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 محضر اجتماع مجمس الكمية

 .ـ7/5/2109 الموافؽ الثالثاءالمنعقدة يـو  { لتاسعةا} الجمسة                           
صببحبً حن عقد اجخوبع هجلس الكليت  ةعشسالم وفى حوبم السبعت 7/5/1029الوىافق  الثالثبءاًه في يىم 

 ) عويد الكليت (   د الٌبصس عبد الجىاد هحودبسئبست السيد األسخبذ الدكخىز/ عب

 وعضوية كػػػػال مف السادة:     
 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث. أ.د/ سناء محمود الربيعي 0

 .وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 2

 ونيات واالتصاالت الكهربية.رئيس مجمس قسـ هندسة االلكتر  د/ منى محمد صبري شقير1أ 3

 وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة  أ.د / أيمف السيد احمد السيػد 4

 .رئيس مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات الهندسية يد/ رمضاف عبد الحميد الشنوان1أ 5

  والتحكـ . األستاذ المتفرغ بقسـ هندسة االلكترونيات الصناعية أ.د/ محمد أحمد فكيريف 6

 األستاذ المتفرغ بقسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية د/ السيد محمود الربيعى1أ 7

 األستاذ المتفرغ بقسـ هندسة وعموـ الحاسبات. سماعيؿإأ.د/ نبيؿ عبد الواحد  8

 األستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات الهندسية . أ.د/مجدى محمد كامؿ يوسؼ 9

 . أقدـ األساتذة المساعديف ) بالتناوب( السيد  حمدي/ محمد 1د 01

 اعتذر عف الحضور

 األستاذ المتفرغ بقسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية أ.د / عاطؼ السيد أبو العـز 0

 تغيب عف الحضور

 تناوب(ساتذة بقسـ هندسة وعموـ الحاسبات ) بالأقدـ األ أ.د/ نواؿ أحمد الفيشاوي 0

 رئيس مجمس إدارة شركة بنها لمصناعات اإللكترونية )مف الخارج( / حساـ حسف عبد الحميدد1أ 2

 رجؿ أعماؿ ـ/ محمد عبد الحميد عفيفي خمؼ اهلل 3

 نقيب نقابة المهندسيف )مف الخارج(. ـ/ شبؿ محمد ضحا 4

 ترونيات واالتصاالت الكهربيةاألستاذ المتفرغ بقسـ هندسة االلك أ.د / حساـ الديف حسيف أحمد 5

 األستاذ المتفرغ هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ أ.د / محمد إبراهيـ محمود 6

 األستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات الهندسية . أ.د /محمود محمد محفوظ 7

 أقدـ المدرسيف)بالتناوب( / مها سعد الديف طمبة1د 8

 ةتولى سكرتارية الجمست

 أمانة المجالس والمجاف   السيدة / آماؿ محمد الصاوي  0  
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 -هىضىعبث عبهت:
ـ بشأف موافقة مجمس الجامعة بجمسته المنعقدة بتاريخ 7/4/2109( بتاريخ 878قرار رئيس الجامعة رقـ ) – 0

تاذ المتفرغ بقسـ األس –ـ عمى تجديد ضـ السيد األستاذ الدكتور / السيد محمود عبد الحميد الربيعي 30/3/2109
هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بكمية الهندسة اإللكترونية بالجامعة لعضوية مجمس الكمية مف الداخؿ اعتبار 

 ـ ولمدة عاـ.27/4/2109مف 
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 

الحاسبات بشأف إعادة مناقشة موضوع مدرس بقسـ هندسة وعمـو  -الكتاب المقدـ مف السيد د/ أحمد مصطفى شحاته  -2
التعديؿ في درجات أعماؿ السنة الخاصة ببعض طالب الفرقة اإلعدادية حيث أف هناؾ خطأ في رصد أعماؿ السنة وترتب 

 عميه الضرر لمطالب لذا ألتمس إعادة مناقشة الموضوع مرة أخرى بمجمس الكمية حيث أف النتيجة لـ تعتمد بعد. 
 القــــــــرار

 .تعديؿ أي درجاتعدـ قرار مجمس  الكمية السابؽ مع  باعتمادى مجمس الكمية أوص
 

الكتاب المقدـ مف السيد المدير التنفيذي لبرنامج الهندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا بشأف الموافقة عمى مساواة طمبة  -3
في صرؼ مكافأة التفوؽ . وذلؾ نظرًا ألف  ( بطمبة الكمية + A & Aالبرنامج المتفوقيف والحاصميف عمى معدؿ تراكمي ) 

 الالئحة اغفمت تمؾ النقطة .
 القــــــــرار

 مع تعديؿ البنود. لوائح البرامجأوصى مجمس الكمية بااللتزاـ بسرعة تغير 
 -هىضىعبث اللجٌت الخٌسيقيت :

لمبػرامج  ةتعيػيف سػكرتيرة لمجنػة التنسػيقي إمكانيػة د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطػالب بشػأف.لمذكرة المقدمة مف السيد أا-0
حيػث أوصػت  الداخميػة لمبػرامج ة( مػف الالئحػ01لممػادة ) اوسكرتير لكػؿ مجمػس إدارة برنػامج عمػى أف يػتـ معػاممتهـ ماليػا وفقػ

 -المجنة التنسيقية بترشيح االتي أسمائهـ بعد:
 االسـ السكرتارية ـ
 جابر حمادمناؿ  سكرتارية المجنة التنسيقية بالكمية   0
 أحمد عادؿ السبكي برنامج الهندسة الطبية ةسكرتارية مجمس إدار  2
 نسريف جماؿ عبد المقصود برنامج هندسة التحكـ ةسكرتارية مجمس إدار  3
 ناهد محمد عباس أبو العال برنامج هندسة االتصاالت والشبكات ةسكرتارية مجمس إدار  4

 القــــــــرار

 . ويرفع لمجامعة افقةأوصى مجمس الكمية بالمو 
 
% مف 5اعتماد صرؼ مستحقات الجامعة نسبة  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف.لمذكرة المقدمة مف السيد أا -2

 برامج الساعات المعتمدة حيث أوصت المجنة العميا بالموافقة.
 القــــــــرار

  . بالموافقة ويرفع لمجامعةأوصى مجمس الكمية 
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خطػة التػدريب الصػيفي لطػالب البػرامج وضػرورة  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف.كرة المقدمة مف السيد ألمذا -3

 د/ رئيس الجامعة .1عرضها عمى السيد أ
 القــــــــرار

مػى حػدة ـ لكؿ برنامج ع2108/2109أف يتـ إعداد خطة التدريب الصيفي لمعاـ الجامعي أوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى 
 .وعرضها عمى المجنة التنسيقية في الجمسة القادمة 

 
 مستحقات البرامج. ؼصر  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف.لمذكرة المقدمة مف السيد أا -4

 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة أوصى مجمس الكمية بالموافقة
 
مقتػرح جػدوؿ امتحانػات الفصػؿ الدراسػي الثػاني  ف التعميـ والطػالب بشػأفد/ وكيؿ الكمية لشئو.لمذكرة المقدمة مف السيد أا -5

 حيث أوصت المجنة التنسيقية بالموافقة. ـ2108/2109لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

  ويرفع لمجامعة .أوصى مجمس الكمية بالموافقة 
 
الطمػػب المقػػدـ مػػف المػػدير التنفيػػذي لبرنػػامج  فد/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأ.لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أا -6

الهندسة الطبية الحيوية نحو اتخاذ الالـز مع الجهات المختصة بطرح طػابع تنسػيؽ بمكتػب تنسػيؽ الثانويػة العامػة خػا  
 ببرنامج الهندسة الطبية الحيوية بالكمية حيث أوصت المجنة التنسيقية بالموافقة.

 القــــــــرار

 .بعدـ الموافقةأوصى مجمس الكمية 
 
صػرؼ المسػتحقات الماليػة لمقػائميف  ؿاسػتعجا د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف.لمذكرة المقدمة مف السيد أا -7

حيث أوصػت المجنػة (  الخ 111مكافآت االرشاد االكاديمى –بدؿ حضور جمسات مجمس اإلدارة  -عمى ) مكافآت التدريس
 التنسيقية بالموافقة.

 ـــــرارالقـــ

 .ويرفع لمجامعة أوصى مجمس الكمية بالموافقة
 

 -: شئىى الخعلين والطالة:  زابعبً 
الترخي  لطالب الفر  مف الخارج بدخوؿ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف.المذكرة المقدمة مف السيد أ -0

التقدـ لالمتحاف مف الخارج وكذلؾ قاموا بسداد ـ حيث أف هؤالء الطالب لهـ حؽ 2108/2109االمتحانات لمعاـ الجامعي 
 (3الرسوـ الخاصة بذلؾ وعددهـ )

 فرصة التقدـ لالمتحاف    عدد المواد الفرقة اسـ الطالب ـ
 األخيرة 4 األولى نيرة رفاعي عزب نبوي 0
 الثانية 5 حاسبات -الثالثة  كيرلس مينا يس بسادة 2
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 االولى 6 اتصاالت -عةالراب صفاء محمود حمدي عثماف الجماؿ 3
 حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة .

 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ءأوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جا
 
رضػى األوؿ لمطالػب / كػريـ سػعيد العػذر الم د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف.المذكرة المقدمة مف السيد أ)أ(  -2

ـ حيػث أحضػر الطالػب 2108/2109عبد السميع عالـ المقيد بالفرقة اإلعدادي وحالته مستجد عف الفصؿ الدراسي الثػانى
التقرير الطبي الخا  بذلؾ عمما بأف الطالب سبؽ وأف تقدـ بعذر مرضػى أوؿ عػف الفصػؿ الدراسػي األوؿ لهػذا العػاـ حيػث 

 عميـ والطالب بالموافقة .أوصت لجنة شئوف الت
 القــــــــرار

 .بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ءأوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جا
 
العذر المرضػى الثػاني لمطالػب / إسػالـ عػاطؼ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف.المذكرة المقدمة مف السيد أ)ب(  

ـ حيػث ورد إلينػا تقريػر اإلدارة 2108/2109قة األولى وحالته فرصة أخيرة لمعاـ الجامعي عبد الهادي الهم  المقيد بالفر 
ـ يوصػي بأنػه يعػاني مػف اضػطراب نفسػي ذهػاني والطالػب يحتػاج لمعػالج وأجػاز  مرضػي لمػدة 06/4/2109الطبية بتاريخ 

ي ثاني بالفصؿ الدراسػي األوؿ ـ حيث أنه سبؽ وأف تقدـ الطالب بعذر مرض04/4/2109ثالث شهور فقط ابتداء مف يـو 
ـ ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى قبػوؿ العػذر المرضػي الثػاني لمطالػب 2108/2109لهذا العاـ 

ـ واحتسػاب عػذر الفصػؿ 2108/2109/ إسالـ عػاطؼ عبػد الهػادي الهمػ  عػف الفصػؿ الدراسػي الثػاني لمعػاـ الجػامعي 
 العاـ عذرًا واحدًا . الدراسي األوؿ والثاني لهذا

 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ءأوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جا
 

العػذر المرضػى الثالػث لمطالػب / محمػد فتحػي  د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف.المذكرة المقدمة مف السيد أ)ج( 
ـ حيػث ورد إلينػا تقريػر اإلدارة الطبيػة 2108/2109لفرقة األولى وحالته فرصة أخيرة لمعاـ الجامعي كماؿ محمود المقيد با

ـ يوصي بأنػه يعػاني مػف ذهػاف مػزمف والحالػة غيػر مسػتقرة والطالػب يحتػاج إلػى أجػاز  مرضػية لمػدة 05/4/2109بتاريخ 
والطػػالب بالموافقػػة عمػػى قبػػوؿ العػػذر ـ ، حيػػث أوصػػت لجنػػة شػػئوف التعمػػيـ 0/2/2109سػػتة شػػهور ابتػػداء مػػف تػػاريخ 

 ـ .2108/2109المرضي الثالث لمطالب المذكور عف الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 .بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ءأوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جا
 

العػػذر القهػػري األوؿ لمطالػػب / محمػػود جمػػاؿ  عمػػيـ والطػػالب بشػػأفد/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف الت.المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ)د( 
ـ حيػػث يطمػػب االعتػػذار عػػف دخػػوؿ 2108/2109محػػروس عطيػػة المقيػػد بالفرقػػة األولػػى وحالتػػه منقػػوؿ لمعػػاـ الجػػامعي 

ـ حيػث أف الطالػب أحضػر صػورة مػف جػواز 2108/2109امتحاف الفصؿ الدراسي الثاني والتدريب الصيفي لمعاـ الجػامعي 
لسفر وأيضًا صورة مف الفيزا اإللكترونيػة ، حيػث أوصػت لجنػة شػئوف التعمػيـ والطػالب بالموافقػة عمػى قبػوؿ العػذر القهػري ا

 ـ .2108/2109األوؿ لمطالب المذكور عف الفصؿ الدراسي الثاني والتدريب الصيفي لمعاـ الجامعي 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ21/5/2109 والممتدة حتى ـ7/5/2109 لتاسعةاالجمسة  ـ2109/ 2108اـ الجامعي ترونية بمنوؼ العمجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(6) 

 القــــــــرار

 .لجنة شئوف التعميـ والطالببتوصية  ءأوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جا
 
شػحاته  مهنػيإعػادة قيػد لمطالػب / وليػد عػاطؼ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف.المذكرة المقدمة مف السيد أ-3

قسػػـ هندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكهربيػػة وحالتػػه ) فرصػػة ثانيػػة( حيػػث أحضػػر الطالػػب بتػػاريخ  -بالفرقػػة الرابعػػة
د (عممػػا بأنػػه أحضػػر موقفػػه وقػػؼ مػػف التجنيػػد ) نمػػوذج تجنيػػدي يفيػػد بأنػػه غيػػر مطمػػوب نهائيػػا لمتجنيػػالم 07/4/2109

حيػث أوصػػت لجنػػة شػػئوف  ةمػػف اسػػتيفاء نسػبة الحضػػور المقػػررة بالالئحػػ هبفتػػرة قصػػيرة قبػػؿ االمتحانػات ال تمكنػػ التجنيػدي
 .التعميـ والطالب بالموافقة

 القــــــــرار

 .بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ءفقة عمى ما جاأوصى مجمس الكمية بالموا
 

الطمب الذى تقدـ به الطالب / حذيفة ناجى  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف.المذكرة المقدمة مف السيد أ-4
السنوات  فيية قسـ هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ" والمتضمف بأنه كاف مقيد الحر " موسى عمراف بالفرقة الثالثة

 الماضيالعاـ  في العموميالسابقة وتـ امتحانه في المقررات النظرية فقط داخؿ محبسة بسجف شبيف الكـو 
ـ ولـ يتـ السماح له بحضور االمتحانات العممية بمعامؿ الكمية لمحاذير أمنية يصعب معها ترحيؿ 2107/2108

ويمتمس الطالب تحديد موعد  العممية ...أداء االمتحانات الطالب الى داخؿ الكمية وتـ حجب نتيجة الطالب لحيف 
عالف نتيجته عمما بأف الطالب لـ يحضر  11لالمتحانات العممية له حيث  مستندات يثبت خروجه مف السجف أيوا 

عالف نتيجة الطالب بشرط أف يحضر  أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى تحديد االمتحانات العممية وا 
الب ما يثبت إفراجه مف السجف عمى أف تحدد خالؿ أسبوعيف مف تاريخ إحضار المستندات المطموبة وبحد أقصى قبؿ الط

 ـ.2109/2121بداية العاـ الجامعي 
 القــــــــرار 

 .بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ءأوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جا
 
المػذكرة المقدمػة مػف السػادة مشػرفي التػدريب  وكيؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأفد/ .المذكرة المقدمة مف السيد أ-5  

ـ بشػػأف االسػػتعانة بػػبعض 2108/2109الثانيػػة( لهػػذا العػػاـ الجػػامعي  –األولػػي  –الصػػيفي لمفػػرؽ الدراسػػية ) اإلعػػدادي 
ـ حيػػث أف احتياجػػات تنفيػػذ 2108/2109السػػادة العػػامميف بالكميػػة كفنيػػيف لتنفيػػذ خطػػة التػػدريب الصػػيفي لمعػػاـ الجػػامعي 

الخطة بالنسبة لمفنييف تحتاج الى أكثر مف ضػعؼ العػدد الموجػود فعػال بالكميػة حيػث أوصػت لجنػة شػئوف التعمػيـ والطػالب 
  عمى أف يكوف مف بينهـ بصفة أساسية السادة االدارييف العامميف بمعامؿ الكمية. بالموافقة

 القــــــــرار

 .بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ءموافقة عمى ما جاأوصى مجمس الكمية بال
 

  -العالقبث الثقبفيت:
ة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقد.أالمذكرة المقدمة مف السيدة  -0

وذلؾ  الفيزيقا والرياضيات الهندسيةبقسـ يزيائية أستاذ مساعد الكيمياء الف – خالد محمود حسف عبد الرحيـ/ الدكتور 
لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء هيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منهـ وتوفير 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ21/5/2109 والممتدة حتى ـ7/5/2109 لتاسعةاالجمسة  ـ2109/ 2108اـ الجامعي ترونية بمنوؼ العمجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(7) 

ت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى شراكة مع الجامعات األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوص
 ؿ هذ  األبحاث لسيادته .تسجي

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة.
 
ة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقد.أالمذكرة المقدمة مف السيدة  -2

وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ  هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةبقسـ األستاذ  – سميعفتحي السيد عبد ال/ الدكتور 
الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء هيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منهـ وتوفير شراكة مع الجامعات 

الموافقة عمى تسجيؿ هذ  األبحاث ت لجنة العالقات الثقافية باألخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوص
 لسيادته .

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة.
المعيػد  –موقؼ السيد / عماد محروس عواد  بشأفمدراسات العميا والبحوث د/ وكيؿ الكمية ل1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -3

مػػف العػػودة ألرض الػػوطف فػػي ضػػوء انقطاعػػه عػػف العمػػؿ اعتبػػارًا مػػف  –ة اإللكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ بقسػػـ هندسػػ
( والتػي 07حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحػوث بتطبيػؽ الفقػرة األولػى مػف البنػد ثالثػًا مػادة ) ، ـ 01/9/2108

 تن  عمى :
ة عػاـ قابػؿ لمتجديػد عامػًا آخػر بمرتػب يصػرؼ بالػداخؿ ، ويجػوز يمنح العضو أجاز  دراسية لمحصػوؿ عمػى الماجسػتير لمػد

المػػد لمعػػاـ الثالػػث كمػػد أخيػػر بموافقػػة مجمػػس الجامعػػة وبمرتػػب يصػػرؼ بالػػداخؿ ، وذلػػؾ بنػػاًء عمػػى تقػػارير عمميػػة توضػػح 
 ـ .20/5/2104( بتاريخ 2771حاجة السيد العضو لممد ، طبقًا لقرار السيد أ.د/ رئيس الجامعة رقـ )

 ـــــرارالقـــ

تطبيػؽ القواعػد المعمػوؿ بهػا فػي هػذا الشػأف حيػث أف المػذكور منقطػع عػف العمػؿ اعتبػارا مػف أوصى المجمس بالموافقػة عمػى 
 .ـ وتـ مخاطبته بريديا بهذا الشأف ولـ يستمـ اإلخطاراف01/9/2108

 

 -دزاسبث عليب : 

 
لجنػة االمتحػػاف  اعتمػاد التقريػػر المقػدـ مػفعميػػا والبحػوث بشػأف د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات ال1المػذكرة المقدمػة مػف السػػيد أ -0

بقسػـ لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػي العمػوـ الهندسػية  ةالمسػجم – سػحر سػعيد عبػد الكػريـ حامػد / الخاصة بالطالبة الشامؿ 
 وتتكوف المجنة مف السادة: ـ2106 أكتوبردورة هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية 

 
 ظيفةالو  االسـ ـ

 (مف داخؿ القسـ) بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةأستاذ متفرغ    ابراهيـ محمد الدكانيد/ 1أ 0

 شبرا ) خارجي ( -أستاذ بكمية الهندسة  أ.د/ هاله محمد عبد القادر 2

 لجنة اإلشراؼ ( أستاذ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ) عف أ.د / منى محمد صبري شقير 3

 أستاذ بقسـ هندسة وعمـو الحاسبات ) مف خارج القسـ ( أ.د / أيمف السيد أحمد السيد عمير  4



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ21/5/2109 والممتدة حتى ـ7/5/2109 لتاسعةاالجمسة  ـ2109/ 2108اـ الجامعي ترونية بمنوؼ العمجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(8) 

أستاذ متفرغ "أستاذ مساعد" مساعد بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية  د./ صالح الديف محمود دياب 5
 ) مف داخؿ القسـ (

قػرار لجنػة االمتحػاف الشػامؿ بنػاء عمػى مػا جػاء بمجمػس قسػـ هندسػة وعمػوـ بالموافقة عمى  لدراسات العمياحيث أوصت لجنة ا
 الحاسبات .

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى قرار لجنة االمتحاف الشامؿ بناء عمى ما جاء في لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
 
لجنػػة االمتحػػاف  اعتمػاد التقريػػر المقػػدـ مػفة لمدراسػػات العميػػا والبحػوث بشػػأف د/ وكيػػؿ الكميػ1المػذكرة المقدمػػة مػف السػػيد أ -2

بقسػـ المسػجؿ لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػي العمػوـ الهندسػية  – تػامر طػالؿ محمػد عبػد الهػادي / الخاصػة بالطالػب الشامؿ 
 وتتكوف المجنة مف السادة: ـ2101 أكتوبردورة هندسة وعموـ الحاسبات 

 
 

 الوظيفة االسـ ـ

 (خارجي) جامعة حمواف –بكمية الهندسة أستاذ متفرغ    السيد مصطفى سعدد/ 1أ 0

 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ ) مف خارج القسـ ( أ.د/ مجدي عبد الستار قطب 2

 ) عف لجنة اإلشراؼ (أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية  أ.د / معوض إبراهيـ معوض 3

 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة وعموـ الحاسبات ) مف داخؿ القسـ ( أ.د / نواؿ أحمد الفيشاوي 4

 أستاذ بقسـ هندسة وعمـو الحاسبات ) مف داخؿ القسـ ( أ.د / أيمف السيد أحمد السيد عمير  5

لشػامؿ بنػاء عمػى مػا جػاء بمجمػس قسػـ هندسػة وعمػوـ قػرار لجنػة االمتحػاف الدراسات العميا بالموافقة عمى حيث أوصت لجنة ا
 الحاسبات .

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى قرار لجنة االمتحاف الشامؿ بناء عمى ما جاء في لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
 

وافقػة عمػى تسػجيؿ نقطػة البحػث الخاصػة وث بشػأف الم/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػ د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
المقيػػدة لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ الهندسػػية تخصػػ   هندسػػة اإللكترونيػػات  -بالمهندسػػة / منػػاؿ عبػػد العظػػيـ اسػػماعيؿ خيػػرة 

 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :2105دورة أكتوبر  –الصناعية والتحكـ بقسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ 

 تصميـ وحدات التحكـ الديناميكية ألنظمة تتبع األقمار الصناعية "" 
" Dynamic Controllers Design for Satellite Tracking Systems " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ

 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ أ.د / محمد أحمد فكيريف 0
 دراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ خطة البحث الخاصة بالمهندسة المذكورة .حيث أوصت لجنة ال

 القــــــــرار

 .ة ويرفع لمجامعةالمذكور  بالمهندسةأوصى المجمس بالموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ21/5/2109 والممتدة حتى ـ7/5/2109 لتاسعةاالجمسة  ـ2109/ 2108اـ الجامعي ترونية بمنوؼ العمجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(9) 

عمػى تسػجيؿ نقطػة البحػث الخاصػة وث بشػأف الموافقػة / وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػ د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
المقيدة لدرجة ماجستير العموـ الهندسية تخص  هندسة وعمػوـ الحاسػبات بقسػـ هندسػة  -بالمهندسة / آية عبد النبي أحمد 

 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :2106دورة يناير  –وعمـو الحاسبات 

 " تقنيات تحميؿ البيانات ألمف المعامالت المالية "
" Data Analysis Techniques for Financial Transactions Security" 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ

 أستاذ بقسـ هندسة وعمـو الحاسبات أ.د / أيمف السيد أحمد السيد عميرة 0
 مدرس بقسـ هندسة وعمـو الحاسبات د./ عز الديف بدوي جاد الرب حمداف 2

 ات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ خطة البحث الخاصة بالمهندسة المذكورة .حيث أوصت لجنة الدراس
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة ةالمذكور  بالمهندسةأوصى المجمس بالموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة 
سػجيؿ نقطػة البحػث الخاصػة وث بشػأف الموافقػة عمػى ت/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػ د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -5

المقيػػدة لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ الهندسػػية تخصػػ  هندسػػة اإللكترونيػػات  -بالمهندسػة / رانيػػا عبػػد الخػػالؽ محمػػود أبػػو النجػػا 
ـ      ) بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة ( 2107دورة أكتػػوبر  –الصػػناعية والػػتحكـ بقسػػـ هندسػػة اإللكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ 

 بعنواف :

 يد النماذج الديناميكية في الشبكات العشوائية المعقدة "" تحد
" Identification of Dynamic Models in Stochastic Complex Networks " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ

 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ أ.د / محمد أحمد فكيريف 0
 اسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ خطة البحث الخاصة بالمهندسة المذكورة .حيث أوصت لجنة الدر 

 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة ةالمذكور  بالمهندسةالبحث الخاصة  خطةأوصى المجمس بالموافقة عمى تسجيؿ 
 
تسػجيؿ نقطػة البحػث الخاصػة  وث بشػأف الموافقػة عمػى/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػ د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -6

المػدرس المسػاعد بقسػـ هندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكهربيػة  –بالمهندسة / إيماف عبد المجيد عبد المػنعـ أبػو حجػازي 
ـ ) بنظػاـ السػاعات المعتمػدة ( 2107والمقيدة لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ الهندسية ) هندسػة االتصػاالت ( دورة أكتػوبر 

 :بعنواف 

 " تحسيف أداء نظاـ حصاد الطاقة لشبكات االستشعارات الالسمكية "
" Performance Enhancement of Energy Harvesting System for Wireless Sensor Networks 

" 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ

 هربيةأستاذ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الك أ.د / منى محمد صبري شقير 0



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ21/5/2109 والممتدة حتى ـ7/5/2109 لتاسعةاالجمسة  ـ2109/ 2108اـ الجامعي ترونية بمنوؼ العمجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(01) 

 مدرس بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية د./ وليد سعد فؤاد حممي 2
 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ خطة البحث الخاصة بالمهندسة المذكورة .

 القــــــــرار

 .فع لمجامعةوير  ةالمذكور  بالمهندسةالبحث الخاصة  خطةأوصى المجمس بالموافقة عمى تسجيؿ 
 
وث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ نقطػة البحػث الخاصػة / وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػ د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -7

المػدرس المسػاعد بقسػـ هندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكهربيػة والمقيػدة  –بالمهندسة / وفاء أحمد محمود سميماف شمبي 
 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :2107ي العموـ الهندسية ) هندسة االتصاالت ( دورة يناير لدرجة دكتور الفمسفة ف

 " تجزئة صور المخ معتمدًا عمى التعمـ العميؽ "
" Brain Image Segmentation Based on Deep Learning " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ

 متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية أستاذ أ.د / معوض إبراهيـ معوض 0
 أستاذ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 2
 أستاذ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية أ.د/ منى محمد صبري شقير 3
 رونيات واالتصاالت الكهربيةمدرس بقسـ هندسة اإللكت د./ وليد سعد فؤاد حممي 4

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ خطة البحث الخاصة بالمهندسة المذكورة .
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة ةالمذكور  بالمهندسةالبحث الخاصة  خطةأوصى المجمس بالموافقة عمى تسجيؿ 
 

وث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ نقطػة البحػث الخاصػة كمية لمدراسػات العميػا والبحػ/ وكيؿ ال د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -8
المقيػػػدة لدرجػػػة دكتػػػور الفمسػػػفة فػػػي العمػػػوـ الهندسػػػية بقسػػػـ هندسػػػة  –بالمهندسػػػة / اسػػػماء ابػػػراهيـ اسػػػماعيؿ عبػػػد النبػػػي 

 اعات المعتمدة ( بعنواف :ـ ) بنظاـ الس2107اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ) هندسة االتصاالت ( دورة يناير 

 " التعرؼ الكؼء عمى أوراـ المخ باستخداـ تقنية الذكاء االصطناعي "
" Efficient Brain Tumor Identification Based on Artificial Intelligence Concepts" 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ

 سة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةأستاذ متفرغ بقسـ هند أ.د / السيد محمود الربيعي 0
 أستاذ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 2
 –أستاذ مساعد بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصػاالت الكهربيػة  د./ هناء شاكر عبد الباسط 3

 كمية الهندسة جامعة الزقازيؽ
 عميا بالموافقة عمى تسجيؿ خطة البحث الخاصة بالمهندسة المذكورة .حيث أوصت لجنة الدراسات ال

 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة ةالمذكور  بالمهندسةالبحث الخاصة  خطةأوصى المجمس بالموافقة عمى تسجيؿ 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ21/5/2109 والممتدة حتى ـ7/5/2109 لتاسعةاالجمسة  ـ2109/ 2108اـ الجامعي ترونية بمنوؼ العمجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(00) 

نقطػة البحػث الخاصػة وث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ / وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػ د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -9
المقيػػد لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ الهندسػػية تخصػػ  هندسػػة اإللكترونيػػات الصػػناعية  –بالمهنػػدس / عمػػي أحمػػد نػػور صػػديؽ 

 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :2105والتحكـ بقسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 

 ى ألنظمة الطاقة الشمسية العشوائية "" التحكـ في تتبع نقطة القدرة العظم
" Maximum Power Point Tracking Control of Stochastic Solar Energy Systems" 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ

 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ أ.د / محمد أحمد فكيريف 0
 بالموافقة عمى تسجيؿ خطة البحث الخاصة بالمهندس المذكور . حيث أوصت لجنة الدراسات العميا

 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعةالمذكور  بالمهندسأوصى المجمس بالموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة 
بحػث الخاصػة وث بشأف الموافقة عمػى تسػجيؿ نقطػة ال/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -01

المقيد لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ الهندسية بقسـ هندسة اإللكترونيػات  –بالمهندس / مصطفى ابراهيـ محمد احمد السيد 
 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف:2107واالتصاالت الكهربية دورة يناير 

 " تصنيؼ الصور الطبية اعتمادًا عمى التعمـ العميؽ "
" Medical Image Classification Based on Deep Learning " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ

 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية أ.د / معوض إبراهيـ معوض 0
 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة وعموـ الحاسبات أ.د/ نبيؿ عبد الواحد اسماعيؿ 2
 مدرس بقسـ هندسة وعمـو الحاسبات ف تركيد./ هناء ابو العني 3

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ خطة البحث الخاصة بالمهندس المذكور .
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعةالمذكور  بالمهندسأوصى المجمس بالموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة 
 

وث بشأف الموافقة عمػى تسػجيؿ نقطػة البحػث الخاصػة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -00
المقيػد لدرجػة ماجسػتير العمػوـ الهندسػية تخصػ  هندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت  –بالمهندس / أميػر عػزت عمػي الرفػاعي 

 بعنواف :ـ 2108الكهربية بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة يناير 

 " نظاـ القياسات الحيوية القابمة لإللغاء المبني عمى إشارات ضربات القمب "
" Cancelable Biometric System Based on Electrocardiogram ( ECG ) Signals " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ

اإللكترونيػػػػات  أسػػػػتاذ متفػػػػرغ )أسػػػػتاذ مسػػػػاعد( بقسػػػػـ هندسػػػػة أ.د / عادؿ شاكر الفيشاوي 0
 واالتصاالت الكهربية



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ21/5/2109 والممتدة حتى ـ7/5/2109 لتاسعةاالجمسة  ـ2109/ 2108اـ الجامعي ترونية بمنوؼ العمجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(02) 

 مدرس بقسـ هندسة وعمـو الحاسبات د./ مروة أحمد شوماف 2
د./ عػػز الػػديف بػػدوي جػػاد الػػرب  3

 حمداف
 مدرس بقسـ هندسة وعمـو الحاسبات

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ خطة البحث الخاصة بالمهندس المذكور .
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة المذكور بالمهندسأوصى المجمس بالموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة 
 

الخاصػػة د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف تشػػكيؿ لجنػػة االمتحػػاف الشػػامؿ 1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -02
ة لدرجػة المسػجملكترونيػات واالتصػاالت الكهربيػة و المدرس المساعد بقسػـ هندسػة اإل  – منى مجدي محمود بدوي/ ة لمهندسبا

 وتتكوف المجنة مف السادة:ـ 2106دكتور الفمسفة في العموـ الهندسية دورة يناير 

حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة االمتحػػاف الشػػامؿ الخاصػػة بالطالبػػة المػػذكورة بنػػاء عمػػى 
 التصاالت الكهربية .توصية مجمس قسـ هندسة اإللكترونيات وا

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالبة المذكورة ويرفع لمجامعة
 

الخاصػػة د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف تشػػكيؿ لجنػػة االمتحػػاف الشػػامؿ 1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -03
ة لدرجة دكتور الفمسفة فػي العمػوـ الهندسػية بقسػـ هندسػة اإللكترونيػات المسجم – عبد المنعـ محمود عميأميرة / ة لمهندسبا

 وتتكوف المجنة مف السادة:ـ 2104واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر 

 الوظيفة االسـ ـ

 جامعة االسكندرية )خارجي( –أستاذ متفرغ بكمية الهندسة  أ.د / سعيد السيد اسماعيؿ الخامي 0
متفػػػػرغ بقسػػػػـ هندسػػػػة اإللكترونيػػػػات واالتصػػػػاالت أسػػػػتاذ  أ.د/ كماؿ حسف عوض اهلل 2

 الكهربية )مف داخؿ القسـ(
أسػػػػتاذ متفػػػػرغ بقسػػػػـ هندسػػػػة اإللكترونيػػػػات واالتصػػػػاالت  أ.د/ صابر حممي زيف الديف 3

 الكهربية )عف لجنة االشراؼ(
أسػػػتاذ متفػػػرغ بقسػػػـ الفيزيقػػػا والرياضػػػيات الهندسػػػية )مػػػف  أ.د/ مجدي محمد كامؿ يوسؼ 4

 (خارج القسـ
أسػػتاذ متفػػرغ "أسػػتاذ مسػػاعد" بقسػػـ هندسػػة اإللكترونيػػات  د./ عبد العزيز طه شمبي 5

 واالتصاالت الكهربية )مف داخؿ القسـ(



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ21/5/2109 والممتدة حتى ـ7/5/2109 لتاسعةاالجمسة  ـ2109/ 2108اـ الجامعي ترونية بمنوؼ العمجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(03) 

البػػة المػػذكورة بنػػاء عمػػى حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة االمتحػػاف الشػػامؿ الخاصػػة بالط
 توصية مجمس قسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية .

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالبة المذكورة ويرفع لمجامعة
 

 الخاصة ث بشأف تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحو 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -04
ة لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ الهندسية بقسـ هندسػة اإللكترونيػات المسجم – سامية محمد محمد عبد الحميـ/ ة لمهندسبا

 وتتكوف المجنة مف السادة:ـ 2106واالتصاالت الكهربية دورة يناير 

 
 
 

 الوظيفة االسـ ـ

 رجي(جامعة االسكندرية )خا –أستاذ متفرغ بكمية الهندسة  أ.د / سعيد السيد اسماعيؿ الخامي 0
أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيػة )مػف داخػؿ  أ.د/ محمد محمد عبد السالـ نصار 2

 القسـ(
أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيػة )عػف لجنػة  أ.د/ السيد محمود الربيعي 3

 االشراؼ(
ـ هندسػػة اإللكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ )مػػف خػػارج أسػػتاذ متفػػرغ بقسػػ أ.د/ مجدي عبد الستار قطب 4

 القسـ(
أسػػتاذ متفػػػرغ "أسػػػتاذ مسػػػاعد" بقسػػػـ هندسػػػة اإللكترونيػػػات واالتصػػػاالت  د./ محمد محمد السعيد الحمواني 5

 الكهربية )مف داخؿ القسـ(

 الوظيفة االسـ ـ

جامعػة القػاهرة  –أستاذ متفرغ بكمية الحاسػبات والمعمومػات  يفي حسنيفأ.د / أبو العال عط 0
 )خارجي(

أسػػػػتاذ متفػػػػرغ بقسػػػػـ هندسػػػػة اإللكترونيػػػػات واالتصػػػػاالت  أ.د/ حساـ الديف حسيف احمد 2
 الكهربية )مف داخؿ القسـ(

أسػػتاذ متفػػرغ بقسػػـ هندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات )عػػف لجنػػة  أ.د/ نبيؿ عبد الواحد اسماعيؿ 3
 راؼ(االش

أستاذ مساعد بقسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والػتحكـ  أ.د/ محمد حمدي محمد السيد 4
 )مف خارج القسـ(

أسػػتاذ متفػػرغ "أسػػتاذ مسػػاعد" بقسػػـ هندسػػة اإللكترونيػػات  د./ عادؿ شاكر الفيشاوي 5
 واالتصاالت الكهربية )مف داخؿ القسـ(



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ21/5/2109 والممتدة حتى ـ7/5/2109 لتاسعةاالجمسة  ـ2109/ 2108اـ الجامعي ترونية بمنوؼ العمجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(04) 

عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة االمتحػػاف الشػػامؿ الخاصػػة بالطالبػػة المػػذكورة بنػػاء عمػػى يػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة ح
 توصية مجمس قسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية .

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالبة المذكورة ويرفع لمجامعة
  

وث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فح  ومناقشة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.سيد أالمذكرة المقدمة مف ال -05
المسجؿ لدرجة ماجستير في العمـو الهندسية تخص   –رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس / محمد إبراهيـ عشيبة 

) تحسيف صور الرؤية  -في موضوع : ـ 2106دورة أكتوبر  -بقسـ هندسة وعموـ الحاسبات  –هندسة وعموـ الحاسبات 
  -رسالة مف السادة:الميمية لألشعة تحت الحمراء ( وتشكيؿ لجنة فح  ومناقشة ال

 الىظيفت االسن م

 جامعة المنوفية ) خارجي ( –والمعمومات   تأستاذ متفرغ بكمية الحاسبا محى محمد هدهودأ.د/  2
 داخمي ( ) اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةدسة بقسـ هنمتفرغ أستاذ  / معوض إبراهيـ معوضأ.د 1
  عف لجنة االشراؼ((بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية )أستاذ مساعدأستاذ متفرغ)  / عادؿ شاكر الفيشاوى  دأ. 3

 كور .حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفح  والمناقشة الخاصة بالمهندس المذ
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفح  والمناقشة الخاصة بالمهندسة المذكورة ويرفع لمجامعة.
وث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فح  ومناقشة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -06

المسجمة لدرجة ماجستير العمـو الهندسية  –دسة / منار وجدى عبد العزيز صالح رسالة الماجستير الخاصة بالمهن
موضوع ) الحد مف تأثر  فيـ ( 2102دورة أكتوبر  -بقسـ هندسة وعمـو الحاسبات  –تخص  هندسة وعمـو الحاسبات 

  -رسالة مف السادة:أنظمة الحوسبة السحابية وتشكيؿ لجنة فح  ومناقشة ال فياألعطاؿ 
 الىظيفت سناال م

 جامعة المنوفية ) خارجي ( –أستاذ بكمية الحاسبات والمعمومات  حاتـ محمد سيد أحمدأ.د/  2
 داخمي ( ) كمية الهندسة االلكترونية -بقسـ هندسة وعمـو الحاسباتأستاذ  / أيمف السيد أحمد السيد عمير أ.د 1
 ( ؼاإلشراعف لجنة )  توعمـو الحاسباأستاذ بقسـ هندسة  / محمد أموف شرابي دأ. 3

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفح  والمناقشة الخاصة بالمهندسة المذكورة.
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفح  والمناقشة الخاصة بالمهندسة المذكورة ويرفع لمجامعة.
 
وث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فح  ومناقشة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.سيد أالمذكرة المقدمة مف ال -07

المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو الهندسية  –رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس / ثروت السيد إسماعيؿ عبد اهلل  
موضوع ) تحسيف أداء  فيـ ( 2102 دورة أكتوبر -بقسـ هندسة وعمـو الحاسبات  –تخص  هندسة وعمـو الحاسبات 

  -رسالة مف السادة:هادوب لمبيانات الضخمة ذات الممفات الصغيرة( وتشكيؿ لجنة فح  ومناقشة ال
 الىظيفت االسن م

 جامعة المنوفية ) خارجي ( –أستاذ ووكيؿ كمية الحاسبات والمعمومات  أشرؼ بهجات السيسيأ.د/  2



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ21/5/2109 والممتدة حتى ـ7/5/2109 لتاسعةاالجمسة  ـ2109/ 2108اـ الجامعي ترونية بمنوؼ العمجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(05) 

 (ؼكمية الهندسة االلكترونية )عف لجنة اإلشر  -أستاذ بقسـ هندسة وعمـو الحاسبات مير / أيمف السيد أحمد السيد عأ.د 1

 ممتحف داخمى(أستاذ مساعد بقسـ هندسة وعمـو الحاسبات كمية الهندسة االلكترونية) / جماؿ محروس عمى عطية دأ. 3

 الخاصة بالمهندس المذكور. حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفح  والمناقشة
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. أوصى المجمس بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفح  والمناقشة الخاصة بالمهندس المذكور
 

وث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فح  ومناقشة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -08
 –المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو الهندسية –تورا  الخاصة بالمهندس / محمد عبد الستار اإلسقيمى  رسالة الدك

ـ ( في موضوع ) تحسيف طرؽ كشؼ التزوير في الصور الرقمية( 2103دورة أكتوبر  -بقسـ هندسة وعمـو الحاسبات 
  -رسالة مف السادة:وتشكيؿ لجنة فح  ومناقشة ال

 فتالىظي االسن م

 جامعة عيف شمس ) خارجي ( –أستاذ متفرغ بكمية الهندسة  عبد الحميـ عبد النبي ذكرىأ.د/  2
 (داخمىكمية الهندسة االلكترونية ) -أستاذ بقسـ هندسة وعمـو الحاسبات / أيمف السيد أحمد السيد عمير أ.د 1

 ()عف لجنة االشراؼ لكترونياتأستاذ بقسـ هندسة المعموماتية بمعهد بحوث اال  د/ هبه كماؿ أصالف1أ 3

 (عف لجنة االشراؼأستاذ بقسـ هندسة وعمـو الحاسبات كمية الهندسة االلكترونية) / أسامة صالح فرج اهلل عمى دأ. 3

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفح  والمناقشة الخاصة بالمهندس المذكور.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. جمس بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفح  والمناقشة الخاصة بالمهندس المذكورأوصى الم
 

وث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فح  ومناقشة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -09
المسجؿ لدرجة الماجستير في العموـ  –د العزيز  رسالة الماجستير الخاصة بالمهندسة / رانيا عبد المرضي أحمد عب

ـ )نظاـ الساعات المعتمدة( في موضوع 2103دورة أكتوبر  -بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية  –الهندسية
نة فح  ) استخداـ شبكات االستشعار الالسمكية في التحكـ ومراقبة الميا  الجوفية لألراضي المزروعة حديثًا ( وتشكيؿ لج

  -رسالة مف السادة:ومناقشة ال
 الىظيفت االسن م

 ) خارجي (بالدقي أستاذ بمعهد بحوث اإللكترونيات  أيمف الدسوقي إبراهيـأ.د/  2
 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ) مشرؼ ( / السيد محمود الربيعيأ.د 1
 رغ )أستاذ مساعد( بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية )داخمي(أستاذ متف د./ عادؿ شاكر الفيشاوي 3

 أستاذ مساعد بالمعمؿ المركزي لمنظـ الزراعية بمركز البحوث الزراعية )مشرؼ( د./ زينب عبد اهلل أحمد محمد 4

 ندس المذكور.حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفح  والمناقشة الخاصة بالمه
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. ةر المذكو  ةأوصى المجمس بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفح  والمناقشة الخاصة بالمهندس
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 ( ـ21/5/2109 والممتدة حتى ـ7/5/2109 لتاسعةاالجمسة  ـ2109/ 2108اـ الجامعي ترونية بمنوؼ العمجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(06) 

وث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فح  ومناقشة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -21
 -ة بالمهندس / محمد خالد محمد العصار بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية رسالة الماجستير الخاص

ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( في موضوع ) تطوير 2102المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو الهندسية دورة أكتوبر 
جيه ( وتشكيؿ لجنة فح  ومناقشة الشبكات البصرية باستخداـ تقنيات الدمج الكثيؼ والمتوسط بتقسيـ األطواؿ المو 

  -رسالة مف السادة:ال
 الىظيفت االسن م

 جامعة المنصورة )خارجي( –أستاذ بكمية الهندسة  أحمد شعباف سمر أ.د/  2
 أستاذ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ) مشرؼ ( / عبد الناصر عبد الجواد محمدأ.د 1
 أستاذ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية )داخمي( أ.د / فتحي السيد عبد السميع 3
 أستاذ مساعد بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية )مشرؼ( د./ أحمد نبيه زكي راشد 4

 لمهندس المذكور.حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفح  والمناقشة الخاصة با
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. أوصى المجمس بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفح  والمناقشة الخاصة بالمهندس المذكور
 

وث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فح  ومناقشة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ-20
 -ة بالمهندسة / فاتف ماهر محمد األزرؽ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية رسالة الماجستير الخاص

ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( في موضوع ) تقنيات 2103المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو الهندسية دورة أكتوبر 
  -مف السادة:رسالة كشؼ تزييؼ الصور في تطبيقات االتصاالت ( وتشكيؿ لجنة فح  ومناقشة ال

 الىظيفت االسن م

 جامعة القاهرة )خارجي( –أستاذ متفرغ بكمية حاسبات ومعمومات  حسنيف  فىيعط أبو العالأ.د/  2
 ( داخميبقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ) متفرغ أستاذ  / عبد العزيز ابراهيـ محمودأ.د 1
 (مشرؼبقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية )متفرغ أستاذ  أ.د / معوض إبراهيـ معوض 3
 (مشرؼأستاذ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ) أ.د / فتحي السيد عبد السميع 4

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفح  والمناقشة الخاصة بالمهندسة المذكورة.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.ة المذكور  ةى المجمس بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفح  والمناقشة الخاصة بالمهندسأوص
 

وث بشػأف الموافقػة عمػى قػرار لجنػة فحػ  ومناقشػة / وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػ د.المذكرة المقدمة مف السػيد أ -22
المسػجمة لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػي العمػوـ الهندسػية بقسػـ  –ري  رسالة الدكتورا  الخاصة بالطالبة / ايمػاف محمػد حسػف البقػ

) االتصػاؿ الكػؼء باشػارات الفيػديو ( وتشػكيؿ  -ـ في موضػوع :2100هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر 
  -رسالة مف السادة:لجنة فح  ومناقشة ال

 الىظيفت االسن م

 متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية )عف لجنة اإلشراؼ(أستاذ  السيد محمود الربيعيأ.د/  2

 أستاذ باألكاديمية العربية لمعمـو والتكنولوجيا والنقؿ البحري) خارجي( خميس محمد الشناويأ.د/  1
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 ( ـ21/5/2109 والممتدة حتى ـ7/5/2109 لتاسعةاالجمسة  ـ2109/ 2108اـ الجامعي ترونية بمنوؼ العمجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(07) 

 (أستاذ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية )عف لجنة اإلشراؼ أ.د/ منى محمد صبرى شقير  3
 (بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية )عف لجنة اإلشراؼأستاذ مساعد  أسامة فوزى زهراف  4

درجة دكتور الفمسفة في العمـو الهندسية تخص   ةالمذكور  ةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى منح الطالب
 هندسة وعموـ الحاسبات .

 القــــــــرار

تخص  هندسة وعموـ في العمـو الهندسية  كتور الفمسفةبالموافقة عمى منح المهندس المذكور درجة دأوصى المجمس 
 ويرفع لمجامعة. الحاسبات

 
وث بشأف تغيير عنواف الرسالة الخاصة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -23

المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو الهندسية بقسـ هندسة  –عطا بالمهندسة / ريحاب محمد حممي محمد أبو ال
ـ في موضوع " التفاعالت بيف الهوائي وجسـ االنساف " ليصبح 2106اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر 

سات العميا بالموافقة عنواف الرسالة " تصميـ مصفوفات الهوائيات الكتشاؼ االوراـ السرطانية " حيث أوصت لجنة الدرا
 . تغييرًا جوهرياً عمى تغيير عنواف الرسالة مع اعتبار هذا التغيير 

 القــــــــرار 

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

بشأف الموافقة عمى تعديؿ موضوع رسالة  وث/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -24
المسجؿ لدرجة ماجستير  –الماجستير " تعدياًل غير جوهريًا " الخاصة بالمهندس / عبد الحميد محمد عبد الحميد الشميبي 

واف . وعنـ "بنظاـ الساعات المعتمدة " 2105العمـو الهندسية بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر 
تأميف ليصبح عنواف الرسالة بعد التعديؿ كالتالي " التشغيؿ اآللي لممصانع باستخداـ معالجة الصور " الرسالة قبؿ التعديؿ " 

عمى التعديؿ في موضوع حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة ،  " التشغيؿ اآللي لممصانع باستخداـ معالجة الصور
 . ير جوهريًا "رسالة الماجستير " تعدياًل غ

 القــــــــرار

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

وث بشأف الموافقة عمى تعديؿ موضوع رسالة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -25
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو  –الخاصة بالمهندس / عمرو سعد الديف السيد شعباف الماجستير " تعدياًل غير جوهريًا " 

. وعنواف الرسالة ـ "بنظاـ الساعات المعتمدة " 2106الهندسية بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر 
التصوير الطبقي الرسالة بعد التعديؿ كالتالي " ليصبح عنواف التصوير الطبقي والحجمي لألجساـ الحيوية " قبؿ التعديؿ " 

 .عمى التصويب في موضوع رسالة الماجستير حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة ،  " والحجمي لألجساـ الحيوية
 القــــــــرار

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

وث بشأف الموافقة عمى تعديؿ موضوع رسالة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -26
المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو  –الماجستير " تعدياًل غير جوهريًا " الخاصة بالمهندس / محمود أحمد نصر كماؿ 
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 ( ـ21/5/2109 والممتدة حتى ـ7/5/2109 لتاسعةاالجمسة  ـ2109/ 2108اـ الجامعي ترونية بمنوؼ العمجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(08) 

التطبيؽ . وعنواف الرسالة قبؿ التعديؿ " ـ 2106كهربية دورة أكتوبر الهندسية بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت ال
التطبيؽ الكؼء ليصبح عنواف الرسالة بعد التعديؿ كالتالي " الكؼء لممرشحات التكيفية باستخداـ الرياضيات الرباعية " 

عمى الدراسات العميا بالموافقة  حيث أوصت لجنة،  " لممرشحات التكيفية باستخداـ الرياضيات الرباعية في تطبيقات التأميف
 .التعديؿ في موضوع رسالة الماجستير " تعدياًل غير جوهريًا "

 القــــــــرار

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

وث بشأف الموافقة عمى تعديؿ موضوع رسالة ح/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والب د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -27
المسجؿ لدرجة الماجستير في العموـ  –الماجستير " تعدياًل جوهريًا " الخاصة بالمهندس / أحمد كماؿ موسى دياب 

تحسيف . وعنواف الرسالة قبؿ التعديؿ " ـ 2104الهندسية بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر 
توجيه وتعييف الطيؼ في شبكة بصرية مرنة ليصبح عنواف الرسالة بعد التعديؿ كالتالي " ألياؼ الكريستاؿ الفوتونية " أداء 

عمى التعديؿ في موضوع رسالة حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة ،  " باستخداـ الحوسبة عالية األداء
 .الماجستير " تعدياًل جوهريًا "

 القــــــــرار 

 .ويرفع لمجامعة ء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوثأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

وث بشػػأف الموافقػػة عمػػى إيقػػاؼ قيػػد ) عػػاـ أوؿ( / وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػ د.المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -28
ر فػػػي العمػػػوـ الهندسػػػية تخصػػػ  هندسػػػة وعمػػػوـ المقيػػػدة لدرجػػػة الماجسػػػتي –المهندسػػػة / مػػػروة شػػػكري عبػػػد العظػػػيـ محمػػػد 

ـ ) بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة ( وذلػػؾ نظػػرًا لظػػروؼ رعايػػة 2105هندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات   دورة أكتػػوبر  بقسػػـ -الحاسػػبات
طفمهػػػا ، حيػػػث أوصػػػت لجنػػػة الدراسػػػات العميػػػا بالموافقػػػة عمػػػى إيقػػػاؼ قيػػػد المهندسػػػة المػػػذكورة ) عػػػاـ أوؿ ( لمعػػػاـ الجػػػامعي 

 ـ نظرًا لظروؼ رعاية طفمها وذلؾ بناءًا عمى توصية مجمس القسـ .2108/2109
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة أوصى المجمس بالموافقة عمى ما حاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث
 

ب المقػدـ مػف المهندسػة/ وث بشأف الموافقة عمػى الطمػ/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -29
المقيػػدة بتمهيػػدي ماجسػػتير العمػػوـ الهندسػػية فػػي هندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكهربيػػة دورة اكتػػوبر  –مػػي زكريػػا إبػػراهيـ 

الفصؿ الدراسي الثاني لمعػاـ الجػامعي  يـ والذى تطمب فيه الموافقة عمى دخوؿ امتحاف مادة ) التعرؼ عمى األنماط ( ف2108
ـ حيػػث أنهػػا قامػػت بتسػػجيمها فػػي الفصػػؿ الدراسػػي األوؿ ولػػـ تػػتمكف مػػف دخػػوؿ االمتحػػاف فػػي الفصػػؿ الدراسػػي 2108/2109
 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ . األوؿ

 القــــــــرار

 فع لمجامعةوير  أوصى المجمس بالموافقة عمى ما حاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث
 

 –وث بشػػأف اعتمػػاد نتيجػػة الدراسػػات العميػػا )دبمػػوـ / وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػ د.المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -31
 ـ ( بنظاـ الساعات المعتمدة.2108/2109دكتورا ( جميع األقساـ العممية لمعاـ الجامعي )  –ماجستير 

 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة  االعتمادعمى أوصى المجمس بالموافقة 
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(09) 

ث بشأف الموافقػة عمى إضافة اسـ السيد الدكتور/ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحو 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-30
 -فاطمة محمد عمي خالؼ الخاصة بالمهندس/  وليد فؤاد جابر الشافعي عمى لجنة االشراؼ عمى رسالة الماجستير

ـ 2107االلكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر بقسـ هندسة  الماجستير في العمـو الهندسيةة لدرجة المسجم
    لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي:

 الىظيفت االسن م

 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية السيد محمود الربيعيأ.د/  2
 ذ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةأستا فتحي السيد عبد السميعأ.د/  1
 مدرس بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية د./ وليد فؤاد جابر الشافعي 3

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية .
 القــــــــرار

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

ث بشأف الموافقػة عمى تعديؿ في لجنة اإلشراؼ رفع د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحو 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-32
أحمد حسف عبد الحكيـ صة بالمهندس/ الخا اسـ السيد أ.د/ أسامة فوزي زهراف مف لجنة االشراؼ عمى رسالة الماجستير

االلكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر بقسـ هندسة  لدرجة الماجستير في العمـو الهندسية المسجؿ -الحنفي
    لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي:ـ 2102

 الىظيفت االسن م

 الت الكهربيةأستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصا أ.د / طه السيد طه 2
 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية .

 القــــــــرار

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

ث بشأف الموافقػة عمى تعديؿ في لجنة اإلشراؼ رفع مية لمدراسات العميا والبحو د/ وكيؿ الك1المذكرة المقدمة مف السيد أ -33
باسـ عادؿ عبد الفتاح الخاصة بالمهندس/  اسـ السيد أ.د/ أسامة فوزي زهراف مف لجنة االشراؼ عمى رسالة الماجستير

التصاالت الكهربية دورة أكتوبر االلكترونيات وابقسـ هندسة  لدرجة الماجستير في العمـو الهندسية المسجؿ -الغراب 
    لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي:ـ 2104

 الىظيفت االسن م

 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية أ.د / ابراهيـ محمد الدكاني 2
 واالتصاالت الكهربية .حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ هندسة اإللكترونيات 

 القــــــــرار

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

ث بشأف الموافقػة عمى تعديؿ في لجنة اإلشراؼ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحو 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -34
الدكتور / السيد محمود الربيعي أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت إضافة اسـ كال مف السيد األستاذ 

الكهربية ، السيد الدكتور / وليد فؤاد جابر الشافعي بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية  إلى  لجنة االشراؼ 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ21/5/2109 والممتدة حتى ـ7/5/2109 لتاسعةاالجمسة  ـ2109/ 2108اـ الجامعي ترونية بمنوؼ العمجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(21) 

لدرجة الماجستير في العموـ  المسجؿ -يـ محمد عبد الرحيـ محمد عبد الرحالخاصة بالمهندس/  عمى رسالة الماجستير
    لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي:ـ 2108االلكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر بقسـ هندسة  الهندسية

 الىظيفت االسن م

 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية أ.د / السيد محمود الربيعي 2
 أستاذ مساعد بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية زي زهرافد./ أسامة فو  1
 مدرس بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية د. / وليد فؤاد جابر الشافعي 3

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية .
 قــــــــرارال

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

 

 

 

 
 

 -واجخوع الوجلس هي السبدة األسبحرة لوٌبقشت الوىضىع الخبلي:
 

األسػتاذ  -د محمػد السػي حمػديمحمػد المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عػػػػاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعيػيف السػيد د./  -4
حيث أوصت المجنة العممية  1بالكمية في وظيفة أستاذ بذات القسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ المساعد بقسـ 

منح سػيادته  عمىالدورة الثانية عشر "ب55لوظائؼ األساتذة واألساتذة المساعديف رقـ " لهندسة الحاسبات والنظـالدائمة 
بالموافقػة عمػى  02/5/2109وأوصػى مجمػس القسػـ بجمسػته المنعقػدة بتػاريخ  1بذات القسػـ المقب العممي لوظيفة أستاذ

وظيفة أستاذ بالقسـ حيث أنه كاف ممتـز في عممه ومسػمكه منػذ تعيينػه أسػتاذ مسػاعد بالقسػـ ومحسػنة  فيتعييف سيادته 
 1أدائها ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ

 القــــــــرار

 1مع تقديـ التهنئة ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بالموافقة 

 
 

 محمود أحمد محمد حسب النبي/ المهندسالمذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عػػػػاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد  -5
ـ وأوصى مجمس القسػ بذات القسـ مدرس مساعدبالكمية في وظيفة   واالتصاالت الكهربيةهندسة اإللكترونيات بقسـ  المعيد -

بالقسـ حيث أنه كاف ممتـز فػي  مدرس مساعدوظيفة  فيبالموافقة عمى تعييف سيادته  02/5/2109بجمسته المنعقدة بتاريخ 
 .بالقسـ  معيدعممه ومسمكه منذ تعيينه 

 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التهنئة ويرفع لمجامعة
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(20) 

 –ترشػػيح السػػيد د./ وليػػد فػػؤاد جػػابر الشػػافعي بشػػأف  كميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوثوكيػػؿ الالسػػيد أ.د/ المػػذكرة المقدمػػة  -6
دكتػورا  ( ، حيػث أوصػت لجنػة العالقػات  لجائزة أفضؿ رسالة عممية )المدرس بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية 

 المخت  . الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى الترشيح طبقًا لقرار مجمس القسـ
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. المجنةأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية 
 
بشػأف الموافقػة عمػي مػا جػاء بتوصػية لجنػة الحكػـ  وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوثمػف السػيد أ.د/  المذكرة المقدمة -7

 تخصػػ  هندسػػة الهندسػػية العمػػـو فػػي الفمسػػفة دكتػػوردرجػػة  –مػػي حممػػي أحمػػد شػػاهيف /ة والمناقشػػة بمػػنح المهندسػػ
 اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية

 "آليات مقترحة لتشفير البيانات الرقمية ومعالجتها"                 -في موضوع:
“Encryption and Processing of Digital Data” 

في  دكتور الفمسفةدرجة  ةالمذكور ة منح المهندس بالموافقة عمي ـ02/5/2109وقد أوصى المجمس بجمسته المنعقدة بتاريخ  
 . العموـ الهندسية تخص  هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية

 القــــــــرار

أوصػػػى المجمػػػس بالموافقػػػة عمػػػى مػػػنح المهندسػػػة المػػػذكورة درجػػػة دكتػػػور الفمسػػػفة فػػػي العمػػػوـ الهندسػػػية تخصػػػ  هندسػػػة 
 ع لمجامعة.اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ويرف

 
بشػأف الموافقػة عمػي مػا جػاء بتوصػية لجنػة الحكػـ  وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوثمػف السػيد أ.د/  المذكرة المقدمة -8

 تخصػػػ  هندسػػػة الهندسػػػية العمػػػـو فػػػي دكتػػػور الفمسػػػفةدرجػػػة  –رنػػػا عػػػدلي راشػػػد غػػػالب /ة والمناقشػػػة بمػػػنح المهندسػػػ
 .اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية

  -موضوع:في 
 "تطبيقات المرحؿ اإللكتروني في نظاـ االتصاالت مف الجهاز لي الجهاز"

“Applications of Electronic Relay in Device to Device (D2D) Communication System” 
في  لفمسفةدكتور ادرجة  ةالمذكور ة بالموافقة عمي منح المهندس ـ02/5/2109وقد أوصى المجمس بجمسته المنعقدة بتاريخ  

 . العموـ الهندسية تخص  هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية
 القــــــــرار

أوصػػػى المجمػػػس بالموافقػػػة عمػػػى مػػػنح المهندسػػػة المػػػذكورة درجػػػة دكتػػػور الفمسػػػفة فػػػي العمػػػوـ الهندسػػػية تخصػػػ  هندسػػػة 
 اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ويرفع لمجامعة.

 
الموافقػة عمػي مػا جػاء بتوصػية لجنػة الحكػـ بشػأف  وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوثلسػيد أ.د/ مػف ا المذكرة المقدمة -9

 تخصػػ  هندسػػة الهندسػػية العمػػـو فػػي دكتػػور الفمسػػفةدرجػػة  –باسػػـ محمػػد عمػػي الػػدويؾ  / والمناقشػػة بمػػنح المهنػػدس
 .اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية

 -في موضوع:
 "ؿ الخامس مف اتصاالت شبكات المحموؿمحاكاة قناة االتصاؿ لمجي"

“Channel Modeling for 5G Mobile Communication Networks” 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ21/5/2109 والممتدة حتى ـ7/5/2109 لتاسعةاالجمسة  ـ2109/ 2108اـ الجامعي ترونية بمنوؼ العمجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(22) 

فػي  دكتور الفمسفةدرجة  ةالمذكور  بالموافقة عمي منح المهندس ـ02/5/2109وقد أوصى المجمس بجمسته المنعقدة بتاريخ  
 . يةالعموـ الهندسية تخص  هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهرب

 القــــــــرار

أوصى المجمس بالموافقة عمى منح المهندس المذكور درجة دكتور الفمسفة في العموـ الهندسية تخص  هندسة اإللكترونيػات 
 واالتصاالت الكهربية ويرفع لمجامعة.

 

اء بتوصػية لجنػة الحكػـ الموافقػة عمػي مػا جػبشػأف  وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوثمف السيد أ.د/  المذكرة المقدمة -01
 تخصػػ  هندسػػة الهندسػػية العمػػـو فػػي دكتػػور الفمسػػفةدرجػػة  –محمػػد ابػػراهيـ عمػػي الحػػداد / والمناقشػػة بمػػنح المهنػػدس

 .اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية

 "تحسيف أداء تقنيات الجدولة في شبكات تطور المدي البعيد الخموية"     -في موضوع:
“Performance Enhancement of Scheduling Techniques in Long Term Evolution Cellular 

Networks” 
فػي  دكتور الفمسفةدرجة  ةالمذكور  بالموافقة عمي منح المهندس ـ02/5/2109وقد أوصى المجمس بجمسته المنعقدة بتاريخ  

 . العموـ الهندسية تخص  هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية
 القــــــــرار

ى المجمس بالموافقة عمى منح المهندس المذكور درجة دكتور الفمسفة في العموـ الهندسية تخص  هندسة اإللكترونيػات أوص
 واالتصاالت الكهربية ويرفع لمجامعة.

 

الموافقػة عمػي مػا جػاء بتوصػية لجنػة الحكػـ بشػأف  وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوثمف السيد أ.د/  المذكرة المقدمة -00
اإللكترونيػات  تخصػ  هندسػة الهندسػية العمػـو فػي الماجستيردرجة  –مروة عفيفي عمي نصر/ة المهندسلمناقشة بمنح وا

 .واالتصاالت الكهربية

 "أساليب التقدير الطيفي لمعالجة الكالـ  "                     -في موضوع:
  “Spectral Estimation techniques for Speech Processing” 

فػي  الماجسػتيردرجػة  ةالمػذكور ة بالموافقػة عمػي مػنح المهندسػ ـ02/5/2109أوصى المجمػس بجمسػته المنعقػدة بتػاريخ وقد  
 . العموـ الهندسية تخص  هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية

 القــــــــرار

ية تخصػ  هندسػة اإللكترونيػات فػي العمػـو الهندسػ الماجسػتيردرجػة  ةالمػذكور  ةأوصى المجمس بالموافقة عمى منح المهندسػ
 واالتصاالت الكهربية ويرفع لمجامعة.

 

الموافقػة عمػي مػا جػاء بتوصػية لجنػة الحكػـ بشػأف  وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوثمف السيد أ.د/  المذكرة المقدمة -02
 تخصػػ  هندسػػة هندسػػيةال العمػػـو فػػي الماجسػػتيردرجػػة  –أميػػرة محمػػد اسػػماعيؿ متػػولي  /ة المهندسػػوالمناقشػػة بمػػنح 

 .اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية

 "ارساؿ اشارة الميكروويؼ عمي نظـ االتصاالت البصرية  "           -في موضوع:
“Microwave Signal Transmission Over Optical Communication Systems”       

فػي  الماجسػتيردرجػة  ةالمػذكور ة فقػة عمػي مػنح المهندسػبالموا ـ02/5/2109وقد أوصى المجمػس بجمسػته المنعقػدة بتػاريخ  
 العموـ الهندسية تخص  هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية .

 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ21/5/2109 والممتدة حتى ـ7/5/2109 لتاسعةاالجمسة  ـ2109/ 2108اـ الجامعي ترونية بمنوؼ العمجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(23) 

أوصى المجمس بالموافقة عمى منح المهندسػة المػذكورة درجػة الماجسػتير فػي العمػـو الهندسػية تخصػ  هندسػة اإللكترونيػات 
 لمجامعة. واالتصاالت الكهربية ويرفع

 
الموافقػة عمػي مػا جػاء بتوصػية لجنػة الحكػـ بشػأف  وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوثمف السيد أ.د/  المذكرة المقدمة -03

 الهندسػػية العمػػـو فػػي الماجسػػتيردرجػػة المعيػػد بالقسػػـ  –أحمػػد نجيػػب محمػػد محمػػد أبػػو النػػور / المهنػػدسوالمناقشػػة بمػػنح 
 .تصاالت الكهربيةاإللكترونيات واال  تخص  هندسة

 "أداء أنظمة الجيؿ الخامس"                    -في موضوع:
“Performance of Fifth Generation System” 

فػػي  الماجسػتيرالمػذكور درجػػة  بالموافقػة عمػػي مػنح المهنػػدس ـ02/5/2109وقػد أوصػػى المجمػس بجمسػػته المنعقػدة بتػػاريخ  
 . واالتصاالت الكهربية العموـ الهندسية تخص  هندسة اإللكترونيات

 القــــــــرار

أوصى المجمس بالموافقػة عمػى مػنح المهنػدس المػذكور درجػة الماجسػتير فػي العمػوـ الهندسػية تخصػ  هندسػة اإللكترونيػات 
 واالتصاالت الكهربية ويرفع لمجامعة.

 

مػب المقػدـ مػف لجنػة اإلشػراؼ الخاصػة الطبشػأف  وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوثمػف السػيد أ.د/  المذكرة المقدمة -04
 في العموـ الهندسية.   دكتور الفمسفةلدرجة  المسجؿ –تامر صالح السيد مصطفى  بالمهندس/
 "تحسيف اداء بوابات المنطؽ الضوئية باستخداـ هياكؿ البمورات الفوتونية ثنائية وثالثية االبعاد"  في موضوع : 

" Performance Enhancement of Optical Logic Gates Using 2D/3D Photonic Crystals 

Structures  
 -مف السادة: الفح  والمناقشةبالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 

 
 

 جامعة عيف شمس )خارجي( –أستاذ متفرغ بكمية الهندسة  عبد الحميـ عبد النبي ذكرى /د1أ 0

 االت الكهربية )داخمي(أستاذ متفرغ بقسـ هندسة االلكترونيات واالتص أ.د/ طه السيد طه 2
 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية )مشرؼ( / السيد محمود الربيعيدأ. 3

لممهنػػدس  والمناقشػػة الفحػػ ـ بالموافقػػة عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة 02/5/2109وقػػد أوصػػى المجمػػس بجمسػػته المنعقػػدة بتػػاريخ 
 . إليه اإلشارةـ والسابؽ المذكور بنفس التشكيؿ المقترح الوارد مف القس

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. لممهندس المذكور والمناقشة الفح عمى تشكيؿ لجنة أوصى المجمس بالموافقة 
 

الطمػب المقػدـ مػف لجنػة اإلشػراؼ الخاصػة بشػأف  وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوثمػف السػيد أ.د/  المذكرة المقدمة -05
بقسػـ هندسػة االلكترونيػات  في العمػوـ الهندسػية الماجستيرلدرجة المسجمة  –ؿ عبد الرحمف حمد  اسماء عاد/ ةبالمهندس

 .  واالتصاالت الكهربية

 "االستخداـ الكؼء لتقنيات التحميؿ اإلحصائي لكشؼ النشاط غير الطبيعي في االشارات الحيوية الطبية في موضوع : " 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ21/5/2109 والممتدة حتى ـ7/5/2109 لتاسعةاالجمسة  ـ2109/ 2108اـ الجامعي ترونية بمنوؼ العمجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(24) 

" Efficient Utilization of Statistical Analysis Techniques for Anomaly Detection in Biomedical 

Signals  "  
 -مف السادة: الفح  والمناقشةبالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 

  جامعة االسكندرية)خارجي( –أستاذ بكمية الهندسة مظهر بسيوني طايؿ د/1أ 0

 نيات واالتصاالت الكهربية )داخمي(أستاذ متفرغ بقسـ هندسة االلكترو  أ.د/ محمد محمد عبد السالـ نصار 2
 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية )مشرؼ( أ.د/ طه السيد طه 3

 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية )مشرؼ( / السيد محمود الربيعيدأ. 4
 ةلممهندسػػ والمناقشػػة الفحػػ ـ بالموافقػػة عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة 02/5/2109وقػػد أوصػػى المجمػػس بجمسػػته المنعقػػدة بتػػاريخ 

 . إليه اإلشارةبنفس التشكيؿ المقترح الوارد مف القسـ والسابؽ  ةالمذكور 
 القــــــــرار

 ة ويرفع لمجامعة.المذكور  ةلممهندس والمناقشة الفح عمى تشكيؿ لجنة أوصى المجمس بالموافقة 
 

الطمػب المقػدـ مػف لجنػة اإلشػراؼ الخاصػة بشػأف  وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث مػف السػيد أ.د/ المذكرة المقدمة -06
بقسػػـ هندسػػة  فػػي العمػػوـ الهندسػػية الماجسػػتيرلدرجػػة المسػػجمة  –سػػالي عبػػد المطيػػؼ صػػالح الػػديف الجنػػدي/ ةبالمهندسػػ

 .  االلكترونيات واالتصاالت الكهربية
 

 "ارات رسـ المخ كشؼ النشاط غير الطبيعي في اشفي موضوع : " 
" Anomaly Detection of Electroencephalography Signals   " 

 -مف السادة: الفح  والمناقشةبالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 
 

  جامعة حمواف )خارجي( –أستاذ بكمية الهندسة  محمد ابراهيـ العدوى د/1أ 0

 رونيات واالتصاالت الكهربية )داخمي(أستاذ متفرغ بقسـ هندسة االلكت أ.د/ عاطؼ السيد ابو العـز 2
 )مشرؼ( الكهربيػػػػػػة واالتصاالت االلكترونيات هندسة بقسـمتفرغ  أستاذ / سامى عبد المنعـ الضميؿد1أ 3

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية  بقسـ متفرغ )أستاذ مساعد( أستاذ عادؿ شاكر الفيشاويد/  4
 (   مشرؼ)

 ةلممهندسػػ والمناقشػػة الفحػػ ـ بالموافقػػة عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة 02/5/2109بجمسػػته المنعقػػدة بتػػاريخ  وقػػد أوصػػى المجمػػس
 . إليه اإلشارةبنفس التشكيؿ المقترح الوارد مف القسـ والسابؽ  ةالمذكور 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. ةالمذكور  ةلممهندس والمناقشة الفح عمى تشكيؿ لجنة أوصى المجمس بالموافقة 
 

الطمػب المقػدـ مػف لجنػة اإلشػراؼ الخاصػة بشػأف  وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوثمػف السػيد أ.د/  المذكرة المقدمة -07
بقسػػػـ هندسػػػة اإللكترونيػػػات  فػػػي العمػػػوـ الهندسػػػية الماجسػػػتيرلدرجػػػة المسػػػجؿ  –احمػػػد رفعػػػت يعقػػػوب الحمػػػوبالمهنػػػدس/ 

 .  واالتصاالت الكهربية 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ21/5/2109 والممتدة حتى ـ7/5/2109 لتاسعةاالجمسة  ـ2109/ 2108اـ الجامعي ترونية بمنوؼ العمجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(25) 

ميػػؿ اداء التقسػػيـ الزمنػػى التعػػددي والتهجػػيف مػػع اقصػػى تقسػػيـ تعػػددي لألطػػواؿ الموجيػػة لمختمػػؼ نمذجػػة وتحفػػي موضػػوع : " 
 "تقنيات النقؿ ألنواع الوصالت البصرية المختمفة 

" Modeling and Performance Analysis of Hybrid OTDM/DWDM with Different Optical 

Transmission Techniques and Types of Fiber Links " 
 -مف السادة: الفح  والمناقشةبالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 

  أستاذ متفرغ باألكاديمية العربية لمعمـو والتكنولوجيا باإلسكندرية )خارجي( مصطفى حسيف عمى د/1أ 0

 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية )داخمي( أ.د/ معوض ابراهيـ معوض 2

 أستاذ بقسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية )مشرؼ( لناصر عبد الجواد محمدأ.د/ عبد ا 3

 (مشرؼ) الكهربية واالتصاالت االلكترونيات هندسة بقسـمساعد(  متفرغ)استاذ أستاذ د/ حمدي عبد الخالؽ شرشر 4

لممهنػػدس  والمناقشػػة الفحػػ ة ـ بالموافقػػة عمػػى تشػػكيؿ لجنػػ02/5/2109وقػػد أوصػػى المجمػػس بجمسػػته المنعقػػدة بتػػاريخ 
 . إليه اإلشارةالمذكور بنفس التشكيؿ المقترح الوارد مف القسـ والسابؽ 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. لممهندس المذكور والمناقشة الفح عمى تشكيؿ لجنة أوصى المجمس بالموافقة 
 

الطمػب المقػدـ مػف لجنػة اإلشػراؼ الخاصػة بشػأف  والبحػوثوكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا مػف السػيد أ.د/  المذكرة المقدمة -08
بقسػػـ هندسػػة اإللكترونيػػات  فػػي العمػػوـ الهندسػػية الماجسػػتيرلدرجػػة المسػػجؿ –احمػػد ابػػراهيـ مصػػطفى السػػاكتبالمهنػػدس/ 

 .  واالتصاالت الكهربية 

 "تطبيقات مستشعرات االلياؼ الضوئية في المفاعالت النووية "               في موضوع :
" Applications of Optical Fiber Sensors in Nuclear Reactors " 

 -مف السادة: الفح  والمناقشةبالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 
 

  جامعة الزقازيؽ )خارجي( –أستاذ بكمية الهندسة  عبد الحميد عبد المنعـ شعالف د/1أ 0

 )داخمي(الكهربيةبقسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت  أستاذ متفرغ )استاذ مساعد( أ.د/ عبد الفتاح عبد الغنى سعد 2
 أستاذ بقسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية )مشرؼ( أ.د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد 3

 أستاذ مساعد بقسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية )مشرؼ( د/ احمد نبيه زكى راشد 4

لممهنػػدس  والمناقشػػة الفحػػ ـ بالموافقػػة عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة 02/5/2109المنعقػػدة بتػػاريخ وقػػد أوصػػى المجمػػس بجمسػػته 
 .  إليه اإلشارةالمذكور بنفس التشكيؿ المقترح الوارد مف القسـ والسابؽ 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. لممهندس المذكور والمناقشة الفح عمى تشكيؿ لجنة أوصى المجمس بالموافقة 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ21/5/2109 والممتدة حتى ـ7/5/2109 لتاسعةاالجمسة  ـ2109/ 2108اـ الجامعي ترونية بمنوؼ العمجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(26) 

الطمػب المقػدـ مػف لجنػة اإلشػراؼ الخاصػة بشػأف  وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوثمػف السػيد أ.د/  المقدمة المذكرة -09
بقسػـ هندسػة اإللكترونيػات  فػي العمػـو الهندسػية الماجستيرلدرجة المسجؿ –ايمف الشوادفي عبد اهلل عبد العاؿبالمهندس/ 

 .  واالتصاالت الكهربية 

 "شبكات االفتراضية الخاصة عمى شبكات تبديؿ الممصؽ متعددة البروتوكوالت تطبيقات ال"  في موضوع :
" Applications of Virtual Private Networks on Multi Protocol Label Switching Networks "  

 -مف السادة: الفح  والمناقشةبالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 

  عربية لمعمـو والتكنولوجيا والنقؿ البحري)خارجي(أستاذ باألكاديمية ال ايهاب فاروؽ بدراف د/1أ 0

 )داخمي(الكهربية أستاذ متفرغ بقسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت  أ.د/ حساـ الديف حسيف احمد 2

 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية )مشرؼ( أ.د/ معوض ابراهيـ معوض 3

 )مشرؼ(الكهربية أستاذ بقسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت  ميعأ.د/ فتحي السيد عبد الس 4

لممهنػػدس  والمناقشػػة الفحػػ ـ بالموافقػػة عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة 02/5/2109وقػػد أوصػػى المجمػػس بجمسػػته المنعقػػدة بتػػاريخ 
 . إليه اإلشارةالمذكور بنفس التشكيؿ المقترح الوارد مف القسـ والسابؽ 

 القــــــــرار
 ويرفع لمجامعة. لممهندس المذكور والمناقشة الفح عمى تشكيؿ لجنة بالموافقة أوصى المجمس 

 
بشػاف  الطمػب المقػدـ مػف لجنػة اإلشػراؼ الخاصػة  وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوثمف السيد أ.د/  المذكرة المقدمة -21

بقسػـ هندسػة اإللكترونيػات  ـ الهندسػيةفي العمو  الماجستيرلدرجة المسجمة  – نهي عبد المعطي يوسؼ الحاج/ ةبالمهندس
 .  واالتصاالت الكهربية 

 "تحديد المعالـ المميزة في الصور الطبية "                في موضوع :
" Localization of Discriminative Features in Medical Images " 

 -مف السادة: الفح  والمناقشةبالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 
 

  جامعة القاهرة )خارجي( –أستاذ بكمية الهندسة  مد رجب البيميأحمد مح د/1أ 0

 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية )داخمي( محمود أ.د/ عبد العزيز ابراهيـ 2
 أستاذ بقسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية )مشرؼ( أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 3

 أستاذ متفرغ ) أستاذ مساعد ( بقسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية )مشرؼ( كر الفيشاويد/ عادؿ شا 4

 
 ةلممهندسػػ والمناقشػػة الفحػػ ـ بالموافقػػة عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة 02/5/2109وقػػد أوصػػى المجمػػس بجمسػػته المنعقػػدة بتػػاريخ 

 . ليهإ اإلشارةبنفس التشكيؿ المقترح الوارد مف القسـ والسابؽ  ةالمذكور 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. ةالمذكور  ةلممهندس والمناقشة الفح عمى تشكيؿ لجنة أوصى المجمس بالموافقة 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ21/5/2109 والممتدة حتى ـ7/5/2109 لتاسعةاالجمسة  ـ2109/ 2108اـ الجامعي ترونية بمنوؼ العمجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(27) 

الطمػب المقػدـ مػف لجنػة اإلشػراؼ الخاصػة بشػاف  وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوثمػف السػيد أ.د/  المذكرة المقدمة -20
بقسػػـ هندسػػة اإللكترونيػػات  فػػي العمػػوـ الهندسػػية الماجسػػتيرلدرجػػة المسػػجمة –هبػػة محمػػد عبػػد الحميػػد عمػػارة/ ةبالمهندسػػ

 .  واالتصاالت الكهربية 

 "استخال  الخصائ  المميزة واستخداـ تقنيات التصنيؼ إلشارات المخ "      في موضوع :
" Feature Extraction and Classification Techniques for Brain Signals " 
 -مف السادة: الفح  والمناقشةتشكيؿ لجنة بالموافقة عمى 

  جامعة حمواف )خارجي( -أستاذ بكمية الهندسة محمد عمي الدسوقي د/1أ 0

 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية )داخمي( أ.د/ عادؿ عبد المسيح صميب 2

 التصاالت الكهربية )مشرؼ(أستاذ متفرغ بقسـ هندسة االلكترونيات وا أ.د/ طه السيد طه 3
 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية )مشرؼ( أ.د/ السيد محمود الربيعي  4

 ةلممهندسػػ والمناقشػػة الفحػػ ـ بالموافقػػة عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة 02/5/2109وقػػد أوصػػى المجمػػس بجمسػػته المنعقػػدة بتػػاريخ 
 . إليه اإلشارةف القسـ والسابؽ بنفس التشكيؿ المقترح الوارد م ةالمذكور 

 القــــــــرار
 ة ويرفع لمجامعة.المذكور  ةلممهندس والمناقشة الفح عمى تشكيؿ لجنة أوصى المجمس بالموافقة 

 
الطمػب المقػدـ مػف لجنػة اإلشػراؼ الخاصػة بشػاف  وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوثمػف السػيد أ.د/  المذكرة المقدمة -22

بقسػػػـ هندسػػػة  فػػػي العمػػػوـ الهندسػػػية الماجسػػػتيرلدرجػػػة المسػػػجمة –حر عبػػػد السػػػتار إبػػػراهيـ أبػػػو شوشػػػةسػػػ/ ةبالمهندسػػػ
 .  اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية 

 "تحسيف جودة الصور الرقمية المنخفضة الدقة "                في موضوع :
" Quality Enhancement of Low Resolution Images " 

 -مف السادة: الفح  والمناقشةكيؿ لجنة بالموافقة عمى تش
  جامعة أسيوط )خارجي( –أستاذ بكمية الهندسة  طارؽ ابراهيـ حويؿ د/1أ 0

 أستاذ متفرغ )أستاذ مساعد( بقسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية )داخمي( د/ عادؿ شاكر الفيشاوي 2

 )مشرؼ(الكهربية لكترونيات واالتصاالت أستاذ مساعد بقسـ هندسة اال  د/ أسامة فوزي زهراف 3

 
 ةلممهندسػػ والمناقشػػة الفحػػ ـ بالموافقػػة عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة 02/5/2109وقػػد أوصػػى المجمػػس بجمسػػته المنعقػػدة بتػػاريخ 

 . إليه اإلشارةبنفس التشكيؿ المقترح الوارد مف القسـ والسابؽ  ةالمذكور 
 القــــــــرار

 ة ويرفع لمجامعة.المذكور  ةلممهندس والمناقشة الفح لجنة عمى تشكيؿ أوصى المجمس بالموافقة 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ21/5/2109 والممتدة حتى ـ7/5/2109 لتاسعةاالجمسة  ـ2109/ 2108اـ الجامعي ترونية بمنوؼ العمجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(28) 

الطمػب المقػدـ مػف لجنػة اإلشػراؼ الخاصػة  بشػاف وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوثمػف السػيد أ.د/  المذكرة المقدمة -23
دسػة اإللكترونيػات بقسػـ هن فػي العمػوـ الهندسػية الماجسػتيرلدرجػة المسػجؿ –ابراهيـ صالح ابػراهيـ أبػو غربيػةبالمهندس/ 

 .  واالتصاالت الكهربية 
 "أداء الحث الطيفي التعاوني العنقودي "                  في موضوع :

" Performance of Cluster-Based Cooperative Spectrum Sensing " 
 -مف السادة: الفح  والمناقشةبالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 

 

  الجامعة األلمانية )خارجي( –ستاذ بكمية الهندسة أ أحمد السيد العربي المهدي د/1أ 0

 )داخمي(الكهربية أستاذ بقسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت  أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 2
 أستاذ بقسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية )مشرؼ( أ.د/ مني محمد صبري شقير 3

 
لممهنػػدس  والمناقشػػة الفحػػ ـ بالموافقػػة عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة 02/5/2109اريخ وقػػد أوصػػى المجمػػس بجمسػػته المنعقػػدة بتػػ

 . إليه اإلشارةالمذكور بنفس التشكيؿ المقترح الوارد مف القسـ والسابؽ 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. لممهندس المذكور والمناقشة الفح عمى تشكيؿ لجنة أوصى المجمس بالموافقة 
 

بشػأف الموافقػة عمػي مػا جػاء بتوصػية لجنػة الحكػـ  وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوثالسيد أ.د/ مف  المذكرة المقدمة -24
 العمػػـو فػي دكتػور الفمسػفةدرجػة المػدرس المسػاعد بالقسػػـ  –عبيػر عبػد العزيػػز محمػد عشػرة /ة والمناقشػة بمػنح المهندسػ

 .وعموـ الحاسبات تخص  هندسة الهندسية

 -في موضوع:
 "حوسبة باستخداـ الحمض النوويتنفيذ آالت ال "

“Computing Machine Implementation using DNA” 
 

في  دكتور الفمسفةدرجة  ةالمذكور ة بالموافقة عمي منح المهندس ـ02/5/2109وقد أوصى المجمس بجمسته المنعقدة بتاريخ  
 .  العموـ الهندسية تخص  هندسة وعموـ الحاسبات

 القــــــــرار

الموافقػػة عمػػى مػػنح المهندسػػة المػػذكورة درجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػي العمػػوـ الهندسػػية تخصػػ  هندسػػة وعمػػوـ أوصػى المجمػػس ب
 الحاسبات ويرفع لمجامعة.

 
بشػاف  الطمػب المقػدـ مػف لجنػة اإلشػراؼ الخاصػة  وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوثمف السيد أ.د/  المذكرة المقدمة -25

 في العموـ الهندسية.   الماجستيرالمسجؿ لدرجة  -فايمف محمد موسى حمدابالمهندس/ 

 في موضوع :
 " تحسينات لمتشفير الفوضوي عمى الصور الرقمية" 

" Enhancement of Chaotic Encryption on Digital Images" 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ21/5/2109 والممتدة حتى ـ7/5/2109 لتاسعةاالجمسة  ـ2109/ 2108اـ الجامعي ترونية بمنوؼ العمجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(29) 

 -مف السادة: الفح  والمناقشةبالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 
  جامعة عيف شمس)خارجي( -كمية الحاسبات -هندسة الحاسبات والنظـ  أستاذ بقسـ ايمف محمد بهاء الديف صادؽ د/1أ 0

 أستاذ بقسـ هندسة وعموـ الحاسبات )داخمي( أ.د/ أيمف السيد أحمد السيد عميرة 2

 (      مشرؼ أستاذ بقسـ هندسة وعموـ الحاسبات ) / اسامة صالح فرج اهلل عمىدأ. 3

 (  مشرؼ سـ هندسة وعموـ الحاسبات )أستاذ مساعد بق د/ احمد مصطفى المحالوي 4
لممهنػػدس  والمناقشػػة الفحػػ ـ بالموافقػػة عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة 02/5/2109وقػػد أوصػػى المجمػػس بجمسػػته المنعقػػدة بتػػاريخ 

 . إليه اإلشارةالمذكور بنفس التشكيؿ المقترح الوارد مف القسـ والسابؽ 
 

 القــــــــرار
 ويرفع لمجامعة. لممهندس المذكور والمناقشة لفح اعمى تشكيؿ لجنة أوصى المجمس بالموافقة 

 
بشػاف  الطمػب المقػدـ مػف لجنػة اإلشػراؼ الخاصػة  وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوثمف السيد أ.د/  المذكرة المقدمة -26

بقسػـ  دسػيةالهن األساسػية فػي العمػـو الماجسػتيرلدرجػة المعيد بالقسـ والمسجؿ   –اسالـ محمد محمد البحيريبالمهندس/ 
 .  الفيزيقا والرياضيات الهندسية 

 " دراسة الخوا  الكهربية والحرارية لمركبات مواد فائقة التوصيؿ ومواد نانومتريه"    في موضوع :
"Study of the Electrical and Thermal Properties of Nano Composite Superconducting 

Materials " 

 -مف السادة: فح  والمناقشةالبالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 
 جامعة بنها )خارجي( -كمية العمـو –أستاذ بصريات الميزر بقسـ الفيزياء  أ.د/ نبيؿ ابراهيـ احمد هنداوي  0
 أستاذ فيزياء الجوامد بقسـ الفيزيقا والرياضيات الهندسية )داخمي( أ.د/ سناء محمود الربيعي  2
 اء الجوامد المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات الهندسية )مشرؼ(أستاذ فيزي أ.د/ محمد احمد طاهر داود 3

 )مشرؼ( سـ الفيزيقا والرياضيات الهندسيةأستاذ مساعد فيزياء الجوامد بق د/ احمد محمد عبد الفتاح ابو عرايس 4
لممهنػػدس  والمناقشػػة الفحػػ بالموافقػػة عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة  ـ02/5/2109وقػػد أوصػػى المجمػػس بجمسػػته المنعقػػدة بتػػاريخ 

 . إليه اإلشارةالمذكور بنفس التشكيؿ المقترح الوارد مف القسـ والسابؽ 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. لممهندس المذكور والمناقشة الفح عمى تشكيؿ لجنة أوصى المجمس بالموافقة 

 هسبءً الىاحدة اًخهى االجخوبع حيث كبًج السبعت 

 

 عويد الكليت                   أهيي الوجلس                       

 
 د/ عبد الٌبصس عبد الجىاد هحود أ.                 أ. د/ السيد هحوىد السبيعي  


