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(0) 

 
 
 
 
 

 
 اجتماع مجمس الكميةمحضر 

 .ـ4/00/2108الموافؽ االحدالمنعقدة يـو {لثة} الجمسة الثا                          
م وفى جوبم السبعة الحبدية عشر صببحبً جن عقد اجحوبع هجلس 4/11/8112اًه في يىم االحد الوىافق 

 ) عويد الكلية (   الكلية برئبسة السيد األسحبذ الدكحىر/ عبد الٌبصر عبد الجىاد هحود

 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

 وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة  أ.د / أيمف السيد احمد السيػد 3

 رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية. د/ منى محمد صبري شقير1أ 4

 .رئيس مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية د/ رمضاف عبد الحميد الشنوانى1أ 5

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د / حساـ الديف حسيف أحمد 6

 األستاذ المتفرغ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ حمد إبراىيـ محمودأ.د / م 7

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

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية. أ.د/ السيد محمود الربيعي 9

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ؼ السيد أبو العـزأ.د / عاط 01

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

 األستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية . أ.د /محمود محمد محفوظ 02

 األستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية . وسؼأ.د/مجدى محمد كامؿ ي 03

 . أقدـ األساتذة المساعديف ) بالتناوب( / محمد حمدى السيد 1د 04

 تغيب عف الحضور

 أقدـ المدرسيف)بالتناوب( / ميا سعد الديف طمبو1د 0

 نقيب نقابة الميندسيف )مف الخارج(. ـ/ شبؿ محمد ضحا 2

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

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

 رجؿ أعماؿ ـ/ محمد عبد الحميد عفيفي خمؼ اهلل 5

 تولى سكرتارية الجمسة

 نة المجالس والمجاف .أما   السيدة / آماؿ محمد الصاوي  0  
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(2) 

 "" بسـ اهلل الرحمف الرحيـ "بذكر " االجتماع   وبدأ السيد أ.د/ رئيس المجمس
ثـ رحب سيادتو بالسادة الحضور متمنيًا ليـ كػؿ التوفيػؽ داعيػا اهلل سػبحانو وتعػالى أف يوفػؽ الجميػع إلػى صػال  

 . األعماؿ
  لمنيا االخوة المسحييف في الحادث األليـ باثـ نعى السادة  . 

****** 
 

  -: هىضىعبت عبهة
الموافقة عمى استمرار قيمة مكافأة الساعة  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -0

.4احدة )الو   ( أربعة جنييات لمميندسيف حديثي التخرج بكمية اليندسة وحديثي التخرج الحاصميف عمى بكالوريوس عمـو

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

شأف الموافقة والمشرؼ العاـ عمى االنشطة الطالبية ب د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب1المذكرة المقدمة مف السيد أ -2
عمى فت  مركز المياقة البدنية وكذا تأجير المالعب لبعض االكاديميات لتنمية موارد صندوؽ اتحاد الطالب الكمية لمصرؼ 
منيا عمى االنشطة الطالبية بالكمية ومرفؽ صورة مف الخطاب الوارد مف االدارة العامة لالسترشاد بو في وضع الئحة 

 .تشغيؿ المالعب وصاالت الكمية

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

الكتاب المقدـ مف السيد / رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بشأف الخطة الخمسية والمتضمنة   -3
 ( وىـ .2بالقسـ حيث يوصى القسـ بتعيف عدد) ؿالعدد المطموب تكميفو مف األوائ

 دفعة التخرج    مادة التخصص وتقديرىا  نسبة المئوية ال التقدير العاـ االسـ
 ـ2107/2108 ممتاز-نظـ التحكـ الصناعية %  90.59 ممتاز مع مرتبة الشرؼ محمد فكرى عبد الرحمف مخموؼ
 ـ2107/2108 ممتاز-نظـ التحكـ الصناعية % 88.14 ممتاز مع مرتبة الشرؼ أحمد محمد عباس أميف محمد 

 القــــــــرار

 وصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .أ
الكتاب المقػدـ مػف السػيد / رئػيس مجمػس قسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ بشػأف التقريػر المقػدـ مػف المجنػة  -4

د./ عصاـ نبيؿ أحمد ود./ عصاـ جمعو بشأف نتيجة فحص امكانيات القسـ لممشاركة في ترشػيد   -كال مف :المشكمة مف 
مجمػس القسػـ بالموافقػة عمػى توصػية  أوصػىالكيربية داخؿ المؤسسات الجامعية عمى مستوى الدولة بالكامؿ حيػث الطاقة 
 المجنة.

 القــــــــرار

 .بيذا الشأف  أوصى المجمس بالموافقة ورفع مذكرة لإلدارة اليندسية بالجامعة
 

ركة فودافوف لالتصاالت والخاصة بإقامة محطة تقوية الكتاب المقدـ مف المجنة المشكمة لفحص المستندات التي قدمتيا ش -5
التميفوف المحموؿ والمزمع أنشائيا في الكمية حيث رأت المجنة أف الضمانات التي قدمتيا الشركة كافية وال مانع مف اجػراء 

 التعاقد وتركيب المحطة .
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 القــــــــرار

سػرعة البػدء فػي التنفيػذ والتعاقػد وفقػا لممعػايير والضػوابط ل امعةورفع األمر لمجعمى ما جاء بالتقرير أوصى المجمس بالموافقة 
 . ـز بيا المعيد القومي لالتصاالت في التنفيذتالمعموؿ بيا والذى يم

 

الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيدة أ.د/ رئػػيس مجمػػس قسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة بشػػأف الموافقػػة عمػػى دفػػع  -6
 09-06جنيػو مصػري فػي المػؤتمر الػدولي المقػاـ باإلسػكندرية فػي الفتػرة مػػف  0511المقػدرة رسػوـ االشػتراؾ والحضػور و 

ـ حيث أف ـ/ محمود احمد محمد حسب النبي المعيػد بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة لػو 2108ديسمبر 
 بحث مقبوؿ تحت عنواف 

'' C_RAN Availability Improvement Using Parallel Hybrid FSO/ mmW 5G Fronthaul Network " 

 ومرفؽ بالطمب صورة مف خطاب القبوؿ ونسخة مف ممخص البحث ونسخة مف رسوـ االشتراؾ .
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

 -شئىى أعضبء هيئة الحدريس:
لسيد الميندس / كيرلس فؤاد لبيب يوسؼ المعيد بقسـ ىندسة تعييف ا المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف -0

اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية في وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ حيث أوصى مجمس قسـ ىندسة 
اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بالموافقة عمى ما ورد بالتقرير وعمى تعييف سيادتو في وظيفة مدرس مساعد بذات 

 ويقـو بواجباتو منذ تعيينو في وظيفة معيد بالقسـ .في عممو ومسمكو  اكاف ممتزم القسـ حيث أف سيادتو

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
تعييف السيد الميندس / محمد سعيد محمود عزاـ المعيد بقسـ ىندسة  المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف -2

وعمـو الحاسبات بالكمية في وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ حيث أوصى مجمس قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بالموافقة 
في عممو  اكاف ممتزم عمى ما ورد بالتقرير وعمى تعييف سيادتو في وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ حيث أف سيادتو

 سـ .ويقـو بواجباتو منذ تعيينو في وظيفة معيد بالقومسمكو 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 -هىضىعبت اللجٌة الحٌسيقية :

ـ 2108/2109محضر المجنة التنسيقية لمبرامج التي تعمؿ بنظاـ الساعات المعتمدة الجمسة ) الثانية ( لمعاـ الجامعي  -0
 ـ .20/01/2108والمنعقدة يوـ األحد الموافؽ 

 ــرارالقــــــ

 . اعتماد المحضرأوصى المجمس بالموافقة عمى  
 

االلتماس المقدـ مف الطالب / زياد أيمف صالح الديف ) الفرقة االولى ( بشأف الموافقة عمى تحويمة مف القسـ العاـ الى  -2
 ية .برنامج اليندسة الطبية حيث يوصى السيد د/ مدير البرنامج بالموافقة نظرا لظروفو العائمية والدراس

 القــــــــرار 

 الطالب بالبرنامج عمى أف يؤجؿ االلتحاؽ في التـر الثاني . التحاؽبالموافقة عمى أوصى مجمس الكمية 
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طمب تأجيؿ حصة الجامعة مف رسـو البرنامج  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف1أالمذكرة المقدمة مف السيد  -3
 عدـ الموافقة .، حيث أوصت المجنة التنسيقية ب

 القــــــــرار

 عمى ما جاء بالمجنة التنسيقية . أوصى مجمس الكمية بالموافقة
 

التحويؿ بيف البرامج بنظاـ الساعات المعتمدة ،  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف1أالمذكرة المقدمة مف السيد  -4
 حويؿ بيف البرامج الثالثة عمى النحو التالي :حيث أوصت المجنة التنسيقية بأف تكوف ضوابط وشروط الت

 % مف الساعات المعتمدة .51. ال يتـ نقؿ أكثر مف 0
 . يتـ التحويؿ في بداية كؿ فصؿ دراسي وال يجوز التحويؿ أثناء الدراسة .2
 . موافقة مجمس إدارة البرنامج المحوؿ إليو الطالب .3

 القــــــــرار

 مى ضوابط وشروط التحويؿ ويرفع لمجامعة .ع أوصى مجمس الكمية بالموافقة
 

الموافقة عمى زيادة الرسـو الدراسية مف العاـ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف1أالمذكرة المقدمة مف السيد  -5
% طبقًا 5الدراسي الجديد ، حيث أوصت المجنة التنسيقية بأف تكوف زيادة الرسـو الدراسية عمى الطالب الجدد في حدود 

 ( مف الئحة البرنامج .8لممادة )
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . أوصى مجمس الكمية بالموافقة
مناقشة المقترح بالجدوؿ التدريجي الحتساب  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف1أالمذكرة المقدمة مف السيد  -6

وصت المجنة التنسيقية بأف يتـ تشكيؿ لجنة مف كؿ مف د./ ( المكافئة لنسب النجاح ، حيث أ GPAمتوسط نقاط ) 
 سمير محمد بدوي ، د./ سعيد عبد العاطي ، د./ أحمد النجار القتراح التصور النيائي الستيفاء بيانات شيادة التخرج .

 القــــــــرار

 . عمى تشكيؿ المجنة أوصى مجمس الكمية بالموافقة
 
فت  باب قبوؿ طمبة البرنامج مف مكتب  وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف د/1أالمذكرة المقدمة مف السيد  -7

( مف 4التنسيؽ مباشرة ، حيث أوصت المجنة التنسيقية بااللتزاـ بضوابط وقواعد القبوؿ وشروط القيد طبقًا لممادة )
اف حاصاًل عمى شيادة الثانوية العامة الالئحة والتي تنص عمى : يقيد الطالب لدرجة البكالوريوس في ىذا البرنامج إذا ك

شعبة رياضيات أو ما يعادليا ممف تـ توزيعيـ عف طريؽ مكتب التنسيؽ أو مف المحوليف مف كميات أخرى طبقًا لمقواعد 
 والشروط التي يضعيا المجمس األعمى لمجامعات سنويًا .

 القــــــــرار

 جنة التنسيقية ويرفع لمجامعة .عمى ما جاء بتوصية الم أوصى مجمس الكمية بالموافقة
 
المالحظات التي وردت مف إدارة الجامعة  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف1أالمذكرة المقدمة مف السيد  -8

( مف الالئحة الداخمية لمبرامج بإسناد المقررات 2بخصوص الخطة الدراسية والتي تتضمف االلتزاـ بتطبيؽ المادة )
قساـ العممية المختمفة ، حيث أوصت المجنة التنسيقية بالموافقة عمى الخطة الدراسية الحالية الواردة مف قسـ الدراسية لأل

ىندسة التحكـ الصناعية وذلؾ لتوافؽ المواد التي يتـ تدريسيا مع التخصص الدقيؽ لمسادة أعضاء ىيئة التدريس 
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نائب رئيس الجامعة باستمرار االستثناء في تدريس ىذه المقررات  القائميف بالعممية التعميمية مع إعداد مذكرة لمسيد أ.د/
 نظرًا لمتخصص الدقيؽ .

 القــــــــرار

 عمى ما جاء بتوصية المجنة التنسيقية ويرفع لمجامعة . أوصى مجمس الكمية بالموافقة
 
 20بالبرنامج بدراسة  4طمبة مستوى السماح ل د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف1أالمذكرة المقدمة مف السيد  -9

ساعة لمتخرج والمرفؽ بو الطمب المقدـ مف الطالب / أحمد عادؿ عبد الفتاح والذي يتضمف نفس الموضوع ، حيث 
مقررات في الفصؿ الصيفي وذلؾ في حالة إذا كاف ىذا  3أوصت المجنة التنسيقية بالموافقة عمى أف يقـو الطالب بدراسة 

 طالب وبموافقة المرشد األكاديمي .يؤدي إلى تخرج ال
 القــــــــرار

 عمى ما جاء بقرار المجنة التنسيقية ويرفع لمجامعة . أوصى مجمس الكمية بالموافقة
 

( مف الئحة البرامج بإضافة 2تعديؿ المادة ) د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف1أالمذكرة المقدمة مف السيد  -01
 والذي ينص عمى اآلتي : المادة ( ليذه5بند رقـ )

" يجوز لمجمس الكمية إسناد مقرر أو أكثر لعضو ىيئة التدريس وذلؾ طبقًا لمتخصص الدقيؽ دوف التقيد بالبنود المذكورة في 
تنفيذ البرنامج وذلؾ  فيالعممية المشاركيف  باألقساـالداخمية والخاصة  ةالالئح( مف 2تعديؿ المادة ) -أوال:" (2مادة )

  -: االتي( وينص عمى 5إضافة بند رقـ )ب
 فيبالبنود المذكورة  التقيدأو أكثر لعضو ىيئة التدريس وذلؾ طبقا لمتخصص الدقيؽ دوف  مقرريجوز لمجمس الكمية إسناد 

 ( 2مادة )
 الثانيصؿ ( الف3المستوى ) فيالبرامج  في تدريسوحقوؽ اإلنساف ( الذى يتـ  مقررمجمس الكمية بتغير  اقتراح -ثانيا :

 . 30/0/2106( بتاريخ 024رقـ ) الوزاريمختمؼ  بما يتوافؽ مع القرار  عمميبمسمى أخر ومحتوى 
الموافقة عمى فت  التسجيؿ لدراسة مقرر حقوؽ االنساف بالمستوى الثالث الفصؿ الثانى لمطالب الذيف قامو بدراستيا  -ثالثا:

امج بداية مف المستوى ).( وخاصة وأف عدد الساعات الخاصة بيذا نظاـ الفصمييف والطالب الذيف التحقوا بالبرن في
الخاص بالطالب وال يمكف تخرج الطالب اال بعد حصولو عمى المعدؿ التراكمى   GPAاؿ  احتساب فيالمقرر تدخؿ 

 ( ساعة 075) بأجمالي
 القــــــــرار

عديؿ مسمى حقوؽ اإلنساف بالالئحة إلى مادة إرشاد والموافقة عمى ت (2تعديؿ المادة )عمى  أوصى مجمس الكمية بالموافقة
 أكاديمي ومحتواىا كاآلتي :

 اإلرشاد األكاديمي :
 المتطمب : ال يوجد

 التصنيؼ : متطمب جامعة
 اليدؼ مف المقرر : تعريؼ الطالب بالجامعة والكمية والبرنامج والدراسة ونظاـ الساعات المعتمدة بمشتمالتو .

 ساعة 2عدد الساعات : 
 الدرجات : ال يوجد ، ولكف يشترط النجاح فيو إلتماـ الدراسة .

 مفردات المنيج :



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 4/00/2108 الثالثةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(6) 

مفيػػوـ اإلرشػػاد  –العالقػػة بػػيف المرشػػد األكػػاديمي والطالػػب  –ميػػاـ المرشػػد األكػػاديمي  –تعريػػؼ اإلرشػػاد األكػػاديمي وأىميتػػو 
 األسس العامة لإلرشاد وأخالقياتو . –وأنواعو وأىدافو 
 ظاـ التعميمي :تعريفات أساسية لمن

 –قواعد القبوؿ  –أىمية المتطمب السابؽ  –الساعة المعتمدة  –نظاـ التعميـ بالساعات المعتمدة  –السنة الدراسية األكاديمية 
التقدير العاـ ) المعدؿ الفصمي /  –قواعد التقييـ واالمتحانات  –العبء الدراسي والحذؼ واإلضافة واالنسحاب مف المقرر 

المخالفات والعقوبات  –القواعد التأديبية  –اإلنذار األكاديمي  –الطالب المتخرج  –مقرر غير مكتمؿ  –كمي ( المعدؿ الترا
 التأديبية والموافقة عمى فت  التسجيؿ ويرفع لمجامعة .

 
 

  -: شئىى الحعلين والطالة
الترخيص لطالب الفرص مف الخارج بدخوؿ  بشأف د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب1المذكرة المقدمة مف السيد أ -0

ـ حيث أف ىؤالء الطالب ليـ حؽ التقدـ لالمتحاف مف الخارج عممًا بأف ىؤالء 2108/2109االمتحانات لمعاـ الجامعي 
ة ( أوليـ الطالب / إسالـ مسعود عبد الغني دراز وآخرىـ الطالب7الطالب قاموا بسداد الرسـو الخاصة بذلؾ وعدد الطالب )

 / سممى إيياب عبد الرحمف ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة .
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة عمى ما جاء في لجنة شئوف التعميـ والطالب  أوصى مجمس الكمية بالموافقة
 
الطالبة / إيناس عبد الحميد احمد بشأف تصويب اسـ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب1المذكرة المقدمة مف السيد أ -2

ـ إلى إيناس عبد الحميد احمد محمد شحاتو ، 2108/2109شحاتو المقيدة بالكمية بالفرقة الثانية في العاـ الجامعي 
حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى تصويب اسـ الطالبة مف إيناس عبد الحميد احمد شحاتو بالكمية 

 شحاتو . محمدالحميد احمد  إلى إيناس عبد
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة عمى ما جاء في لجنة شئوف التعميـ والطالب  أوصى مجمس الكمية بالموافقة
 

بشأف ايقاؼ القيد األوؿ لمطالب / أنس محمد عبد  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب1المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
ـ ومرفؽ طيو بحث اجتماعي لمطالب 2108/2109الحميـ المقيد بالفرقة الثانية لمعاـ الدراسي  الحفيظ عبد الحؽ عبد

المذكور يتضمف في نيايتو بأنو العائؿ الوحيد ألسرتو واشقاؤه في مراحؿ التعميـ المختمفة ومرفؽ ايضا افادة مف شركة 
لدييا وما زاؿ يمارس عممو بالشركة حتى اآلف ، قطاع خاص ) شركة نيضة االعمار لممقاوالت ( تفيد بأف الطالب يعمؿ 

حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى إيقاؼ القيد األوؿ لمطالب المذكور المقيد بالفرقة الثانية باؽ 
 لإلعادة .

 القــــــــرار

 .عةويرفع لمجامعمى ما جاء في لجنة شئوف التعميـ والطالب  أوصى مجمس الكمية بالموافقة
 

بشأف ايقاؼ قيد الطالب / مشيؿ دوس ميالد  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب1المذكرة المقدمة مف السيد أ)أ(  -4
ـ 2108/2109نصيؼ المقيد بالفرقة الرابعة وحالتو ) فرصة سادسة ( قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ 

ـ والطالب بالموافقة عمى ايقاؼ قيد الطالب المذكور المقيد بالفرقة الرابعة بسبب التجنيد ، حيث أوصت لجنة شئوف التعمي
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ـ عف الدراسة لحيف تحديد موقفو مف 2108/2109قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ في العاـ الجامعي 
 التجنيد .

 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعةالطالب عمى ما جاء في لجنة شئوف التعميـ و  أوصى مجمس الكمية بالموافقة
 

حمد صبحي رزؽ بشأف ايقاؼ قيد الطالب / أ د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب1المذكرة المقدمة مف السيد أ)ب( 
، ـ بسبب التجنيد2108/2109لحاسبات عبد المجيد المقيد بالفرقة الرابعة وحالتو ) فرصة خامسة ( قسـ ىندسة وعمـو ا

تعميـ والطالب بالموافقة عمى إيقاؼ قيد الطالب المذكور عف الدراسة لحيف تحديد موقفو مف حيث أوصت لجنة شئوف ال
 التجنيد .

 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعةعمى ما جاء في لجنة شئوف التعميـ والطالب  أوصى مجمس الكمية بالموافقة
 
بشأف تصويب إلتماسات طالب الفرقة اإلعدادي دور  بد/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطال1المذكرة المقدمة مف السيد أ -5

 ـ وذلؾ عمى النحو التالي :2108مايو 
 
 
 

 نتيجة الطالب بعد التصويب نتيجة الطالب قبؿ التصويب الرقـ األكاديمي االسـ ـ
محمد احمد جابر  0

 قاسـ
 ) الفرقة اإلعدادي (

عذر فصؿ دراسي أوؿ وناج   0611288
سي في مقررات الفصؿ الدرا

الثاني ماعدا مقرر لغات 
 درجة ض ( 45الحاسب ) 

عذر فصؿ دراسي أوؿ وناج  
في مقررات الفصؿ الدراسي 
الثاني بأكمميا حيث تـ 

تصويب درجة لغات الحاسب 
 65درجة ض ( إلى )  45) 

درجة جيد ( بسبب خطأ مادي 
 في جمع الدرجات

 حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة .
 ــــــرارالقــ

 .ويرفع لمجامعةعمى ما جاء في لجنة شئوف التعميـ والطالب  أوصى مجمس الكمية بالموافقة
 
بشأف التماس الطالب / محمود محمد العزب ابراىيـ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب1المذكرة المقدمة مف السيد أ -6

 لتحكـ وذلؾ عمى النحو التالي :بالفرقة الثالثة قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية وا
الرقـ  االسـ ـ

 األكاديمي
نتيجة الطالب قبؿ 

 التصويب
نتيجة الطالب بعد 

 التصويب
 سبب التصويب

خطأ في البرنامج في  منقوؿ بمادتي منقوؿ بمادتي 0411361محمود محمد  0
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 قياسات الكترونية - العزب ابراىيـ
ف المجاالت  -

 االستيتاكية )تخمؼ(

 قياسات الكترونية -
ات المينة اخالقي -

 وجودة المنتج

 تطبيؽ قواعد الرأفة

 حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة .
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة عمى ما جاء في لجنة شئوف التعميـ والطالب  أوصى مجمس الكمية بالموافقة
 
بشأف تسجيؿ بعض المقررات التي ليا متطمب سابؽ  وف التعميـ والطالبد/ وكيؿ الكمية لشئ1المذكرة المقدمة مف السيد أ -7

الطالب في  بعدـ أحقيةلطالب محوليف مف نظاـ الفصميف إلى نظاـ البرامج ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب 
 تسجيؿ أي مقرر لو متطمب سابؽ أو متطمب أسبؽ منو رسب فيو في نظاـ الفصميف.

 القــــــــرار

الطالب في تسجيؿ اي مقرر لو متطمب سابؽ او متطمب أسبؽ منو رسب فيو في نظاـ بعدـ أحقية ى مجمس الكمية أوص
 . الفصميف ويرفع لمجامعة

 
بشأف الطمب المقدـ مف والد الطالب / إسالـ منير  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب1المذكرة المقدمة مف السيد أ -8

تمس في طمبو الموافقة عمى قيد نجمو بالكمية بالفرقة اإلعدادي ليذا العاـ الجامعي السيد حسف الصعيدي ويم
 ـ ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب أف يتـ قيد الطالب / إسالـ منير السيد حسف الصعيدي2108/2109

 –القيد ) إجراءات الكشؼ الطبي  تكوف حالة قيده باؽ لإلعادة ويقـو باستكماؿ اجراءات بالكمية بالفرقة اإلعدادي عمى أف
سداد الرسـو ( ويخطر الطالب عمى عنوانو بأنو في حالة عدـ استكماؿ إجراءات قيده ىذا  –إحضار الموقؼ التجنيدي 

 ـ ليس لو الحؽ مرة أخرى في التقدـ لقيده بالكمية مرة أخرى .2108/2109العاـ 
 القــــــــرار

بشرط استكماؿ إجراءات القيد ويخطر ولي أمر الطالب  (باؽ لإلعادةوحالتو )د الطالب الكمية بالموافقة عمى قيأوصى مجمس 
 . ويرفع لمجامعة بذلؾ

   
  -العالقبت الثقبفية:

ة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقد.أالمذكرة المقدمة مف السيدة  -0
وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية  ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ  المدرس – فؤاد حمميوليد سعد / د.

الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى 
 ية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتو .ت لجنة العالقات الثقافسواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوص

 القــــــــرار

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

وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة  ـو الحاسباتىندسة وعمبقسـ  المدرس – أحمد مصطفى المحالوي/ د.
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الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء مصرية أو 
 ت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتو .عربية أو عالمية. حيث أوص

 ـــــرارالقـــ

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة.
 
ة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقد.أالمذكرة المقدمة مف السيدة  -3

حؽ الممكية  وذلؾ لمحفاظ عمى ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ  األستاذ المساعد – أسامة فوزي زىراف/ د.
الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى 

 ت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتو .سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوص
 القــــــــرار

 فقة ويرفع لمجامعة.أوصى المجمس بالموا
 

ة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقد.أالمذكرة المقدمة مف السيدة  -4
وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية  ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ األستاذ  – منى محمد صبري شقير/ د.

يف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى الفكرية لمسادة الباحث
 ت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتيا .سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوص

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة.
 

ة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقد.ألمقدمة مف السيدة المذكرة ا -5
وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بقسـ األستاذ المساعد  – محمد حمدي محمد السيد/ د.

وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس 
ت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوص

 لسيادتو .
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة.
 

ة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافق / وكيؿد.أالمذكرة المقدمة مف السيدة  -6
وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية  ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ المدرس  – أحمد محمد النجار/ د.

ة مع الجامعات األخرى سواء لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراك
 ت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتو .مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوص

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة.
 

ة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد موافق/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الد.أالمذكرة المقدمة مف السيدة  -7
وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية  ىندسة وعمـو الحاسباتبقسـ األستاذ المساعد  – محمد آموف أحمد شرابي/ د.



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 4/00/2108 الثالثةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(01) 

لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء 
 ت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتو .أو عالمية. حيث أوصمصرية أو عربية 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة.
 

الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت في  بشأفمدراسات العميا والبحوث د/ وكيؿ الكمية ل1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -8
 ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بقسـ المدرس  – لمياء محمد محمد الشناوي/  الدكتورةلمسيد عالمية  مجالت

 -وذلؾ لنشره بحث في مجمة عالمية:
Journal of Process Control 70,  PP. 12-23 (2018) . 

  -والبحث بعنواف :
" Fault diagnosis of time-varying processes using modified reconstruction-based contributions " 

 .عمى صرؼ مكافأة النشر العممي في مجالت عالمية لسيادتو  صت لجنة العالقات الثقافية بالموافقةو أحيث 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة.
الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت في  بشأفوث مدراسات العميا والبحد/ وكيؿ الكمية ل1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -9

ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت  بقسـ األستاذ المتفرغ  – معوض إبراىيـ معوض/  الدكتور األستاذ لمسيدمجالت عالمية 
 -وذلؾ لنشره بحث في مجمة عالمية: الكيربية

International Journal  of Electronics and Communications ( AEU ) 84,  PP. 46-56 (2018) . 

  -والبحث بعنواف :
" Node-power-based MAC protocol with adaptive listening period for wireless sensor 

networks " 

  .عمى صرؼ مكافأة النشر العممي في مجالت عالمية لسيادتو  صت لجنة العالقات الثقافية بالموافقةو أحيث 

 القــــــــرار

 ى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة.أوص
 

مد االجازة الدراسية لمميندس / محمد  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -01
ـ 08/9/2108المدرس المساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية لمدة عاـ ثاف اعتبارًا مف  –السيد أبو زيد نصار 

ـ ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بتأجيؿ الموضوع وذلؾ لمالحظاتيا أف 07/9/2109 حتى
الموجود ضمف األوراؽ ىو الطمب المقدـ مف الدارس لممكتب الثقافي بموسكو ، عبارة عف صورة إفادة بإجتياز امتحاف 

ؼ يوض  حاجة العضو لممد ، كما ال يوجد أيضًا خطاب المغة الروسية ) مستوى أوؿ ( ، كما ال يوجد خطاب مف المشر 
مف الجامعة الروسية التي يدرس فييا الطالب يفيد بأنو بدأ العمؿ في رسالة الدكتوراه ، ويؤجؿ الموضوع حتى وصوؿ ىذه 

 الوثائؽ .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.بتأجيؿ الموضوع الستكماؿ المتطمبات أوصى المجمس بالموافقة 
 
 -: دراسبت عليب : هٌبً ثب



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 4/00/2108 الثالثةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(00) 

وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ أوؿ (  لمطالبة / عبير / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -0
المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات والمسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ  –عبد العزيز محمد عشره 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد ) عاـ أوؿ ( لمعاـ الجامعي 2103ة أكتوبر اليندسية دور 
 ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات .31/9/2109ـ حتى 0/01/2108ـ لمطالبة المذكورة يبدأ مف 2108/2109

 القــــــــرار

 ا ويرفع لمجامعة.أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العمي
 
وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ أوؿ (  لمطالبة / ميا / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -2

المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر  -محمد رشاد زيداف 
ـ لمطالبة 2108/2109لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد ) عاـ أوؿ ( لمعاـ الجامعي ـ ، حيث أوصت 2103

 ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات .31/9/2109ـ حتى 0/01/2108المذكورة يبدأ مف 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ أوؿ ( لمطالبة / سامية / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.ة المقدمة مف السيد أالمذكر  -3

المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر  -محي عبد اليادي سرور
ـ لمطالبة 2108/2109لموافقة عمى مد ) عاـ أوؿ ( لمعاـ الجامعي ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا با2103

 ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات .31/9/2109ـ حتى 0/01/2108المذكورة يبدأ مف 
 القــــــــرار

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

وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ أوؿ (  لمطالب / أحمد / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر  -محمد السيد الشامي

ـ لمطالب 2108/2109لمعاـ الجامعي  ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد ) عاـ أوؿ (2103
 ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات .31/9/2109ـ حتى 0/01/2108المذكور يبدأ مف 

 القــــــــرار

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

وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ أوؿ (  لمطالب / يا والبح/ وكيؿ الكمية لمدراسات العم د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
المدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات والمسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو  -رمضاف محمد عبد العظيـ جاد الحؽ

مد ) ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 2103اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر 
ـ وذلؾ بعد 31/9/2109ـ حتى 0/01/2108ـ لمطالب المذكور يبدأ مف 2108/2109عاـ أوؿ ( لمعاـ الجامعي 

 انتياء الخمس سنوات .
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
 
وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ أوؿ (  لمطالب / محمد لمدراسات العميا والبح / وكيؿ الكمية د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -6

المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر  -عبد الستار االسقيمي
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 (ـ 4/00/2108 الثالثةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(02) 

ـ لمطالب 2108/2109عي ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد ) عاـ أوؿ ( لمعاـ الجام2103
 ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات .31/9/2109ـ حتى 0/01/2108المذكور يبدأ مف 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
 
شأف مد فترة الدراسة ) عاـ أوؿ ( لمميندس / وث ب/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -7

المسجؿ لدرجة الماجستير في العموـ اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  -أحمد كماؿ موسى دياب 
ـ 2108/2109ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد ) عاـ أوؿ ( لمعاـ الجامعي 2104دورة أكتوبر 

 ـ.31/9/2109ـ حتى 0/01/2108ميندس المذكور يبدأ مف لم
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
 
وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ أوؿ ( لمميندس / / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -8

المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  -طفى محمد صالح محمد زيف الديف مص
( عميا بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات ال2104تخصص ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر 

 ـ.31/9/2109حتى  ـ0/01/2108ـ لمميندس المذكور يبدأ مف 2108/2109لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
 
وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ أوؿ ( لمميندس / وائؿ / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -9

لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات تخصص ىندسة المسجؿ  -أحمد عزت محمد عنايت 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد ) عاـ أوؿ ( لمعاـ الجامعي 2104وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر 

 ـ.31/9/2109ـ حتى 0/01/2108ـ لمميندس المذكور يبدأ مف 2108/2109
 القــــــــرار

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

وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ أوؿ ( لمميندسة / / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -01
ة بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات تخصص المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسي -دعاء حامد عبد العزيز ابو حسيف 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد ) عاـ أوؿ ( لمعاـ 2104ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر 
 ـ.31/9/2109ـ حتى 0/01/2108ـ لمميندس المذكور يبدأ مف 2108/2109الجامعي 

 القــــــــرار

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

وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ أوؿ ( لمميندسة / / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -00
خصص المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات ت -أسماء عزت عبد اهلل السيد شكر 
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 (ـ 4/00/2108 الثالثةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(03) 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد ) عاـ أوؿ ( لمعاـ 2104ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر 
 ـ.31/9/2109ـ حتى 0/01/2108ـ لمميندس المذكور يبدأ مف 2108/2109الجامعي 

 القــــــــرار

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

وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ أوؿ ( لمميندس / / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -02
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات تخصص  -أيمف عبد الفتاح ىالؿ أبو جبة 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد ) عاـ أوؿ ( لمعاـ 2104كتوبر ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أ

 ـ.31/9/2109ـ حتى 0/01/2108ـ لمميندس المذكور يبدأ مف 2108/2109الجامعي 
 القــــــــرار

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

وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ أوؿ ( لمميندس / / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.قدمة مف السيد أالمذكرة الم -03
المسجؿ لدرجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات تخصص ىندسة  -سمير سمير عمي العمريطي 
العميا بالموافقة عمى مد ) عاـ أوؿ ( لمعاـ الجامعي ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات 2104وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر 

 ـ.31/9/2109ـ حتى 0/01/2108ـ لمميندس المذكور يبدأ مف 2108/2109
 القــــــــرار

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

وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ أوؿ ( لمميندس / سات العميا والبح/ وكيؿ الكمية لمدرا د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -04
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات تخصص  -عاطؼ الحسيني مصطفى السيد 

لمعاـ  ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد ) عاـ أوؿ (2104ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر 
 ـ.31/9/2109ـ حتى 0/01/2108ـ لمميندس المذكور يبدأ مف 2108/2109الجامعي 

 القــــــــرار

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

راسة ) عاـ أوؿ ( لمميندس / وث بشأف مد فترة الد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -05
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  -محمد الحسيني محمد المميجي 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 2104تخصص ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
 ـ.31/9/2109ـ حتى 0/01/2108ـ لمميندس المذكور يبدأ مف 2108/2109اـ الجامعي مد ) عاـ أوؿ ( لمع

 القــــــــرار

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

) عاـ أوؿ ( لمميندس /  وث بشأف مد فترة الدراسة/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -06
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  -مصطفى يوسؼ أحمد سالـ 
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 (ـ 4/00/2108 الثالثةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(04) 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 2104تخصص ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
 ـ.31/9/2109ـ حتى 0/01/2108ـ لمميندس المذكور يبدأ مف 2108/2109ي مد ) عاـ أوؿ ( لمعاـ الجامع

 القــــــــرار

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

ؿ ( لمميندسة / وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ أو/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -07
المسجمة لدرجة الماجستير بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ تخصص ىندسة  -آيات سعيد عبد الجواد النجار 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد ) عاـ أوؿ ( 2104اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
 ـ.31/9/2109ـ حتى 0/01/2108مميندس المذكور يبدأ مف ـ ل2108/2109لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

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

 وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ أوؿ ( لمميندسة // وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -08
المسجمة لدرجة الماجستير بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ تخصص ىندسة  -خمود صبحي رشاد فوده 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد ) عاـ أوؿ ( 2104اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
 ـ.31/9/2109ـ حتى 0/01/2108 ـ لمميندس المذكور يبدأ مف2108/2109لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

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

وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ أوؿ ( لمميندسة / / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -09
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات تخصص  -عاطي شيماء بدر محمد عبد ال

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد ) عاـ أوؿ ( لمعاـ 2104ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر 
 ـ.31/9/2109ـ حتى 0/01/2108ـ لمميندس المذكور يبدأ مف 2108/2109الجامعي 

 ـــــــرارالقـ

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

وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني (  لمطالبة / / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -21
مـو الحاسبات والمسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في اليندسة المدرس المساعد بقسـ ىندسة وع -أماني عبد الحميد قنديؿ

ـ لمطالبة 2108/2109اإللكترونية ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد ) عاـ ثاني ( لمعاـ الجامعي 
 ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات.0/8/2109ـ حتى 2/8/2108المذكورة يبدأ مف 

 القــــــــرار

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

وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمطالب / تامر / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -20
سـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بق -طالؿ محمد عبد اليادي 
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(05) 

ـ لمطالب 2108/2109لمعاـ الجامعي ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد ) عاـ ثاني ( 2101
 ـ وذلؾ بعد انتياء الخمس سنوات.31/9/2109ـ حتى 0/01/2108يبدأ مف  المذكور

 القــــــــرار

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

وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمطالب / / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -22
 المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات والمسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في –أحمد محمد عبد العظيـ غزيو 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد ) عاـ ثاني ( لمعاـ الجامعي 2102العمـو اليندسية دورة أكتوبر 

 ـ .31/9/2109ـ حتى 0/01/2108ـ لمطالبة المذكورة يبدأ مف 2108/2109
 القــــــــرار

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

وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمطالب / / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -23
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات تخصص  –ناصر سميماف عبد الخالؽ سميماف 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد ) عاـ ثاني ( لمعاـ 2103ر ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوب

 ـ .31/9/2109ـ حتى 0/01/2108ـ لمطالبة المذكورة يبدأ مف 2108/2109الجامعي 
 القــــــــرار

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

وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمطالب / / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.دمة مف السيد أالمذكرة المق -24
المسجؿ لدرجة الماجستير بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ تخصص ىندسة  –مصطفى محمد موسى عمي 

نة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد ) عاـ ثاني ( ـ ، حيث أوصت لج2103اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
 ـ .31/9/2109ـ حتى 0/01/2108ـ لمطالبة المذكورة يبدأ مف 2108/2109لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

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

وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمطالب / يؿ الكمية لمدراسات العميا والبح/ وك د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -25
المسجؿ لدرجة الماجستير بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ تخصص  –محمد بيجت مصطفى عبد المقصود 

لعميا بالموافقة عمى مد ) عاـ ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات ا2100ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
 ـ .31/9/2109ـ حتى 0/01/2108ـ لمطالبة المذكورة يبدأ مف 2108/2109ثاني ( لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

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

وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمطالب / راسات العميا والبح/ وكيؿ الكمية لمد د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -26
المسجؿ لدرجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  –محمد فتحي السيد ابراىيـ 
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(06) 

يا بالموافقة عمى ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العم2100تخصص ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
 ـ .31/9/2109ـ حتى 0/01/2108ـ لمطالبة المذكورة يبدأ مف 2108/2109مد ) عاـ ثاني ( لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

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

وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمطالب / ات العميا والبح/ وكيؿ الكمية لمدراس د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -27
المسجؿ لدرجة الماجستير بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ تخصص ىندسة  –أيسـ لبيب حامد حشاد 

عاـ ثاني (  ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد )2103اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
 ـ .31/9/2109ـ حتى 0/01/2108ـ لمطالبة المذكورة يبدأ مف 2108/2109لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

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

ف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمطالبة / وث بشأ/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -28
المسجمة لدرجة الماجستير بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ تخصص ىندسة  –إيماف مصطفى ابراىيـ عثماف 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد ) عاـ ثاني ( 2100اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
 ـ .31/9/2109ـ حتى 0/01/2108ـ لمطالبة المذكورة يبدأ مف 2108/2109معاـ الجامعي ل

 القــــــــرار

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

راسة ) عاـ ثاني ( لمطالبة / وث بشأف مد فترة الد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -29
المسجمة لدرجة الماجستير بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ تخصص  –ىاجر عالء محمد أبو الحديد شرشر 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد ) عاـ 2103ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
 ـ .31/9/2109ـ حتى 0/01/2108ـ لمطالبة المذكورة يبدأ مف 2108/2109امعي ثاني ( لمعاـ الج

 القــــــــرار

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

اـ ثاني ( لمطالبة / مي وث بشأف مد فترة الدراسة ) ع/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -31
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات تخصص ىندسة وعموـ  –محمد صالح القزاز 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد ) عاـ ثاني ( لمعاـ الجامعي 2102الحاسبات دورة أكتوبر 
 ـ.31/9/2109ـ حتى 0/01/2108دأ مف ـ لمطالبة المذكورة يب2108/2109

 القــــــــرار

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

وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثالث ( لمميندس / / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -30
المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات  –مد عبد النبي صفي الديف نصر مح
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(07) 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد ) عاـ ثالث ( لمعاـ 2102واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
 ـ.31/9/2109ـ حتى 0/01/2108يبدأ مف  ب المذكورـ لمطال2108/2109الجامعي 

 القــــــــرار

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

وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثالث ( لمميندسة / / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -32
ر العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر المسجمة لدرجة ماجستي –منار وجدي عبد العزيز صال  

ـ لمطالبة 2108/2109ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد ) عاـ ثالث ( لمعاـ الجامعي 2102
 ـ.31/9/2109ـ حتى 0/01/2108المذكورة يبدأ مف 

 القــــــــرار

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

وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثالث ( لمميندسة / / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -33
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر  –عال حافظ عبد الجواد يونس 

ـ لمطالبة 2108/2109ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد ) عاـ ثالث ( لمعاـ الجامعي 2102
 ـ.31/9/2109ـ حتى 0/01/2108المذكورة يبدأ مف 

 القــــــــرار

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

وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثالث ( لمميندسة / / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.مف السيد أ المذكرة المقدمة -34
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  –أـ ىاشـ محمد أحمد الخولي 

ـ 2108/2109موافقة عمى مد ) عاـ ثالث ( لمعاـ الجامعي ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بال2102دورة أكتوبر 
 ـ.31/9/2109ـ حتى 0/01/2108لمطالبة المذكورة يبدأ مف 

 القــــــــرار

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

وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثالث ( لمميندسة / يا والبح/ وكيؿ الكمية لمدراسات العم د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -35
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة  –نياؿ جماؿ مصطفى عميوة 

ـ 2108/2109ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد ) عاـ ثالث ( لمعاـ الجامعي 2101أكتوبر 
 ـ.31/9/2109ـ حتى 0/01/2108لمطالبة المذكورة يبدأ مف 

 القــــــــرار

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

لمميندس /  وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثالث (/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -36
المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات  –أحمد عبد المطيؼ عبد المتجمي السيد 
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(08) 

ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 2102الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
 ـ.31/9/2109ـ حتى 0/01/2108ـ لمطالبة المذكورة يبدأ مف 2108/2109مد ) عاـ ثالث ( لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

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

مميندس / وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثالث ( ل/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -37
المسجؿ لدرجة ماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات تخصص  –ثروت السيد إسماعيؿ عبد اهلل 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد ) عاـ ثالث ( لمعاـ 2102ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر 
 ـ.31/9/2109ـ حتى 0/01/2108ـ لمطالبة المذكورة يبدأ مف 2108/2109لجامعي ا

 القــــــــرار

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

عاـ ثالث ( لمميندس / وث بشأف مد فترة الدراسة ) / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -38
المسجؿ لدرجة ماجستير في العموـ اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات تخصص ىندسة  –فادي أحمد إبراىيـ طاىر 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد ) عاـ ثالث ( لمعاـ الجامعي 2102وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر 
 ـ.31/9/2109ـ حتى 0/01/2108ورة يبدأ مف ـ لمطالبة المذك2108/2109

 القــــــــرار

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

وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ رابع ( لمميندسة / / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -39
المسجمة لدرجة الماجستير بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ تخصص ىندسة  –ا محمود القارح زينب زكري

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد ) عاـ رابع ( 2100اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
 ـ.31/9/2109ـ حتى 0/01/2108ـ لمطالبة المذكورة يبدأ مف 2108/2109لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

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

وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ رابع ( لمميندسة / / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -41
المسجمة لدرجة الماجستير بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ تخصص ىندسة  –يد سالي عبد العزيز محمد الس

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد ) عاـ رابع ( 2100اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
 ـ.31/9/2109ـ حتى 0/01/2108ـ لمطالبة المذكورة يبدأ مف 2108/2109لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

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

وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ رابع ( لمميندسة / / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -40
جة الماجستير بقسـ ىندسة وعمـو الحسابات تخصص ىندسة وعموـ المسجمة لدر  –سممى رأفت محمد السعودي 
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(09) 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد ) عاـ رابع ( لمعاـ الجامعي 2100الحاسبات دورة أكتوبر 
 ـ.31/9/2109ـ حتى 0/01/2108ـ لمطالبة المذكورة يبدأ مف 2108/2109

 القــــــــرار

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

وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ رابع ( لمميندس / / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -42
خصص ىندسة وعمـو المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحسابات ت –ياسيف منير ياسيف 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد ) عاـ رابع ( لمعاـ الجامعي 2100الحاسبات دورة أكتوبر 
 ـ.31/9/2109ـ حتى 0/01/2108ـ لمطالبة المذكورة يبدأ مف 2108/2109

 القــــــــرار

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

وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ خامس ( لمميندسة / / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -43
المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية  –دعاء حسف عيسوي النادي 
ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( ، حيث أوصت 2119لكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر والتحكـ تخصص ىندسة اإل 

ـ لمطالبة المذكورة يبدأ مف 2108/2109لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد ) عاـ خامس ( لمعاـ الجامعي 
 ـ.31/9/2109ـ حتى 0/01/2108

 القــــــــرار

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

وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ سادس ( لمميندسة / / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -44
لتحكـ المسجمة لدرجة الماجستير بقسـ ىندسة نظـ التحكـ والقياسات تخصص ىندسة ا –رضوى حسف إبراىيـ زيداف 

) عاـ سادس ( لمعاـ الجامعي افقة عمى مد ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالمو 2118اآللي دورة أكتوبر 
 ـ.31/9/2109ـ حتى 0/01/2108ـ لمطالبة المذكورة يبدأ مف 2108/2109

 القــــــــرار

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

وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ سادس ( لمميندسة / / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -45
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات تخصص ىندسة  –ميرفت سعيد حامد عرفة 

ث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد ) عاـ سادس ( لمعاـ ـ ، حي2119وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر 
 ـ.31/9/2109ـ حتى 0/01/2108ـ لمطالبة المذكورة يبدأ مف 2108/2109الجامعي 

 القــــــــرار

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

وث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ سابع ( لمميندس / / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.أالمذكرة المقدمة مف السيد  -46
المسجؿ لدرجة الماجستير بقسـ ىندسة نظـ التحكـ والقياسات تخصص ىندسة  –محمد فتحي زكي محمود الدرديري 
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(21) 

عمى مد ) عاـ سابع ( لمعاـ الجامعي ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة 2117التحكـ اآللي دورة أكتوبر 
 ـ.31/9/2109ـ حتى 0/01/2108ـ لمطالبة المذكورة يبدأ مف 2108/2109

 القــــــــرار

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

وث بشػػأف الموافقػػة عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة فحػػص حػػ/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والب د.المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -47
المػدرس المسػػاعد بقسػـ الفيزيقػػا  –ومناقشػة رسػالة الػػدكتوراه الخاصػة بالمينػدس / احمػػد ابػراىيـ عبػد القػػادر المسػدي 

ـ فػي موضػوع 2104اليندسػية دورة أكتػوبر  األساسية والرياضيات اليندسية والمسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو
  -رسالة مف السادة:ات المربعة المتعامدة لشكؿ بصورة متبادلة ( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة ال) المصفوف -:
 
 

 الىظيفة االسن م

عبد المنعـ محمد قوزعأ.د/  1 ()خارجيجامعة طنطا-كمية العمـو-قسـ الرياضيات-أستاذ الرياضيات المتفرغ   
سعيد عمي السيد الصيرفيأ.د/  8 قا والرياضيات اليندسية ) عف لجنة اإلشراؼ (أستاذ متفرغ بقسـ الفيزي   
 أستاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية ) داخمي ( أ.د / مصطفى حسف محمد عيسى 3
) عف لجنة اإلشراؼ (أستاذ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  أ.د / رمضاف عبد الحميد الشنواني 4  

 لموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالميندس المذكور .حيث أوصت لجنة الدراسات العميا با
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
 
فحػص ومناقشػة  وث بشأف الموافقة عمػى تشػكيؿ لجنػة/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -48

المسػجمة لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػي العمػوـ اليندسػية  –رسالة الدكتوراه الخاصػة بالميندسػة / ايمػاف محمػد حسػف البقػري 
) االتصاؿ الكؼء بإشػارات الفيػديو (  -ـ في موضوع :2100بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

  -لة مف السادة:رساوتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة ال
 الىظيفة االسن م

 ) عف لجنة اإلشراؼ (أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  السيد محمود الربيعيأ.د/  1

 أستاذ باألكاديمية العربية لمعمـو والتكنولوجيا والنقؿ البحري ) خارجي ( خميس محمد الشناويأ.د/  8
 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) داخمي ( قيرأ.د / منى محمد صبري ش 3
 ) عف لجنة اإلشراؼ (أستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  أ.د / أسامة فوزي زىراف 4

 لمذكورة.حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالميندسة ا
 القــــــــرار

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

وث بشأف الموافقة عمػى تشػكيؿ لجنػة فحػص ومناقشػة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -49
المسػجمة لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػي العمػوـ اليندسػية بقسػـ  –احمػد شػاىيف رسالة الدكتوراه الخاصة بالميندسة / مػي حممػي 
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(20) 

) آليػػات مقترحػػة لتشػػفير البيانػػات الرقميػػة  -ـ فػػي موضػػوع :2100ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة دورة أكتػػوبر 
  -رسالة مف السادة:ومعالجتيا ( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة ال

 الىظيفة االسن م

 ) عف لجنة اإلشراؼ (أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  راىيـ محمد الدكانيابأ.د/  1

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) داخمي ( طو السيد طو أ.د/  8
 الكيربية ) عف لجنة اإلشراؼ ( أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت السيد محمود الربيعيأ.د/  3
 جامعة االسكندرية ) خارجي ( –أستاذ بكمية اليندسة  أ.د / مسعود بشير مسعود الغنيمي 4

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالميندسة المذكورة.
 القــــــــرار

 جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.أوصى المجمس بالموافقة عمى ما 
وث بشأف الموافقة عمػى تشػكيؿ لجنػة فحػص ومناقشػة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -51

دسػية و المسػجمة المعيػدة بقسػـ الفيزيقػا والرياضػيات الين  –الخاصػة بالميندسػة / نػورا يحيػى زكريػا الشػيخ  الماجستيررسالة 
) تحضير ودراسػة الخصػائص والخػواص  -ـ في موضوع :2101لدرجة الماجستير في العمـو االساسية اليندسية دورة أكتوبر 

 -رسالة مف السادة:الضوئية لبمورات نانومترية ألشباه موصالت منماه في مصفوفو زجاجية ( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة ال

  
 الىظيفة االسن م

 كمية العمـو بشبيف الكوـ ) مشرؼ ( -أستاذ متفرغ بقسـ فيزياء الجوامد بد المجيد حامد محمد خفاجيأ.د/ ع 1
 جامعة بنيا ) خارجي ( -كمية العمـو -أستاذ بصريات الميزر بقسـ الفيزياء نبيؿ ابراىيـ أحمد ىنداوي  أ.د/  8
 قا والرياضيات اليندسية ) مشرؼ (أستاذ فيزياء الجوامد بقسـ الفيزي سناء  محمود الربيعيأ.د/  3
 أستاذ مساعد فيزياء الجوامد بقسـ الفيزيقا اليندسية ) داخمي ( د / أحمد عبد الفتاح أبو عرايس 4

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالميندسة المذكورة.
 القــــــــرار

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

وث بشأف الموافقة عمػى تشػكيؿ لجنػة فحػص ومناقشػة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -50
ر  في العموـ اليندسية بقسػـ المسجمة لدرجة الماجستي –رسالة الدكتوراه الخاصة بالميندسة / سمر عادؿ عبد المرضى سعد  

) تصػميـ ىوائيػات النطػاؽ التػرددي العػريض  -ـ فػي موضػوع :2103ىندسة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة دورة أكتػوبر 
  -رسالة مف السادة:جدا لمتطبيقات السمكية ( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة ال

 
 الىظيفة االسن م

 جامعة المنصورة ) خارجي ( –رغ بكمية اليندسة أستاذ متف حمدي أحمد الميقاتيأ.د/  1
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ( عادؿ عبد المسي  صميب أ.د/  8
 ()داخميبقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )أستاذ مساعد( أستاذ متفرغ  د./ أحمد ابراىيـ بينسي 3

 مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ(أستاذ  الكوراني د./ أحمد سعد 4
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 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالميندسة المذكورة.
 القــــــــرار

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

وث بشأف الموافقة عمػى تشػكيؿ لجنػة فحػص ومناقشػة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -52
المسػػجمة لدرجػػة الماجسػػتير فػػي العمػػوـ اليندسػػية دورة  –رسػػالة الػػدكتوراه الخاصػػة بالميندسػػة / غيػػداء طمعػػت السػػيد أحمػػد  

رسػالة حسيف أداء ىوائيات النطاؽ الترددي العريض جدًا ( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشػة ال) ت -ـ في موضوع :2103أكتوبر 
  -مف السادة:

 
 

 الىظيفة االسن م

 جامعة المنصورة ) خارجي ( –أستاذ متفرغ بكمية اليندسة  حمدي أحمد الميقاتيأ.د/  1
 واالتصاالت الكيربية )مشرؼ(أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات  عادؿ عبد المسي  صميب أ.د/  8
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )داخمي( د./ ىند عبد العظيـ مميط 3
 مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ(أستاذ  د./ أحمد سعد الكوراني 4

 لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالميندسة المذكورة. حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
 
وث بشػأف الموافقػة عمػى قػرار لجنػة فحػص ومناقشػة / وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػ د.المذكرة المقدمة مف السػيد أ -53
المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية بقسػـ  –ة الدكتوراه الخاصة بالطالب / احمد ابراىيـ ابو المكاـر سالـ  رسال

) تحسيف األماف لتقنيات تشفير الفيػديو ( وتشػكيؿ لجنػة فحػص  -ـ في موضوع :2102ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر 
  -رسالة مف السادة:ومناقشة ال

 الىظيفة االسن م

 ) خارجي ( بقسـ اإللكترونيات واالتصاالت بكمية اليندسةأستاذ متفرغ  عبد الحميـ عبد النبي ذكريأ.د/  1

)عػػػف لجنػػػة أسػػػتاذ متفػػػرغ بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات واالتصػػػاالت الكيربيػػػة  السيد محمود الربيعي أ.د/  8
 اإلشراؼ(

 ىندسة وعمـو الحاسبات أستاذ بقسـ أ.د/ أيمف السيد أحمد السيد عميره 3
حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى من  الطالب المذكور درجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية تخصص 

 ىندسة وعموـ الحاسبات .
 القــــــــرار

ندسة وعموـ من  الطالب المذكور درجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية تخصص ىأوصى المجمس بالموافقة عمى 
 ويرفع لمجامعة.الحاسبات 
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وث بشػأف الموافقػة عمػى رفػع اسػـ السػيد د./ أسػامة / وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػ د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -54
مػػف لجنػػة اإلشػػراؼ عمػػى رسػػالة الماجسػػتير  –أسػػتاذ مسػػاعد بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة  –فػػوزي زىػػراف 

المسػجؿ لدرجػة الماجسػتير فػي العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات  –الخاصة بالطالب / ىػاني يسػري أحمػد المنػوفي 
 ـ ، لتصب  لجنة اإلشراؼ كالتالي :2103واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

 واالتصاالت الكيربية  د./ عادؿ شاكر الفيشاوي      أستاذ متفرغ ) أستاذ مساعد ( بقسـ ىندسة اإللكترونيات .0
أستاذ مساعد بقسـ ىندسة  –رفع اسـ السيد د./ أسامة فوزي زىراف حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى رفع 

 المذكور. مف لجنة اإلشراؼ عمى رسالة الماجستير الخاصة بالطالب –اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 
 القــــــــرار

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

وث بشػأف الموافقػة عمػى إضػافة اسػـ السػيد الػدكتور / / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -55
ة اإلشػػراؼ عمػػى رسػػالة الػػدكتوراه إلػػى لجنػػ –اسػػتاذ بالمعيػػد العػػالي لميندسػػة بمدينػػة الشػػروؽ  –صػػالح السػػيد ابػػراىيـ العجػػوز 

المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات  –الخاصة بالطالبة / إيماف سمير محمد صبري 
 ـ ، لتصب  لجنة اإلشراؼ كالتالي:2107واالتصاالت الكيربية دورة يناير 

 المعيد العالي لميندسة بمدينة الشروؽ. أ.د/ صالح السيد ابراىيـ العجوز       أستاذ ب0
 . أ.د/ فتحي السيد عبد السميع          أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية2
 . د. / نرميف عبد الوىاب حسف          مدرس بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات3
 ونيات الصناعية والتحكـ. د./ غادة محمد عبد الستار البنبي     مدرس بقسـ ىندسة اإللكتر 4

استاذ بالمعيد  –حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إضافة اسـ السيد الدكتور / صالح السيد ابراىيـ العجوز 
 المذكورة. إلى لجنة اإلشراؼ عمى رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالبة –العالي لميندسة بمدينة الشروؽ 

 القــــــــرار

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

وث بشػػأف الموافقػػة عمػػى قيػػد المينػػدس / محمػػد / وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػ د.المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -56
اعية والػػتحكـ دورة أكتػػوبر المتقػػدـ لمقيػػد لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية فػػي ىندسػػة اإللكترونيػػات الصػػن –مصػػطفى تركػػي 

 ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى قيد الطالب المذكور .2108
 القــــــــرار

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

وث بشػأف الموافقػة عمػى إلغػاء قيػد الطػالب المقيػديف بحػ/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا وال د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -57
لدرجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية الذيف انتيت المدة القانونية لقيدىـ لدرجة الماجسػتير 

امر كماؿ عبد الجميػؿ ( طالب أوليـ الطالب / ت00ـ ولـ يتقدموا لتسجيؿ نقطة البحث حتى تاريخو وعددىـ )31/9/2108في 
محمد وآخرىـ الطالبة / رحاب حسني عبد الصبور عبػد العزيػز ، حيػث أوصػت لجنػة الدراسػات العميػا بالموافقػة عمػى إلغػاء قيػد 

 الطالب السابؽ ذكرىـ نظرًا النتياء المدة القانونية ليـ وطبقًا لموائ  والقواعد المعموؿ بيا .
 القــــــــرار

 ة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.أوصى المجمس بالموافق
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وث بشػأف الموافقػة عمػى إلغػاء قيػد الطػالب المقيػديف / وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػ د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -58
( 9قانونيػة لػذلؾ وعػددىـ )بقسـ ىندسػة وعمػـو الحاسػبات الػذيف لػـ يسػجموا خطػة البحػث لدرجػة الماجسػتير وتجػاوزوا المػدة ال

طالػب أوليػـ الطالبػػة / فاطمػة خالػد وىبػػو أبػو عيبػو وآخػػرىـ الطالبػة / إسػراء السػػيد عبػد العمػيـ الشػػريؼ ، حيػث أوصػت لجنػػة 
 الدراسات العميا بالموافقة عمى إلغاء قيد الطالب السابؽ ذكرىـ .

 القــــــــرار

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

المقيػديف وث بشػأف الموافقػة عمػى إلغػاء قيػد الطػالب / وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػ د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -59
الػػذيف لػػـ يسػػجموا خطػػة البحػػث لدرجػػة الماجسػػتير والػػتحكـ لدرجػػة تمييػػدي ماجسػػتير بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات الصػػناعية 

( طالػب أوليػـ الطالػب / محمػد نػوح عطيػة نػوح وآخػرىـ الطالبػة / منػار صػالح عيػد عبػد 5وا المدة القانونيػة وعػددىـ )وتجاوز 
 الحميد ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إلغاء قيد الطالب السابؽ ذكرىـ .

 القــــــــرار

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

وث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ خطة البحث الخاصة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -61
المقيد لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات  –بالميندس / محمد السيد منير عبد اهلل اليندي 

الصوتي عمى ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( في موضوع " دراسة تأثير االرتداد 2106يربية دورة أكتوبر واالتصاالت الك
  -شراؼ كؿ مف:تحت إاالشارات الصوتية " 

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية محمد محمد عبد السالـ نصارد/ 1أ 0

 رغ )أستاذ مساعد( بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متف د./ عادؿ شاكر الفيشاوي 2

 ( بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةمدرسأستاذ متفرغ ) د./ محمد عبد الرحمف زيف الديف 3

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

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

وث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -60
ـ اليندسية تخصص ىندسة اإللكترونيات المقيدة لدرجة ماجستير العمو  –بالميندسة / أسراء مصطفى محمد غريب 

ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( في 2106الصناعية والتحكـ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة يناير 
  -شراؼ كؿ مف:تحت إموضوع " تطوير متحكـ مف الدرجة الجزئية ذات الوضع المنزلؽ لألنظمة الال خطية " ، 

 الصناعية والتحكـأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات  ظيـ البردينيمحمد عبد العد/ 1أ 0

 الصناعية والتحكـىندسة اإللكترونيات مدرس بقسـ  د./ أحمد محمد محمد النجار 2
 الصناعية والتحكـىندسة اإللكترونيات مدرس بقسـ  د./ أسامة الشاذلي حسف حبيب 3

 ة عمى تسجيؿ خطة البحث الخاصة بالطالبة المذكورة .حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافق
 القــــــــرار
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(25) 

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

وث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -62
المقيدة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية تخصص ىندسة وعموـ  –لميندسة / أمؿ عماد الديف عبد الرازؽ مرسي با

ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( في موضوع " تطوير تقنيات 2106الحاسبات بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة يناير 
  -شراؼ كؿ مف:تحت إتحميالت البيانات الضخمة لمكشؼ عف البرمجيات الخبيثة " ، 

 أستاذ ورئيس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات أيمف السيد احمد عميرةد/ 1أ 0

 مدرس بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د./ عز الديف بدوي جاد الرب حمداف 2

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

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

وث بشػأف الموافقػة عمػى إلغػاء تسػجيؿ الميندسػة / / وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػ د.المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -63
ىندسة اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـ دورة بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ تخصص  –دعاء رضا توفيؽ ىالؿ 

ـ في موضوع " التحكـ الذكي في المركبات الكيربائية " ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إلغػاء 2103أكتوبر 
 تسجيؿ الميندسة المذكورة .

 القــــــــرار

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

وث بشأف الموافقة عمى إلغاء تسجيؿ الميندسة / آالء / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -64
ـ ) 2103المسجمة لدرجػة الماجسػتير فػي العمػـو اليندسػية بقسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات دورة أكتػوبر  –مبارؾ عمي مبارؾ 
لمعتمدة ( ، في موضوع " نموذج فعاؿ لكشؼ البصمة الحيوية المشػوىة باسػتخداـ أسػاليب الػتعمـ العميػؽ " ، بنظاـ الساعات ا

حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى عدـ مد فترة الدراسة لمطالبة المذكورة بناء عمى ما جاء بتوصية مجمػس قسػـ 
 ىندسة وعموـ الحاسبات .

 القــــــــرار

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

وث بشأف الموافقة عمى إلغاء تسجيؿ الميندسة / نػورا / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -65
وعمػػوـ الحاسػػبات إلحػػاؽ بػػدورة أكتػػوبر المسػػجمة لدرجػػة الماجسػػتير فػػي العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة  –جمعػػة شػػرؼ الػػديف 

ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( ، في موضوع " استخداـ المتحكمات المتعددة في تنفيذ األنظمة ذات الػزمف الحقيقػي " ، 2107
حيث أوصت لجنػة الدراسػات العميػا بالموافقػة عمػى إلغػاء تسػجيؿ الميندسػة المػذكورة بنػاء عمػى مػا جػاء بتوصػية مجمػس قسػـ 

 ة وعموـ الحاسبات .ىندس
 القــــــــرار

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

وث بشأف الموافقة عمى إلغاء تسجيؿ الميندسػة / آيػة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -66
ة لدرجػػة الماجسػػتير فػػي العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات دورة أكتػػوبر المسػػجم –عبػػد المعبػػود طػػو محمػػود 
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ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( ، في موضوع " تحسيف الجدولػة بيجػرة الميػاـ فػي أنظمػة الحوسػبة السػحابية " ، حيػث 2103
عمػى مػا جػاء بتوصػية مجمػس قسػـ ىندسػة  أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إلغاء تسجيؿ الميندسػة المػذكورة بنػاء

 وعمـو الحاسبات .
 القــــــــرار

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

ينػا وث بشأف الموافقة عمى إلغاء تسجيؿ الميندسة / د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -67
ـ 2104المسجمة لدرجة الماجستير في العموـ اليندسية بقسـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات دورة أكتػوبر  –سمير حامد أبو المجد 

) بنظاـ الساعات المعتمدة ( ، في موضوع " تحسيف مرونة مراكز البيانات في بيئة الحوسػبة السػحابية " ، حيػث أوصػت لجنػة 
اء تسػػجيؿ الميندسػػة المػػذكورة بنػػاء عمػػى مػػا جػػاء بتوصػػية مجمػػس قسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى إلغػػ

 الحاسبات .
 القــــــــرار

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

قػة عمػػى إلغػػاء تسػػجيؿ المينػػدس / وث بشػػأف المواف/ وكيػػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػ د.المػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -68
المسػجؿ لدرجػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات دورة أكتػوبر  –أحمد أبو الفتػوح أبػو الفتػوح محمػد 

ـ ، في موضوع " المحافظة عمى خصوصية أمف البيانات في بيئة الحوسػبة السػحابية " ، حيػث أوصػت لجنػة الدراسػات 2103
 قة عمى إلغاء تسجيؿ الميندس المذكور بناء عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات .العميا بالمواف

 القــــــــرار

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

ف الموافقػة عمػػى إلغػػاء تسػػجيؿ المينػػدس / وث بشػػأ/ وكيػػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػ د.المػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -69
ـ ، 2103المسجؿ لدرجػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات دورة أكتػوبر  –ياسر طمعت أحمد خميفة 

في موضوع " تحسيف طرؽ تحديد القزحية لمتعرؼ عمى األشخاص " ، حيث أوصت لجنة الدراسػات العميػا بالموافقػة عمػى إلغػاء 
 الميندس المذكور بناء عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات . تسجيؿ

 القــــــــرار

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

اء تسػػجيؿ المينػػدس / وث بشػػأف الموافقػة عمػػى إلغػػ/ وكيػػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػ د.المػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -71
ـ ، 2103المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمػوـ الحاسػبات دورة أكتػوبر  –أيمف محمد موسى حمداف 

في موضػوع " تحسػينات لمتشػفير الفوضػوي عمػى الصػور الرقميػة " ، حيػث أوصػت لجنػة الدراسػات العميػا بالموافقػة عمػى إلغػاء 
 اء عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات .تسجيؿ الميندس المذكور بن

 القــــــــرار

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

وث بشػػأف الموافقػة عمػػى إلغػػاء تسػػجيؿ المينػػدس / / وكيػػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػ د.المػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -70
تخصػص ىندسػة اإللكترونيػات الصػناعية  –بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـ  –محمد صالح عبد الحميد الربعي 
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ـ ، في موضوع " التحكـ اإلشرافي ألداء أقصى تتبع لنقطة القدرة العظمػى لػنظـ الطاقػة الشمسػية " 2102والتحكـ دورة أكتوبر 
افقة عمػى إلغػاء تسػجيؿ المينػدس المػذكور بنػاء عمػى مػا جػاء بتوصػية مجمػس قسػـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالمو 
 ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ.

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
وث بشأف الموافقة عمى توصػية لجنػة فحػص ومناقشػة ميا والبح/ وكيؿ الكمية لمدراسات الع د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -72

المعيد بقسػـ اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة والمسػجؿ  –رسالة الماجستير الخاصة بالميندس / محمد سامي سعيد عرفو  
الحيػزي ( وتشػكيؿ ) تحسػيف أداء تقنيػات التعػديؿ  -ـ فػي موضػوع :2105لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية دورة أكتوبر 

  -رسالة مف السادة:لجنة فحص ومناقشة ال
 الىظيفة االسن م

 (أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )داخمي  السيد محمود الربيعيأ.د/  1
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ( معوض إبراىيـ معوض أ.د/  8
 (خارجي) جامعة المنصورة –بكمية اليندسة أستاذ  أ.د/ شريؼ السيد كشؾ 3

حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بمن  الميندس المذكور المعيد بقسـ اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية والمسجؿ لدرجة 
 الماجستير في العموـ اليندسية بقسـ اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .

 رارالقــــــــ

اإللكترونيات  تخصص ىندسة درجة الماجستير في العمـو اليندسية من  الميندس المذكورأوصى المجمس بالموافقة عمى 
 ويرفع لمجامعة.اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  ىندسة بقسـواالتصاالت الكيربية 

 
وث بشأف تغييػر عنػواف الرسػالة الخاصػة بالميندسػة / / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -73

المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة فػي العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة  –رنا عدلي راشد غالب 
جيػاز إلػى الجيػاز " ـ تغييرًا غير جوىريًا ليصب  : " تطبيقات المرحؿ اإللكتروني في نظاـ االتصاالت مػف ال2104دورة أكتوبر 

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

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

وث بشػػأف الموافقػػة عمػػى دراسػػة مػػادة " تطبيقػػات كيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػ/ و  د.المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -74
المقيػدة لدرجػة دكتػور  –المرشحات التكيفية " في الفصؿ الدراسي األوؿ الخاصة بالطالبة / أماني مصطفى احمػد عبػد الػرحمف 

ـ ، حيػػث أوصػػت لجنػػة 2107دورة أكتػػوبر الفمسػػفة فػػي العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة 
الدراسػػػات العميػػػا بالموافقػػػة عمػػػى دراسػػػة مػػػادة " تطبيقػػػات المرشػػػحات التكيفيػػػة " فػػػي الفصػػػؿ الدراسػػػي األوؿ لمعػػػاـ الجػػػامعي 

ـ بدال مف الفصؿ الدراسي الثاني وذلػؾ نظػرًا لعػدـ تمكنيػا مػف حضػور امتحػاف ىػذه المػادة فػي الفصػؿ الدراسػي 2108/2109
 الثاني .

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
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وث بشأف الموافقة عمى تحسيف مادة " التقنيات / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -75
المقيد  –وؿ الخاصة بالطالب / خميؿ محمود خميؿ الخميسي المتقدمة لتصنيع مركبات النانو " في الفصؿ الدراسي األ 

ـ ، حيث 2107لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
الفصؿ الدراسي  أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تحسيف مادة " التقنيات المتقدمة لتصنيع مركبات النانو " في

 . األوؿ
 القــــــــرار

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

وث بشأف الموافقة عمى دراسة مادة " تحميؿ أداء / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -76
المقيدة  –الفصؿ الدراسي الثاني الخاصة بالطالبة / ىايدي احمد عمى محمد الضوي شبكات الحاسبات البصرية " في 

ـ ، حيث 2107لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
سبات البصرية " في الفصؿ الدراسي أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى دراسة مادة " تحميؿ أداء شبكات الحا

ـ بدال مف الفصؿ الدراسي األوؿ وذلؾ نظرًا لعدـ تمكنيا مف حضور امتحاف ىذه 2108/2109لمعاـ الجامعي  الثاني
 المادة في الفصؿ الدراسي األوؿ .

 القــــــــرار

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

وث بشأف الموافقة عمى دراسة مادة " الحاكمات / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -77
ـ 2108/2109الميكرووية المتقدمة ومعالجة االشارات الرقمية " في الفصؿ الدراسي األوؿ لمخطة الدراسية لمعاـ الجامعي 

المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات  –خاصة بالطالب / كيرلس رفعت ناشد حنا بدال مف مادة " نظرية االتزاف " ال
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات 2108الصناعية والتحكـ والمقيد لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية دورة يناير 
شارات الرقمية " في الفصؿ الدراسي األوؿ العميا بالموافقة عمى دراسة مادة " الحاكمات الميكرووية المتقدمة ومعالجة اال

 المذكور . ـ بدال مف مادة " نظرية االتزاف " الخاصة بالطالب2108/2109لمخطة الدراسية لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

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

وث بشأف الموافقة عمى دراسة مادة " موضوعات / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.أالمذكرة المقدمة مف السيد  -78
ـ بدال مف مادة " التمثيؿ 2108/2109مختارة في التحكـ " في الفصؿ الدراسي األوؿ لمخطة الدراسية لمعاـ الجامعي 

ندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ المدرس المساعد بقسـ ى –اليالمي " الخاصة بالطالب / كيرلس رفعت ناشد حنا 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 2108والمقيد لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية دورة يناير 

ـ 2108/2109دراسة مادة " موضوعات مختارة في التحكـ " في الفصؿ الدراسي األوؿ لمخطة الدراسية لمعاـ الجامعي 
 المذكور . مادة " التمثيؿ اليالمي " الخاصة بالطالببدال مف 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
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وث بشأف دراسة مادة " موضوعات مختارة في / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -79
( في الفصؿ الدراسي األوؿ بداًل مف الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي  ACD729ونيات الصناعية " ) اإللكتر 
ـ والذي يقـو بتدريسيا أ.د/ بالؿ أحمد أبو ظالـ في الفصؿ الدراسي األوؿ بداًل مف الفصؿ الدراسي الثاني 2108/2109

           دراسة مادة نة الدراسات العميا بالموافقة عمى ـ ، حيث أوصت لج2108/2109لمخطة الدراسية لمعاـ الجامعي 
( في الفصؿ الدراسي األوؿ بداًل مف الفصؿ الدراسي  ACD729" موضوعات مختارة في اإللكترونيات الصناعية " ) 

 لكاًل مف :ـ 2108/2109الثاني لمعاـ الجامعي 
 ـ "2108" دورة يناير  . ـ/ كيرلس رفعت ناشد حنا0
 ـ "2107" دورة أكتوبر  يحي ابراىيـ حسيف . ـ/ محمد2
 ـ "2107" دورة أكتوبر  . ـ/ محمد عمي عطية حسيف3
 ـ "2108" دورة يناير  . ـ/ أحمد عبد اهلل معوض جعفر4
 ـ "2107" دورة أكتوبر  . ـ/ محمد عاطؼ فتحي حالوة5
 ـ "2107" دورة أكتوبر  . ـ/ مروة محمد محمد الزلباني6

 القــــــــرار

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

وث بشأف الموافقة عمى التقارير السنوية لطالب / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -81
ـ/ اسالـ الشحات عماره ( أوليـ 05ـ وعددىـ )2107/2108لمعاـ الجامعي الدكتوراه بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات 

، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بالتقارير شيماء محمد ىاني عمي قنديؿ عطيو وآخرىـ ـ/ 
 السنوية .

 القــــــــرار

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

وث بشأف الموافقة عمى التقارير السنوية لطالب / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.ة مف السيد أالمذكرة المقدم -80
( أوليـ الطالب / محمد فتحي أبو 9ـ وعددىـ )2107/2108لمعاـ الجامعي الماجستير بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات 

لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء  ، حيث أوصتالعال عمي وآخرىـ الطالبة / ريياـ عاطؼ محمد العزاوي 
 بالتقارير السنوية .

 القــــــــرار

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

نوية لطالب وث بشأف الموافقة عمى التقارير الس/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -82
( أوليـ الطالب / 31ـ وعددىـ )2107/2108لمعاـ الجامعي الماجستير بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ 

، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة أحمد عبد المطيؼ عبد المتجمي وأخرىـ الطالبة / آيات سعيد عبد الجواد 
 عمى ما جاء بالتقارير السنوية .

 ــــــــرارالق

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
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وث بشأف اعتماد التقرير المقدـ مف لجنة االمتحاف / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -83
المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ  –صر الشامؿ الخاصة بالطالبة / عايدة أبو السعود عبد اهلل ن

 وتتشكؿ لجنة االمتحاف الشامؿ مف السادة :ـ ، 2105ىندسة وعموـ الحاسبات دورة أكتوبر 
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ) مف داخؿ القسـ ( . أ.د/ نواؿ أحمد الفيشاوي0
 جامعة المنوفية ) خارجي ( –مية الحاسبات والمعمومات أستاذ بك . أ.د/ حاتـ محمد سيد أحمد2
 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) مف خارج القسـ ( . أ.د/ منى محمد صبري شقير3
 أستاذ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ) عف لجنة اإلشراؼ ( . أ.د/ أيمف السيد أحمد السيد عميره4
 أستاذ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية ) مف خارج القسـ ( يد الشنواني. أ.د/ رمضاف عبد الحم5

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى قرار لجنة االمتحاف الشامؿ بناء عمى ما جاء بمجمس قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات .
 القــــــــرار

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

وث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -84
 المقيدة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  –بالميندسة / ىياـ رضا حسيف سيرج 

ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( في موضوع " استخداـ نظاـ الوكالء المتعدديف مع 2107اسب ( دورة يناير ) ىندسة الح
  -شراؼ كؿ مف:تحت إنظاـ المعمومات الجغرافية لتحسيف الزراعة " ، 

 أستاذ متفرغ "أستاذ مساعد" بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية عادؿ شاكر الفيشاوي/ .د 0

األكاديمية العربية -كمية حاسبات ومعمومات-أستاذ مساعد بقسـ عمـو الحاسب د./ ياسر مصطفى كماؿ عمر 2
 لمعمـو والتكنولوجيا والنقؿ البحري

 مدرس بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د./ أحمد مصطفى المحالوي 3

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

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

وث بشأف تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -85
المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  –الحسف بالطالبة / مي عبد العظيـ ابراىيـ أبو 

 تشكؿ المجنة مف السادة :و ـ 2104ت الكيربية دورة أكتوبر اإللكترونيات واالتصاال
 جامعة المنصورة )خارجي( –أستاذ متفرغ بكمية اليندسة  . أ.د/ حمدي أحمد الميقاتي0
 غ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )عف لجنة اإلشراؼ(أستاذ متفر  . أ.د/ كماؿ حسف عوض اهلل2
 أستاذ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )مف خارج القسـ( . أ.د/ رمضاف عبد الحميد الشنواني3
 خؿ القسـ(أستاذ متفرغ "أستاذ مساعد" بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مف دا . د./ عبد العزيز طو شمبي4
 "أستاذ مساعد" بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مف داخؿ القسـ(أستاذ متفرغ  . د./ أحمد ابراىيـ بينسي5

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالبة المذكورة .
 القــــــــرار

 عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة. أوصى المجمس بالموافقة
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وث بشأف تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -86
اإللكترونيات المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  –بالطالبة / رنا عدلي راشد غالب 

 ـ وتشكؿ المجنة مف السادة :2104ت الكيربية دورة أكتوبر واالتصاال
 جامعة حمواف )خارجي( –أستاذ متفرغ بكمية اليندسة  . أ.د / السيد مصطفى سعد0
 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مف داخؿ القسـ( . أ.د / عبد الناصر عبد الجواد محمد2
 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )عف لجنة اإلشراؼ( د/ منى محمد صبري شقير. أ.3
 أستاذ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )مف خارج القسـ( . أ.د/ رمضاف عبد الحميد الشنواني4
 ربية )مف داخؿ القسـ(أستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكي . أ.د/ أسامة فوزي زىراف5

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالبة المذكورة .
 القــــــــرار

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

ـ ) دبموـ 2108وث بشأف اعتماد دورة القيد أكتوبر ة لمدراسات العميا والبح/ وكيؿ الكمي د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -87
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء مف 2108/2109دكتوراه ( لمعاـ الجامعي  –ماجستير  –

 قسـ .المجمس 
 القــــــــرار

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

وث بشأف الطمب المقدـ مف المرشد األكاديمي عمى / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -88
الطالبة / عمياء نيرو موسى السيد بشأف الموافقة عمى استبداؿ بعض المواد في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

 يث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى الطمب المقدـ .ـ ، ح2108/2109
 القــــــــرار

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

مي عمى وث بشأف الطمب المقدـ مف المرشد األكادي/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -89
الطالب / أمير عزت الرفاعي بشأف الموافقة عمى استبداؿ مادة ) االتصاالت ذات الطيؼ الموسع ( بمادة ) دوائر 

ـ ، 2108ـ حيث أنو مقيد بدورة يناير 2108/2109االتصاالت المتقدمة ( في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
 الطمب المقدـ .حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 

 القــــــــرار

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

وث بشأف الطمب المقدـ مف المرشد األكاديمي عمى / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -91
مرسى بشأف الموافقة عمى مادة ) نظـ الرادار والسونار الحديثة ( في الفصؿ الطالب / عبد الفتاح ىشاـ عبد الفتاح 

ـ ، حيث 2107ـ حيث أنو مقيد بدورة أكتوبر 2108/2109الدراسي األوؿ بداًل مف الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
 أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى الطمب المقدـ .

 القــــــــرار

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 4/00/2108 الثالثةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(32) 

وث بشأف الموافقة عمػى تشػكيؿ لجنػة فحػص ومناقشػة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -90
الماجسػتير فػي العمػوـ اليندسػية دورة المسػجؿ لدرجػة  –رسالة الدكتوراه الخاصة بالمينػدس / احمػد محمػد أحمػد فػؤاد العراقػي 

رسػالة ) الروابط الداخمية لمشبكات البصرية عاليػة السػرعة ( وتشػكيؿ لجنػة فحػص ومناقشػة ال -ـ في موضوع :2102أكتوبر 
  -مف السادة:

 الىظيفة االسن م

لبحػػري أسػػتاذ متفػػرغ بقسػػـ األكاديميػػة العربيػػة لمعػػـو والتكنولوجيػػا والنقػػؿ ا مصطفى حسيف عميأ.د/  1
 باإلسكندرية ) خارجي (

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )داخمي( معوض إبراىيـ الدسوقيأ.د/  8
 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) مشرؼ ( أ.د / عبد الناصر عبد الجواد محمد 3
 )مشرؼ(قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ مساعد ب د. / أحمد نبيو زكي راشد 4

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

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

 
 

 هب يسحجد هي أعوبل
 

تنفيذي لوحدة الجودة بشأف سرعة تشكيؿ لجنة مف ذوي الخبرة المذكرة المقدمة مف الدكتور / أسامة فوزي زىراف المدير ال -0
بالكمية في مجاؿ الجودة الذيف شاركوا في إعداد الدراسة الذاتية لمكمية وذلؾ لمتعاوف مع مديري البرامج ووحدة الجودة 

 لعمؿ دراسة ذاتية لمبرامج الخاصة استعدادا لمزيارة المرتقبة لمبرامج الخاصة .
 القــــــــرار

 -كالَ من :مكونه برئاسه  أوصى المجلس بالموافقة على تشكيل لجنة
 رئيسا                               د/ عاطف أبو العزم     0أ السيد
 عضوا                   أ.د / نبيل عبد الواحد أبو اسماعيل السيد 
 عضوا                     البردينى   عبد العظيم د/ محمد0السيد أ

 عضوا / عبد المجيد شرشر                               0سيد دال

مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت المدرس الالمذكرة المقدمة مف ـ / عبد الوىاب فوزي محمد سميماف  -2
غرض السفر إلى الكيربية بشأف الموافقة عمى منحو أجازه دراسية بمرتب يصرؼ بالداخؿ لمدة عاـ قابؿ لمتجديد وذلؾ ب

سنغافورة لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه عمى المنحة الشخصية المقدمة مف جامعة سنغافورة الوطنية لمعاـ الدراسي 
 ـ .2109ـ بدءًا مف يناير 2109/2121

 القــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة .
 
لكمية بشأف الموافقة عمى التجديد السيد أ.د / نبيؿ عبد الواحد المذكرة المقدمة مف السيد األستاذ الدكتور / عميد ا -3

األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بالكمية "عضوًا" بمجمس الكمية لمدة عاـ آخر حيث أنيا انتيت  –اسماعيؿ 
 ـ .30/01/2108في 

 القــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة .



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 4/00/2108 الثالثةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(33) 

 
ـ 2108/2109 لمعاـ الجامعيجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجمستو العادية ) األولى ( لجتماع محضر ا -4

 ـ.28/01/2108 ة يوـ األحد الموافؽالمنعقد
 القــــــــرار

 أحيط المجلس علما  .
 
مدرس المساعد بقسـ تعييف السيد الميندس / جماؿ شحاتو الغزالي ال المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف -5

بالكمية في وظيفة مدرس بذات القسـ حيث أوصى مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ ىندسة اإللكترونيات 
كاف  الصناعية والتحكـ بالموافقة عمى ما ورد بالتقرير وعمى تعييف سيادتو في وظيفة مدرس بذات القسـ حيث أف سيادتو

 بالقسـ . مدرس مساعدقـو بواجباتو منذ تعيينو في وظيفة ويفي عممو ومسمكو  اممتزم

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

 اًحهى االجحوبع حيث كبًث السبعة الثبلثة هسبءً              
 

 

 

 عويد الكلية   أهيي الوجلس                                       

 

 
 أ.د/ عبد الٌبصر عبد الجىاد هحود                  بيعي  أ. د/ السيد هحوىد الر

 

 

 آماؿ..


