
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(05) 

 القــــــــرار
 سات العميا ويرفع لمجامعة .أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدرا

 

الموافقة عمى طمب االنسحاب المقدـ مف  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -08
لدرجة والمقيد المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  –الميندس / محمد عمي عطيو حسيف 

ـ مف مادة ) موضوعات مختارة في اإللكترونيات الصناعية ( 7107العمـو اليندسية دورة أكتوبر  دكتور الفمسفة في
ـ , حيث أوصت لجنة 7107/7108في الفصؿ الدراسي الثاني لمسيد الدكتور/ رامي يونس فريد عف العاـ الجامعي 
 ناعية والتحكـ .الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات الص

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة .

 

الموافقة عمى طمب االنسحاب المقدـ مف  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -09
ساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ والمقيد لدرجة المدرس الم –الميندس / محمد يحي أبراىيـ حسيف 

ـ مف مادة ) موضوعات مختارة في اإللكترونيات الصناعية ( 7107دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية دورة أكتوبر 
لجنة ـ , حيث أوصت 7107/7108في الفصؿ الدراسي الثاني لمسيد الدكتور/ رامي يونس فريد عف العاـ الجامعي 

 الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ .
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة .
فقة عمى طمب االنسحاب المقدـ مف الموا د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -71

المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ والمقيد لدرجة  –الميندس / كيرلس رفعت ناشد حنا 
ـ مف مادة ) موضوعات مختارة في اإللكترونيات الصناعية ( في 7108دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية دورة يناير 

ـ , حيث أوصت لجنة 7107/7108ني لمسيد الدكتور/ رامي يونس فريد عف العاـ الجامعي الفصؿ الدراسي الثا
 الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ .

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة .

 
عبد /  .دأف الموافقة عمى رفع اسـ السيد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش1ذكرة المقدمة مف السيد أالم -70

بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية مف لجنة اإلشراؼ ) أستاذ مساعد ( أستاذ متفرغ  – العزيز طو شمبي
المسجمة لدرجة الماجستير في العموـ  – ف عبد الحافظ عبد الجوادلمياء أيمعمى رسالة الماجستير الخاصة بالطالبة / 

بناءًا عمى الطمب ذلؾ ـ  و 7107إلحاؽ بدورة أكتوبر  –اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 
 المقدـ مف سيادتو . لتصب  لجنة اإلشراؼ كالتالي:

 الوظيفة االسـ ـ
 تفرغ )أستاذ مساعد( بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ م د./ أسامة عمي عرابي 0
 أستاذ متفرغ )مدرس( بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ جابر السيد األبيض 7

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية.
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(06) 

 لقــــــــرارا
 أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة .

 
عبد /  .دأف الموافقة عمى رفع اسـ السيد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش1المذكرة المقدمة مف السيد أ -77

ترونيات واالتصاالت الكيربية مف لجنة اإلشراؼ بقسـ ىندسة اإللك) أستاذ مساعد ( أستاذ متفرغ  – العزيز طو شمبي
المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو  – يارا عبد العظيـ أحمد سعيدعمى رسالة الماجستير الخاصة بالطالبة / 

بناءًا عمى الطمب ذلؾ ـ  و 7107إلحاؽ بدورة أكتوبر  –اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 
 سيادتو . لتصب  لجنة اإلشراؼ كالتالي: المقدـ مف

 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ متفرغ )أستاذ مساعد( بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ أسامة عمي عرابي 0
 أستاذ متفرغ )مدرس( بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ جابر السيد األبيض 7

 ات العميا بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية.حيث أوصت لجنة الدراس
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة .
 
قرار لجنة فحص ومناقشة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -73

تخصص  –ماجستير العموـ اليندسية المسجؿ لدرجة  – أحمد محمود السيد الباز/ بالميندسالخاصة الماجستير رسالة 
في  ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة (7119دورة أكتوبر بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  –ىندسة وعمـو الحاسبات 

( حيث أوصت لجنة الدراسات العميا يو في شبكات االستشعار اللسمكيةتحسيف أداء بروتوكوالت التوجموضوع: )
عموـ ماجستير الالمذكور درجة  الميندسبمن  قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بالموافقة عمي ما جاء بتوصية مجمس 

 .وعموـ الحاسبات قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات اليندسية تخصص ىندسة 
 القــــــــرار

 افقة عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة .أوصى المجمس بالمو 
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -74
 –سية ماجستير العمـو اليندالمسجؿ لدرجة  – عمرو محمود أميف أبو سالـ/ بالميندسالخاصة الماجستير رسالة 

ـ 7100دورة أكتوبر بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  –تخصص ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ 
نمذجة وتحميؿ األداء والتحكـ في الروبوتات المتوازية المدفوعة لمتحرؾ في موضوع: ) ) بنظاـ الساعات المعتمدة (

قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية فقة عمي ما جاء بتوصية مجمس ( حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموابوفرة
اإللكترونيات الصناعية والتحكـ قسـ عموـ اليندسية تخصص ىندسة ماجستير الالمذكور درجة  الميندسبمن  والتحكـ 
 .اإللكترونيات الصناعية والتحكـ ىندسة

 القــــــــرار
 سات العميا ويرفع لمجامعة .أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدرا
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(07) 

زيادة قيمة دعـ البحوث لمعاـ الجامعي  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -75
 ـ , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة .7108/7109

 القــــــــرار
 لعميا ويرفع لمجامعة .أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدراسات ا

 
العذر المقدـ مف الميندس / أيمف محمود  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -76

ـ عف عدـ 7108محمد صلح المقيد بتمييدي ماجستير قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة يناير 
ـ , حيث أوصت 7107/7108لدراسي األوؿ وذلؾ نظرًا لظروؼ مرض والدتو لمعاـ الجامعي دخوؿ امتحانات الفصؿ ا

 لجنة الدراسات العميا بالموافقة بناء عمى ما جاء مف مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .
 القــــــــرار

 عة .أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجام
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تعديؿ موضوع رسالو 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-77
العموـ المسجؿ لدرجو ماجستير  -أيسـ لبيب حامد حشاد بالميندس/  ةجوىريًا( الخاصغير الماجستير )تعديل 

دورة أكتوبر الصناعية والتحكـ ىندسة اإللكترونيات تخصص  –ـ الصناعية والتحكقسـ ىندسة اإللكترونيات  اليندسية
 . ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( ـ 7103

التحكـ اإلشرافي باستخداـ الحاكمات القابمة لمبرمجة في التشغيؿ االحتياطي والتبديؿ  "عنواف الرسالة قبؿ التعديؿ        
 "  ألنظمة الطاقة الشمسية 

 سالة بعد التعديؿ كالتالي :ليصب  عنواف الر        
 " التحكـ اإلشرافي باستخداـ الحاكمات الدقيقة في التشغيؿ االحتياطي والتبديؿ ألنظمة الطاقة الشمسية"       

 الصناعية والتحكـ .ىندسة اإللكترونيات حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ 
 القــــــــرار

 المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة .أوصى 
 
) تغيير غير جوىريًا  تغيير عنواف الرسالةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-78

قسـ ب اليندسية فمسفة في العمـوالمسجمة لدرجو دكتور ال -مي عبد العظيـ ابراىيـ أبو الحسف / ة بالميندس ةالخاص( 
 .  ـ7104دورة أكتوبر واالتصاالت الكيربية ىندسة اإللكترونيات 

مصفوفة اليوائيات ذات التضميف الزمني متعددة الحـز واسعة النطاؽ الترددي لتطبيقات  "عنواف الرسالة قبؿ التعديؿ        
 " الرادار ذي الفتحة البنائية عريض الرؤية عالي التمايز 

 ليصب  عنواف الرسالة بعد التعديؿ كالتالي :       
 "مصفوفة اليوائي ذات النطاؽ الترددي العريض لتطبيقات رادار الفتحة البنائية "   

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تغيير عنواف الرسالة مع اعتبار ىذا التغيير تغييرًا غير جوىريًا .
 القــــــــرار

 ى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة .أوص



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػ
 (ـ 6/5/7108 التاسعةالجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيمجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(08) 

 
اعتماد التقرير المقدـ مف لجنة االمتحاف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-79

اللكترونيات واالتصاالت المدرس المساعد بقسـ ىندسة ا -الشامؿ الخاصة بالميندس / وليد فؤاد جابر الشافعي
 ـ7106الكيربية والمسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية دورة يناير 

 وكانت لجنة االمتحاف الشامؿ مكونة مف السادة:  

 داخؿ القسـ(مف ) واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات  عمى حسف عمى مصطفىد/ 1أ 0

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  ) مف خارج القسـ ( العظيـ الرديني د/ محمد عبد 1أ 7

 (خارجي) بالكمية الفنية العسكريةأستاذ  أ.د/ عمى المغازي عمى 3

 لجنة االشراؼ (بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )عف ) أستاذ مساعد(أستاذ متفرغ  د/ محمد محمد السعيد الحمواني 4

 الكيربية ) مف داخؿ القسـ ( واالتصاالتأستاذ مساعد  بقسـ ىندسة االلكترونيات  د/ محمد عبد النبي محمد 5

 عمى قرار لجنة االمتحاف الشامؿ بناء عمى ما جاء بمجمس القسـ . ةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافق 
 القــــــــرار

 مى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة .أوصى المجمس بالموافقة ع
 

اعتماد التقرير المقدـ مف لجنة االمتحاف الشامؿ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 1المقدمة مف السيد أ-31
جة المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات والمسجمة لدر  –الخاصة بالطالب / عبير عبد العزيز محمد عشرة
 وكانت لجنة االمتحاف الشامؿ مكونة مف السادة:  ـ 7103دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية دورة أكتوبر 

 

 داخؿ القسـ(مف ) واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات  طو السيد طود/ 1أ 0

 ت ) عف لجنة االشراؼ (أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبا د/ نواؿ أحمد الفيشاوي 1أ 7

 (خارجى) القاىرة -مساعد بمعيد اليندسة الوراثية الزراعيةأستاذ  د/ سام  السيد ابراىيـ حسنيف 3

 (مف خارج القسـ) الصناعية والتحكـأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات  د/ محمد أبو زيد البروانى 4

 وعمـو الحاسبات ) مف داخؿ القسـ ( أستاذ مساعد  بقسـ ىندسة د/ جماؿ محروس عطيو 5

حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى قرار لجنة االمتحاف الشامؿ بناء عمى ما جاء بمجمس قسـ ىندسة 
 اإللكترونيات الصناعية والتحكـ .

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة .

 

أ د./  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمى إضافة اسـ السيد1المذكرة المقدمة مف السيد أ -30
الى لجنة متفرغ "استاذ مساعد " بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  أستاذ  –عادؿ شاكر الفيشاوي
في  دكتور الفمسفةلدرجة  ةالمسجم  –سامية عبد المنعـ عمر قابؿ /ةالخاصة بالميندس الدكتوراهاألشػراؼ عمى رسالة 

    ـ لتصب  لجنة اإلشراؼ كالتالي:7106العموـ اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
 أستاذ متفرغ  بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت د/ محمد عبد السلـ نصار1أ 0
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(09) 

 ىندسة االلكترونيات واالتصاالتمتفرغ بقسـ أستاذ   وض ابراىيـ معوضمعد/ .أ  7

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات أ.د/ نبيؿ عبد الواحد إسماعيؿ 3

 أستاذ متفرغ ) أستاذ مساعد( بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت عادؿ شاكر الفيشاوي الكيربية د/ 4

 القــــــــرار
 س بالموافقة عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة .أوصى المجم

 

عمى حرماف الطلب مف دخوؿ  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة1المذكرة المقدمة مف السيد أ - 37
وزىـ نسبة الغياب وىـ امتحاف مادة ) مقدمة في الميكاترونيات لمسيد الدكتور / عصاـ عبد العميـ  جمعة وذلمؾ لتجا

دورة يناير –والطالب محمد عبد الحميد محمد سالـ  – 7107الطالب / أحمد نبوي فرج عبد المعطى دورة أكتوبر ـ.
 ـ.7108

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة .

 
 
عمى اعتماد نتيجة الدراسات  كمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػةد/ وكيؿ ال1المذكرة المقدمة مف السيد أ -33

 .ـ 7107/7108دكتوراه ( جميع األقساـ العممية لمعاـ الجامعي  -ماجستير -العميا ) دبموـ
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة .
 

عمى إرفاؽ الموافقة عمى االشراؼ  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة1مف السيد أ المذكرة المقدمة-34
مف السادة المشرفيف ) مف خارج الكمية ( مع نماذج تسجيؿ خطة البحث لمرسائؿ العممية قبؿ العرض عمى مجالس 

 صت لجنة الدراسات العميا بالموافقة.األقساـ كمستند أساسي لمتطمبات تسجيؿ نقطة البحث العممي حيث أو 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة .
 

بياف بأسماء طلب الدراسات العميا المذيف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -35
بالرغـ مف إخطار اإلدارة ليـ بخطابات ) ثلث خطابات ( تفيد بضرورة الحضور إلدارة اسية لـ يسددوا الرسـو الدر 

لؾ , حيث أوصت لجنة الدراسات ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذالدراسات العميا ) لسداد الرسـو الدراسية ولـ يحضروا ( 
عمى عدـ السماح ألي طالب منيـ باستمرار  العميا والبحوث برفع الموضوع لمجمس الكمية لمتفضؿ بالنظر في الموافقة

 قيده أو تسجيمو دوف سداد الرسوـ الدراسية .
 القــــــــرار

 ., ويرفع لمجامعة البأخذ رأي المشرؼ الرئيسي لمنظر باستمرار قيد الطالب أـ أوصى المجمس 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػ
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(71) 

الموافقة عمى اعتماد نتيجة الفرقة الثانية  ات العميا والبحوث بشأفد/ وكيؿ الكمية لمدراس1المذكرة المقدمة مف السيد أ -36
ومرفؽ  ( وكذلؾ من  ) دبمـو الدراسات العميا لطلب الفرقة الثانية ـ.7107دورة يناير دبمـو جميع األقساـ العممية 

 كشؼ باألسماء.
 القــــــــرار

مية وكذلؾ من  ) دبمـو الدراسات العميا اعتماد نتيجة الفرقة الثانية دبموـ جميع األقساـ العمأوصى المجمس بالموافقة عمى 
 ويرفع لمجامعة . لطلب الفرقة الثانية(

 
ات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى طمب االنسحاب المقدـ مف د/ وكيؿ الكمية لمدراس1المذكرة المقدمة مف السيد أ -37

لعمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات المقيدة لدرجة دكتور الفمسفة في ا –الميندسة / مروة محمد محمد الزبانى 
ـ عمى قبوؿ االنسحاب مف مادة ) موضوعات مختارة في االلكترونيات الصناعية 7107الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 

حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة والذى يقـو بتدريسيا د/ رامي يونس فريد  الثاني الدراسيالفصؿ والتحكـ 
 مف مجمس القسـ .  ءجاعمى ما 

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة .

 
 -يب ٌسحجذ يٍ أعًبل :

 

الموافقػػة عمػػى مػػا جػػاء بالتقػػارير النصػػؼ  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -0
 المسػػجميف لدرجػػة الماجسػػتير فػػي العمػػوـ األساسػػية اليندسػػية بقسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػية لمعػػاـسػػنوية لطػػلب 

 ـ , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بالتقارير النصؼ السنوية .7106/7107الجامعي 

 القــــــــرار
 يا ويرفع لمجامعة .أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدراسات العم

 

الموافقػػة عمػػى التقػػارير السػػنوية لطػػلب  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -7
الدكتوراه بقسـ ىندسة وعمـو الحاسػبات , حيػث أوصػت لجنػة الدراسػات العميػا بالموافقػة عمػى مػا جػاء بالتقػارير النصػؼ 

 السنوية .
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة .
 

 النصؼالتقارير  اعتمادعمى  الموافقة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
حيث أوصت لجنة تحكـ , السنوية لمطلب المسجميف لدرجة الماجستير بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية وال

 الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بالتقارير النصؼ سنوية .
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة .
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(70) 

ماد التقارير النصؼ الموافقة عمى اعت د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
السنوية لمطلب المسجميف لدرجة الماجستير بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا 

 بالموافقة عمى ما جاء بالتقارير النصؼ سنوية .
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة .
 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد .المقدمة مف السيدة أة المذكر  -5

بطمب  ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ األستاذ المتفرغ  – سامي عبد المنعـ الضميؿ/ الدكتوراألستاذ 
ؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس بسيادتو وذلؾ لمحفاظ عمى ح األبحاث الخاصةلتسجيؿ 

ربية أو عالمية. حيث أوصى وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء مصرية أو ع
ات وأوصت لجنة العلق 1بالموافقة عمى تسجيؿ أبحاث لسيادتو ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةقسـ مجمس 

 . الثقافية بالموافقة
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العلقات الثقافية ويرفع لمجامعة .
 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد .المقدمة مف السيدة أالمذكرة  -6

بطمب  األستاذ المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية – مد أحمدمحمد عبد النبي مح/ الدكتور
بسيادتو وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس  األبحاث الخاصةلتسجيؿ 

ة أو عالمية. حيث أوصى ربيوتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء مصرية أو ع
وأوصت لجنة العلقات  1بالموافقة عمى تسجيؿ أبحاث لسيادتو ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةقسـ مجمس 

 . الثقافية بالموافقة
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العلقات الثقافية ويرفع لمجامعة .
اقتراح التعديؿ في بيانات قائمة تسجيؿ  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف.مة مف السيدة أالمقدالمذكرة  -7

أنو يتـ إضافة عبارة  العلقات الثقافيةاألبحاث العممية ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة , حيث أوصت لجنة 
 النشر( تشتمؿ عمى عبارة ) تاريخ ومكاف النشر ( . )مكاف النشر( إلى خانة )تاريخ النشر( لتصب  خانة )تاريخ

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العلقات الثقافية ويرفع لمجامعة .

 
الموافقػة عمػى التقػارير السػنوية لطػلب  د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف1المذكرة المقدمة مػف السػيد أ  -8

وراه بقسػـ الفيزيقػػا والرياضػيات اليندسػػية , حيػث أوصػػت لجنػة الدراسػػات العميػا بالموافقػػة عمػى مػػا جػاء بالتقػػارير الػدكت
 النصؼ السنوية .

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة .
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(77) 

 
 
 
 
 

 ثة يسبءً اَحهى االجحًبع حٍث كبَث انسبعة انثبن             

 

 

 

 أيٍٍ انًجهس                                 عًٍذ انكهٍة       

 

 
 قبئى بعًم أ.د/ عبذ انُبصر عبذ انجىاد يحًذ                أ. د/ انسٍذ يحًىد انربٍعً  
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