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 محضر اجتماع مجمس الكمية

 .ـ1/11/0202 الموافؽ االحدالمنعقدة يـو  { الثالثة} الجمسة                           
م ّفى جوبم السبعة الحبدٌة عشر صببحبً جن عقد اجحوبع هجلس 1/11/0202اًَ فً ٌْم االحد الوْافق 

 ) عوٍد الكلٍة ( عوٍرٍ أٌوي السٍد أحود السٍدالكلٍة برئبسة السٍد األسحبذ الدكحْر/ 

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

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

 ئة وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البي يد/ رمضاف عبد الحميد الشنوان2أ 3

 رئيس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  د/ حمدي عمى أحمد عوض2أ 4

 رئيس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د/ جماؿ محروس عمى عطية 2أ 5

 رئيس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د / أسامة فوزي نبوي زىراف 6
 الفيزيقا والرياضيات اليندسية قسـرئيس مجمس بعمؿ  قائـ / محمد سيد محمد عبد القادر2د 7

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةاألستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة  أ.د/ معوض إبراىيـ معوض 8

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

 متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـاالستاذ ال د/ عبد العظيـ صبيح إبراىيـ2أ 12

 )بالتناوب( بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةاألستاذ المتفرغ  أ.د/ محمد محمد عبد السالـ نصار 11

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ عادؿ عبد المسيح صميب 10

 الفيزيقا والرياضيات اليندسية األستاذ المتفرغ بقسـ ي محمد كامؿ أ.د / مجد 13

 األستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )بالتناوب( أ.د/ وداد عبد المنعـ الجنايني 14

 األستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ )بالتناوب( أ.د/ محمد أبو زيد البرواني 15

 أقدـ األساتذة المساعديف )بالتناوب(  أحمد نبيو زكي راشد د./ 16

 أعتذر عف الحضور
 أقدـ المدرسيف ) بالتناوب ( د. / زياد محمد الصغير طو 1

 تغيب عف الحضور

 ساتذة بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ) بالتناوب(أقدـ األ .د/ نواؿ أحمد الفيشاويأ 1

 تولى سكرتارية الجمسةت

 أمانة المجالس والمجاف   ة / آماؿ محمد الصاوي السيد 1  
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 "االجتماع   "          / رئيس المجمس د وبدأ السيد أ.
 "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  "بذكر                                     

 

  الجميػع إلػى صػالح ثـ رحب سيادتو بالسادة الحضور متمنيًا ليـ كؿ التوفيؽ داعيػا اهلل سػبحانو وتعػالى أف يوفػؽ
   . األعماؿ

  بمناسبة المولد النبوي الشريؼ .ثـ تقدـ سيادتو بالتينئة 

  لتعيينػػو فػػي وظيفػػة اسػػتاذ بقسػػـ الفيزيقػػا  / محمػػد سػػيد محمػػد عبػػد القػػادر2دكمػػا تقػػدـ سػػيادتو بالتينئػػة لمسػػيد
 والرياضيات اليندسية .

  أسمائيـ :كما قاـ سيادتو بتقديـ شيادات تقدير لكؿ مف السادة اآلتي 

السيد د./ احمد محمد محمد النجار استاذ مساعد بقسـ ىندسػة اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـ وقػد منحػت  -
 لو تمؾ الشيادة لترقيتو إلى درجة استاذ مساعد بالتميز العممي .

حػت السيد د./ احمد محمد محمد النجار استاذ مساعد بقسـ ىندسػة اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـ وقػد من -
 لو تمؾ الشيادة بناء عمى تميزه العممي في مجاؿ العمـو اليندسية وحصولو عمى جائزة الدولة التشجيعية.

السيد أ.د / سعيد محمد عبد العػاطي اسػتاذ بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة وقػد منحػت لػو  -
 تمؾ الشيادة لترقيتو إلى درجة استاذ بالتميز العممي .

محمد ريحاف المميجي استاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة وقػد منحػت  السيد د. / -
 لو تمؾ الشيادة لترقيتو إلى درجة استاذ مساعد بالتميز العممي .

السيدة د./ ىند عبد العظيـ مميط استاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة وقػد منحػت  -
ة بنػػػاء عمػػػى تميزىػػػا العممػػػي فػػػي مجػػػاؿ العمػػػـو اليندسػػػية وحصػػػوليا عمػػػى جػػػائزة الدولػػػة ليػػػا تمػػػؾ الشػػػياد

 التشجيعية.

 
 -: الوصبدقبت :أّالً 

 . ـ4/12/0202 ( المنعقدة بتاريخالثانية  المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة )
 

 هْضْعبت ببلحفٌْض ::  ثبًٍبً 
د/ عبد الحميد 2دسة وعمـو الحاسبات بشأف الطمب المقدـ مف السيد أد/ رئيس مجمس قسـ ىن2الكتاب المقدـ مف السيد أ -1

بشأف مد االجازة بدوف مرتب وذلؾ لمرافقة الزوجة بدولة السعودية والتي تنتيى في  أستاذ متفرغ بالقسـ  -محمد رجب
توفيؽ ـ حتى أتمكف مف 31/10/0202ـ حتى 1/12/0202ـ الى ثالثة أشير اخرى اعتبارا مف تاريخ 32/9/0202

نياء متعمقات بالمممكة العربية السعودية ,ونظرا لمظروؼ التي تمر بيا البالد مف عدـ انتظاـ حركة الطيراف بسبب  يأوضاعي وا 
 جائحة كورونا.

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
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/ سحر رجب 2مـو الحاسبات بشأف الطمب المقدـ مف السيدة دد/ رئيس مجمس قسـ ىندسة وع2الكتاب المقدـ مف السيد أ -0 
ـ مع 1/11/0202القزاز مدرس بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات بشأف الموافقة عمى منحيا أجازه رعاية طفؿ وذلؾ اعتبارا مف 

يد المدة ـ عمى نفس اإلجازة بدوف تحد18/8/0202العمـ بأنو قد سبؽ وحصمت عمى موافقة مجمس القسـ بجمستو بتاريخ 
 في الطمب.

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 

 هْضْعبت عبهة ::  رابعبً 
د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف إضػافة نػئ فػي الالئحػة الخاصػة بالدراسػات 2الكتاب المقدـ مف السػيدة أ -0

بيف التعميـ المباشر والتعمػيـ عػف بعػد  " تطبيؽ التعميـ اليجيف لطالب الدراسات العميا بما يسمح بالجمع -العميا يفيد اآلتي:
 ظروؼ طارئة تمر بيا البالد".  أيوأداء االمتحانات الكترونيا حتى يتسنى التعامؿ مع 

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

 هْضْعبت اللجٌة الحٌسٍقٍةخبهسبً : 
وتجييػز القاعػػة  احتياجػات البرنػامم مػف المعامػؿ  وف التعمػيـ والطػالب بشػأفد/ وكيػؿ الكميػة لشػئ2الكتػاب الػوارد مػف السػيد أ -1

 .الدراسية الخاصة بالبرنامم حيث أوصت المجنة التنسيقية بالموافقة
 القــــــــرار

 بتوصية المجنة التنسيقية ويرفع لمجامعة . ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
تشػػكيؿ لجنػػة لمناقشػػة التػػدريب الخػػارجي لطػػالب  لكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأفد/ وكيػػؿ ا2الكتػػاب الػػوارد مػػف السػػيد أ -0

 -عمى تشكيؿ لجنة لمناقشة التدريب الخارجي كاالتي: حيث أوصت المجنة التنسيقية بالموافقة البرنامم
 السيد د/ حسنى شعمة   (3) د/ أحمد النجار 2السيد( 0) د/ حمدي عوض  2أ( السيد 1) 
 السيد د/ عصاـ جمعة.( 5) د/عصاـ نبيؿ السيد  (4) 

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما .
 
المػػذكرة المعروضػػة مػػف المػػدير التنفيػػذي لبرنػػامم  د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف2الكتػػاب الػػوارد مػػف السػػيد أ -3

/ نائػب رئػيس الجامعػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب د2اليندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا بناء عمػى الخطػاب الػوارد مػف مكتػب أ
االلتزاـ حيػث أوصػت المجنػة التنسػيقية بػ  4المسػتوى  فػيبشأف دراسة حالة الطالب/ عبد الػرحمف صػالح محمػود أبػو السػعود 

 .1996مقررات بناء عمى معدلو التراكمي  5عمى أف يقوـ الطالب بتسجيؿ  ةبالالئح
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما .
 
اعتمػاد الخطػة الدراسػية لمفصػؿ الدراسػي األوؿ لمعػاـ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطػالب بشػأف2الكتاب الوارد مف السيد أ -4

 أوصت المجنة التنسيقية بالموافقة.  حيثـ لمبرامم الثالثة بالكمية بنظاـ الساعات المعتمدة 0202/0201الجامعي 
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 القــــــــرار

 بتوصية المجنة التنسيقية ويرفع لمجامعة . ءافقة عمى ما جاأوصى المجمس بالمو 
 
أوصػػت  حيػػث بشػأف تجييػػز حفػػؿ اسػتقباؿ الطػػالب الجػدد د/ وكيػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػيـ والطػػالب2الكتػاب الػػوارد مػف السػػيد أ -5

 المجنة التنسيقية باإلحاطة. 
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما .
 
أوصػت المجنػة  حيػث بشػأف عػرض التقريػر السػنوي لمبرنػامم د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطػالب2الكتاب الوارد مف السيد أ-6

 بالتقرير.  ءالتنسيقية اعتماد ما جا
 القــــــــرار

 بتوصية المجنة التنسيقية ويرفع لمجامعة . ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 
بشأف الطمب المقدـ مف المرشػد األكػاديمي لمطالػب / مػرواف  ئوف التعميـ والطالبد/ وكيؿ الكمية لش2الكتاب الوارد مف السيد أ -7

بشأف الموافقة عمى االستثناء في تسجيؿ المقرر شبكات الحاسػب واساسػيات شػبكات الحاسػب معػا  4عمى السروي بالمستوى 
 تنسيقية بالموافقة. أوصت المجنة ال حيث ىذا الفصؿ الدراسي حيث أنو الفصؿ االخير لمطالب ويتوقع تخرجو.

 القــــــــرار

 بتوصية المجنة التنسيقية ويرفع لمجامعة . ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
بشػأف الطمػب المقػدـ مػف الطالػب / محمػد السػيد عبػد المػنعـ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب2الكتاب الوارد مف السيد أ-8

أوصػت المجنػة  حيػثتحويمة مف البرنامم الى نظاـ الفصميف بالكمية وذلػؾ لظػروؼ خاصػة عبد العاؿ بشأف الموافقة عمى طمب 
 التنسيقية بالموافقة. 

 القــــــــرار

 بتوصية المجنة التنسيقية ويرفع لمجامعة . ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

 -شئْى أعضبء ٍُئة الحدرٌس: : سبدسبً 
 -الميندس/عبػد اهلل نبيػؿ محمػد مصػطفى  عاـ الكمية بشأف الموافقػة عمػى تعيػيف السػيدالمذكرة المقدمة مف السيد/ مدير  -1

مدرس بذات القسـ نظرا لحصولو عمػى درجػة الػدكتوراه بالكمية في وظيفة  ىندسة وعمـو الحاسباتبقسـ المدرس المساعد 
. امعػة اليابانيػة لمعمػـو والتكنولوجيػا في )التحميؿ اآللي لألماكف المزدحمة والكشؼ عف التصرفات غيػر الطبيعيػة(  مػف الج

فػي عممػو  ممتزمػاً  القسػـ حيػث أنػو كػافذات بػ مػدرسفػي وظيفػة  سػيادتو حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمػى تعيػيف
قػـو بواجباتػو عمػى أكمػؿ وجػو ومرفػؽ األوراؽ يأدائػو و فػي بالقسػـ ومحسػنا  في وظيفة مدرس مسػاعدومسمكو منذ تعيينو 

 .الدالة عمى ذلؾ 

 القــــــــرار 

 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة .
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األستاذ الػدكتور / إبػراىيـ عمػي محمػد سػميـ  المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد -0
مػدرس بػذات القسػـ نظػرا لحصػولو وظيفػة  بالكميػة فػي ىندسػة اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـبقسـ المدرس المساعد  -

. حيػث أوصػى مجمػس القسػـ عمى درجة الػدكتوراه فػي ىندسػة الميكاترونيػات والروبوتػات مػف الجامعػة المصػرية اليابانيػة 
فػي وظيفػة في عممو ومسمكو منذ تعيينػو  ممتزماً  القسـ حيث أنو كافذات ب مدرسفي وظيفة  سيادتو بالموافقة عمى تعييف

 .قـو بواجباتو عمى أكمؿ وجو ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ يو  أدائوفي بالقسـ ومحسنا  مدرس مساعد
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة .
 
دراسػات د/ نائػب رئػيس الجامعػة لم2ف السػيد/ مػدير عػاـ الكميػة بشػأف الخطػاب الػوارد مػف مكتػب السػيد أالمذكرة المقدمة مػ-3

عمػى الخطػة  08/4/0202بشأف موافقة مجمس الجامعػة بجمسػتو المنعقػدة بتػاريخ  01/9/0202العميا والبحوث بتاريخ 
 0203/0204ـ حتػى العػاـ الجػامعي 0219/0202الخمسية لكمية اليندسة االلكترونيػة والتػي تبػدأ مػف العػاـ الجػامعي 

( 0ّعيددُن ) 0202خرٌجيً دفعية مػف أوائػؿ 0202/0201والمتضمنة األعداد المطموب تكميفيا لمعاـ الجامعي 

  -هعٍد كبالجً:
 ( معيد بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات. 1عدد)
 ( معيد رياضيات ىندسية مف قسـ التحكـ بقسـ الفزيقا والرياضيات اليندسية. 1عدد)

( 0كميػة قػد وافػؽ بجمسػتو رقػػـ )نتشػرؼ بػأف نفيػد سػيادتكـ عممػا بػأف مجمػس قسػـ ىندسػو االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ بال
عمى ترشيح الميندسة / منو اهلل طارؽ يحي عبد العميـ خضر لمتعييف فػى قسػـ الفيزيقػا  11/12/0202المنعقدة بتاريخ 

( المنعقػدة بتػاريخ 0والرياضيات اليندسية بالكمية. كما وافؽ مجمػس قسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات بالكميػة بجمسػتو رقػـ )
رشػػيح المينػػدس/ أحمػػد جمػػاؿ محمػػود الرفػػاعي عرابػػي لمتعيػػيف فػػي درجػػة معيػػد فػػي قسػػـ ىندسػػو عمػػى ت 14/12/0202

 .وعمـو الحاسبات بالكمية 
 القــــــــرار 

 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة .
 
ر / محمد أحمد عبػد الحميػد الرشػيدي الدكتو  المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد -4

. حيػػث أوصػػى مجمػػس القسػػـ أسػػتاذ مسػػاعد بػػذات القسػػـ بالكميػػة فػػي وظيفػػة  ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػباتبقسػػـ المػػدرس  -
فػي في عممو ومسمكو منػذ تعيينػو  ممتزماً  القسـ حيث أنو كافذات ب أستاذ مساعدفي وظيفة  سيادتو بالموافقة عمى تعييف

 . قـو بواجباتو عمى أكمؿ وجويو  أدائوفي ومحسنا بالقسـ وظيفة مدرس 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة .
 

 -: شئْى الحعلٍن ّالطالةسببعبً : 
امعات إلى كتاب السيد أ.د / أميف المجمس األعمى لمجد/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -1

 :نظاـ التعميـ اليجيف وىي كاآلتي السيد أ.د / رئيس الجامعة والخائ بالتوجيو نحو مراعاة بعض اإلجراءات بتطبيؽ

. تقسيـ السادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة  المعاونة إلى مجموعات التي سوؼ يتـ إسػناد العمميػة التدريسػية لمجموعػات 1
 الطمبة الموضحة ببياف سيادتكـ .



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ1/11/0202 الثالثةالجمسة  ـ0202/0202ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(7) 

 . توعية السادة أعضاء ىيئة التدريس والطالب بنظاـ التعميـ اليجيف .0
 . ضرورة رفع توصيؼ المقررات عمى منصات التعميـ االلكتروني المتاحة حاليًا بموقع الكميات أو موقع الجامعة .3
بموقػػع الكميػػات أو موقػػع  . تػػدريب السػػادة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس عمػػى اسػػتخداـ منصػػات التعمػػيـ االلكترونػػي المتاحػػة حاليػػاً 4

 الجامعة .
 . توفير كافة أنواع الدعـ المستمر مف وحدة تكنولوجيا المعمومات لكؿ مف أعضاء ىيئة التدريس والطالب .5

 .لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة حيث أوصت 
 القــــــــرار

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

الطمػب المقػدـ مػف الطالػب / محمػود صػبري اليػادي  د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -0
( حيث ذكر في طمبو اف االمتحػاف كػاف جػزء لػـ  6عبد المقصود حيث يطمب فيو النظر في رسوبو في مادة ) مقرر اختياري 

ناؾ داتا ليذا الجزء عمى موقع الكمية , حيػث أوصػت لجنػة شػئوف التعمػيـ والطػالب بالموافقػة عمػى مػا جػاء يشرح ولـ يكف ى
بكتاب السيد أ.د / رئيس كنتروؿ الفرقة الرابعة بشأف الطمػب المقػدـ مػف الطالػب المػذكور اعػاله حيػث تبػيف أف الطالػب تقػدـ 

 .النتيجة مطابقة لمنتيجة المعمنة مراجعة ورقة اإلجابة ووجدبالتماس لمراجعة تصحيح ورقة اإلجابة وقد قاـ الطالب ب

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما .
الطمب المقدـ مػف الطالػب / أحمػد شػوقي عبػد المجيػد  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -3

عفائػو مػف مقػرري محمد رجب حيث يطمب فيو االلتماس لتحويمو مف كمية اليند سة بشبيف الكـو إلى كميتنا بالفرقػة األولػى وا 
(  , حيػث أوصػػت لجنػة شػئوف التعمػيـ والطػػالب  0, فيزيػاء  0( وحالتػو منقػوؿ بمػػادتيف ) رياضػة  0, فيزيػاء  0) رياضػة 

اـ الجػػامعي بالموافقػػة عمػػى قبػػوؿ تحويػػؿ الطالػػب / أحمػػد شػػوقي عبػػد المجيػػد محمػػد رجػػب إلػػى كميتنػػا بالفرقػػة األولػػى لمعػػ
عفائػػو مػػف مقػػرري ) رياضػػة 0202/0201 ( طبقػػًا لمضػػوابط الخاصػػة لقػػرار المجمػػس األعمػػى لمجامعػػات  0, فيزيػػاء  0ـ وا 

 لمظروؼ الطارئة وطبقًا لبياف الحالة المرفؽ وتطبؽ عميو قواعد المقاصات العممية لجميع الطالب المحوليف لمكمية .

 القــــــــرار

 افقة عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة .أوصى مجمس الكمية بالمو 
 

الطمب المقدـ مػف محػامي الطالػب المحبػوس / حذيفػة  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -4
والمحجػػوب نتيجتػػو لحػػيف أداء  نػػاجي موسػػى عمػػراف المقيػػد بالفرقػػة الرابعػػة قسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ

االمتحانات العممية والمميور بختـ نيابة شبيف الكوـ الكمية بالتوجيو نحو اتخاذ الالـز والػذي يطمػب فيػو التصػريح باسػتخراج 
جػػدوؿ االمتحانػػات وتحديػػد موعػػد لعمػػؿ مشػػروع التخػػرج  , حيػػث أوصػػت لجنػػة شػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بػػأف يؤجػػؿ االمتحػػاف 

بتػاريخ  604ب النتيجة لحيف أداء االمتحانات العممية المطموبة تطبيقًا لقػرار المجمػس األعمػى لمجامعػات رقػـ العممي مع حج
 ـ .8/11/0218ـ الخائ بتأجيؿ امتحانات الطالب المحتجزيف وكذلؾ قرار رئيس الجامعة بتاريخ 08/10/0214

 القــــــــرار

 جنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة .أوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جاء بتوصية ل
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ1/11/0202 الثالثةالجمسة  ـ0202/0202ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(8) 

إيقػاؼ قيػد الطالػب / عمػاد عمػي أحمػد العظمػو المقيػد  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -5
ة ـ , حيػػث أوصػػت لجنػػ0202/0201بالفرقػػة الرابعػػة وحالتػػو )فرصػػة أولػػى( قسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ 

شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى إيقاؼ قيد الطالب المذكور المقيد بالفرقة الرابعػة قسػـ ىندسػة اإللكترونيػات الصػناعية 
 ـ عف الدراسة لحيف تحديد موقفو مف التجنيد .0202/0201والتحكـ في العاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 نة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة .أوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لج
 

اعػػادة قيػػد الطالػػب / ميشػػيؿ دوس مػػيالد نصػػيؼ  د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -6
ـ وحالتو )فرصة سادسػة( الموقػوؼ عػف الدراسػة 0202/0201بالفرقة الرابعة قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ 

بب التجنيد , حيػث أوصػت لجنػة شػئوف التعمػيـ والطػالب بالموافقػة عمػى اعػادة قيػد الطالػب المػذكور بالفرقػة الرابعػة قسػـ بس
ـ الموقػػوؼ عػػف الدراسػػة بسػػبب التجنيػػد وكانػػت 0202/0201ىندسػػة اإللكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ فػػي العػػاـ الجػػامعي 

 حالتو )فرصة سادسة( .

 القــــــــرار

 لكمية بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة .أوصى مجمس ا
اعػادة قيػد الطالػب / محمػد توفيػؽ عبػد العظػيـ السػيد  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشػأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -7

( لسػنة 581االداري بالمنوفيػة فػي الػدعوى رقػـ )العفيفي بعد تصويب نتيجتو وذلؾ تنفيذا لمحكـ الصادر مف محكمة القضاء 
والتي تتضمف تصويب نتيجتو فػي العػاـ الجػامعي  01لسنة  581ـ بطمب بدعوة قضائية رقـ 07/6/0202ؽ بجمستو  01

ـ , حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى تنفيذ حكػـ 10/12/0202ـ والوارد إلينا بتاريخ 0218/0219
تصويب نتيجة الطالب مف مفصوؿ الستنفاذ عدد مرات الرسوب بالفرقة االعدادي إلػى منقػوؿ لمفرقػة األولػى بمػادة المحكمة و 

 .ـ0202/0201العاـ الجامعي الحالي تخمؼ والموافقة عمى اعادة قيد الطالب وقيده بسجالت الكمية ب

 القــــــــرار

 ئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة .أوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة ش
 

قبػوؿ الطالػب السػوداني الجنسػية / احمػد سػالـ احمػد  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشػأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ -8
ـ حيث يوصي الطمػب واإلفػادة بالسػماح لػو باسػتكماؿ اجػراءات التسػجيؿ 0202/0201سعيد لمدراسة بالكمية لمعاـ الجامعي 

واالنتظاـ في الدراسة وحضور االمتحانات مع حجب النتائم النيائية لحيف موافاتنا بممؼ أوراؽ الطالب , حيػث أوصػت لجنػة 
شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى قبوؿ الطالب واستكماؿ اجراءات التسجيؿ وحضور االمتحانات مع حجب النتػائم لحػيف 

 وصوؿ ممؼ الطالب .

 القــــــــرار

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

الطمػب المقػدـ مػف ولػي أمػر الطالبػة / مػريـ محمػد  د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف2الكتاب المقدـ مػف السػيد أ -9
ـ  لمموافقػػة عمػػى اسػػتخراج بيػػاف حالػػة لمطالبػػة 0202/0201صػػالح الػػديف عبػػد الحميػػد بالفرقػػة اإلعػػدادي العػػاـ الجػػامعي 

لتقديمو إلى جامعة االسكندرية لمتحويؿ نظرًا لظروؼ عائمية وصحية ممحة , حيث أوصت لجنة شئوف التعمػيـ والطػالب بعػدـ 
 ـ .0219/0202الموافقة حيث أف الطمبة ليست مقيدة بالكمية في العاـ الجامعي 

 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ1/11/0202 الثالثةالجمسة  ـ0202/0202ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(9) 

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

التػػرخيئ لطػػالب الفػػرئ مػػف الخػػارج بػػدخوؿ  د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ -12
الخػارج عممػًا بػأف ىػؤالء ـ حيػث أف ىػؤالء الطػالب ليػـ حػؽ التقػدـ لالمتحػاف مػف 0202/0201االمتحانات لمعاـ الجػامعي 

 الطالب قاموا بسداد الرسوـ الخاصة بذلؾ وىـ :

 فرصة التقدـ لالمتحاف الفرقة اسـ الطالب ـ
 الثالثة مف الخارج الثانية محمود عبد المنعـ عبد المجيد 1
 الثالثة مف الخارج الثانية محمد احمد أميف حسيف 0
 موافقة .بال, حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب  

 القــــــــرار

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

  -: العالقبت الثقبفٍة: ثبهٌبً 
خاصػػة بالسػػيد لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث ا -1

) طالػػب دراسػػات عميػػا ( والمسػػجؿ لدرجػػة الػػدكتوراه بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات   –س / خالػػد رمضػػاف محمػػد عمػػي المينػػد
وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ الممكيػػة الفكريػػة لمسػػادة البػػاحثيف مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس وتنميػػة ورعايػػة واالتصػػاالت الكيربيػػة 

رية أو عربيػة أو عالميػة. حيػث أوصػت لجنػة العالقػات الثقافيػة المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء مصػ
 و .بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادت

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

يدة خاصػػة بالسػػلمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث ا -0
وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ الممكيػػة الفكريػػة المػػدرس بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات بالكميػػة   –الػػدكتورة / مػػروة أحمػػد شػػوماف 

لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػرى سػواء مصػرية 
 . ايالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتأو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة الع

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

خاصػػة بالسػػيدة لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث ا -3
طالبػػة دراسػػات عميػػا ( والمسػػجمة لدرجػػة الماجسػػتير بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات )   –الميندسػػة / فاطمػػة محمػػد عمػػي خػػالؼ 

وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ الممكيػػة الفكريػػة لمسػػادة البػػاحثيف مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس وتنميػػة ورعايػػة واالتصػػاالت الكيربيػػة 
أوصػت لجنػة العالقػات الثقافيػة  المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء مصػرية أو عربيػة أو عالميػة. حيػث

 . ايبالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادت

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ1/11/0202 الثالثةالجمسة  ـ0202/0202ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(12) 

خاصة بالسيد الدكتور لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث ا -4
وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ الممكيػػة الفكريػػة المػػدرس بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة   –شػػد / محمػػد جػػالؿ الم

لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػرى سػواء مصػرية 
 و .موافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتأو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بال

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

مجمػس قسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات فػي لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف موافقػة ا -5
. ة المنوفيػػة والجامعػػات الميتوانيػػةيػػذ اتفاقيػػة التعػػاوف بػػيف جامعػػـ بشػػأف تنف14/12/0202جمسػػتو )الثانيػػة( المنعقػػدة بتػػاريخ 

 .حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة 

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
ر / طمعػت عبػد الطمػب المقػدـ مػف السػيد الػدكتو لمذكرة المقدمة مػف السػيدة أ.د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف ا -6

المػػدرس بقسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػية لمموافقػػة عمػػى اسػػتكماؿ الميمػػة العمميػػة الخاصػػة بسػػيادتو  –الحميػػد طمعػػت 
باستئناؼ السػفر لمػدة عػاـ . حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بجميورية الصيف الشعبية الستكماؿ ابحاث ما بعد الدكتوراه 

 . الستكماؿ الميمة العممية الخاصة بسيادتو كامؿ يبدأ مف تاريخ السفر

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

الطمب المقدـ مف السيد الميندس / محمود سػامي لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف ا -7
اإللكترونيات الصناعية والتحكـ وعضو اإلجازة الدراسية لمحصػوؿ عمػى  المدرس المساعد بقسـ ىندسة –عبد الفتاح ابو عمر 

درجة الدكتوراه عمى إحدى المنح المقدمة لمدولة مف حكومة الصػيف والػذي يمػتمس فيػو الموافقػة عمػى تجديػد االجػازة الدراسػية 
سػيادتو الدراسػية لمػدة )عػاـ رابػع(  بالموافقػة عمػى مػد اجػازة. حيػث أوصػت لجنػة العالقػات الثقافيػة لسيادتو لمػدة )عػاـ رابػع( 

 ـ بمرتب يصرؼ مف الداخؿ طبقًا لموائح المعموؿ بيا داخؿ الجامعة .0/12/0201ـ حتى 3/12/0202اعتبارًا مف 

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

 -: دراسبت علٍب : جبسعبً 
لجنة فحئ ومناقشة  توصيةدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لم-1

دورة أكتوبر  إلحاؽالعمـو اليندسية ماجستير لدرجة  ةالمسجم–رضا أحمد حافظ بدير  /  ةالخاصة بالميندس الماجستيررسالة 
 ـ بعنواف :0214

 النمذجة والتحقيؽ ألداء االتصاالت النانوية في شبكات النانو"  "
"Modeling and investigation of Nano Communications performance in Nano Networks"  

درجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة  ةمػػنح الميندسػػة المػػذكور حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى 
 اقشة .اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية وبناء عمى ما جاء بقرار لجنة الفحئ والمن

 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ1/11/0202 الثالثةالجمسة  ـ0202/0202ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(11) 

عمػػػى مػػػنح  بالميندسػػػة المػػػذكورة درجػػػة ماجسػػػتير العمػػػوـ اليندسػػػية بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات  أوصػػػى المجمػػػس بالموافقػػػة
 لمجامعة ويرفعواالتصاالت الكيربية 

 
نة فحئ ومناقشة رسالة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لج -0

بقسـ  العمـو اليندسية  دكتور الفمسفة فيلدرجة  ةالمسجم  – ناىد توفيؽ حامد عبد الحفيظ/  ةالخاصة بالميندس الدكتوراه
)دمم الصور الطبية متعدد األنماط  -ـ في موضوع :0215دورة أكتوبر ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية 

  -فحئ ومناقشة الرسالة مف السادة:( وتشكيؿ لجنة التصورية
 
 

 

 الوظيفة االسـ ـ
 جامعة حمواف )خارجي( –أستاذ بكمية اليندسة  أحمد فرج صديؽأ.د/  1
 أستاذ بمعيد بحوث االلكترونيات )عف لجنة االشراؼ( أ.د/ محمود عبد المنعـ فخر الديف 0
 واالتصاالت الكيربية )داخمي(أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات  أ.د / طو السيد طو 3
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )عف لجنة االشراؼ( د/ معوض ابراىيـ معوض2أ 4

 . الفحئ والمناقشة الخاصة بالميندسة المذكورةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 
 القــــــــرار

 لمجامعة ويرفعتشكيؿ لجنة الفحئ والمناقشة الخاصة بالميندسة المذكورة عمى  الموافقةأوصى المجمس ب
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحئ ومناقشة رسالة -3
بقسـ ىندسة  العمـو اليندسية  دكتور الفمسفة فىلدرجة  المسجؿ  – عمى ابراىيـ أحمد صياـالخاصة بالميندس /  الدكتوراه

)المراقبة اآلمنة لمصحة باستخداـ انتر نت األشياء  -ـ في موضوع :0217 ينايردورة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية 
  -( وتشكيؿ لجنة فحئ ومناقشة الرسالة مف السادة:والحوسبة السحابية

 الوظيفة االسـ ـ
 الجامعة المصرية اليابانية )خارجي( –أستاذ بكمية اليندسة  مد الصبروتىميا محأ.د/  1

أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )عف لجنة  أ.د/ عاطؼ السيد أبو العـز 0
 االشراؼ(

 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )داخمي( أ.د / منى محمد صبري شقير 3

أستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ )عف لجنة  د/ غادة محمد عبد الستار البنبي 4
 االشراؼ(

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

 لمجامعة ويرفع لفحئ والمناقشة الخاصة بالميندس المذكورتشكيؿ لجنة اعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ1/11/0202 الثالثةالجمسة  ـ0202/0202ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(10) 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحئ ومناقشة رسالة -4
ة بقسـ ىندسة ماجستير العمـو اليندسيالمسجؿ لدرجة   – محمود أحمد نصر كماؿالخاصة بالميندس /  الماجستير

)التطبيؽ الكؼء لممرشحات التكيفية باستخداـ  -ـ في موضوع :0219 االلكترونيات واالتصاالت الكيربية الحاؽ بدورة يناير
  -( وتشكيؿ لجنة فحئ ومناقشة الرسالة مف السادة:الرياضيات الرباعية في تطبيقات التأميف

 الوظيفة االسـ ـ
 متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )داخمي(أستاذ  معوض ابراىيـ معوضأ.د/  1
 أستاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندية )مشرؼ( أ.د/ اميؿ صبحى شكر اهلل 0
 أستاذ متفرغ بكمية اليندسة جامعة عيف شمس )خارجي( سيي رفعت أنأ.د / وجد 3
 سة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ(أستاذ مساعد بقسـ ىند د/ سعيد محمد عبد العاطي 4

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

 لمجامعة ويرفع تشكيؿ لجنة الفحئ والمناقشة الخاصة بالميندس المذكورعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحئ ومناقشة رسالة  المذكرة-5
بقسـ  العمـو اليندسية ماجستير المسجؿ لدرجة   – أحمد حسيف مصطفى أبو ششيتوالخاصة بالميندس /  الماجستير

)تحسيف تأميف المعمومات لالتصاؿ  -ـ في موضوع :0215 ة أكتوبرىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية الحاؽ بدور 
  -( وتشكيؿ لجنة فحئ ومناقشة الرسالة مف السادة:مف ىاتؼ خموي الى أخر"

 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ متفرغ بكمية اليندسة جامعة طنطا )خارجي( محمد السعيد نصرأ.د/  1
 ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ(أستاذ متفرغ بقسـ  أ.د/ السيد محمود الربيعي 0

أستاذ متفرغ )أستاذ مساعد (بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  د/ عادؿ شاكر الفيشاوي 3
 )داخمي(

 .الفحئ والمناقشة الخاصة بالميندس المذكورحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 
 ـرارالقـــــــ

 لمجامعة ويرفع تشكيؿ لجنة الفحئ والمناقشة الخاصة بالميندس المذكورعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحئ ومناقشة رسالة -6
بقسـ ىندسة  العمـو اليندسية ماجستير لدرجة  ةالمسجم  – الرفاعي إسراء أحمد عمى/  ةالخاصة بالميندس الماجستير

( )تحميؿ وتصميـ ىوائيات االستشعار القابمة لمتشكيؿ" -ـ في موضوع :0216 االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة يناير
  -وتشكيؿ لجنة فحئ ومناقشة الرسالة مف السادة:

 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ( الديف صابر حممي زيفأ.د/  1
 جامعة حمواف )خارجي( –أستاذ متفرغ بكمية اليندسة  أ.د/ قرني رجب محمود 0



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ1/11/0202 الثالثةالجمسة  ـ0202/0202ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(13) 

أستاذ متفرغ )أستاذ مساعد (بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  د/ أحمد ابراىيـ بينسي 3
 )داخمي(

 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ) مشرؼ( د العظيـ محمد مميطد/ ىند عب 4

 .الفحئ والمناقشة الخاصة بالميندسة المذكورةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 
 القــــــــرار

 لمجامعة ويرفع بالميندسة المذكورة عمى تشكيؿ لجنة الفحئ والمناقشة الخاصة أوصى المجمس بالموافقة
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة فحئ ومناقشة رسالة -7
بقسـ  –دكتور الفمسفة  في اليندسية المسجؿ لدرجة  --تامر طالؿ محمد عبد اليادىالخاصة بالميندس / الدكتوراه 

 بعنواف : ـ0212سة وعموـ الحاسبات دورة أكتوبرىند

 "" تحسيف الصور المستقبمة مف االقمار الصناعية بتقنية الدمم 
" Fusion based Enhancement of Satellite Images" 

ئ دكتػػور الفمسػػفة فػػي العمػػوـ اليندسػػية تخصػػمػػنح المينػػدس المػػذكور درجػػة حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى 
 ىندسة وعموـ الحاسبات بناءا عمى ما جاء بقرار لجنة الفحئ والمناقشة.
 القــــــــرار

دكتػور الفمسػفة فػي العمػػوـ اليندسػية تخصػئ ىندسػة وعمػػوـ عمػػى مػنح  المينػدس المػذكور درجػػة  أوصػى المجمػس بالموافقػة
 لمجامعة ويرفع الحاسبات

 
دراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة فحئ ومناقشة رسالة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لم-8

بقسـ  –دكتور الفمسفة  في اليندسية لدرجة  ةالمسجم -أسماء احمد سعيد محمد راضي/  ةالخاصة بالميندسالدكتوراه 
 بعنواف : ـ0215ىندسة االلكترونيات و االتصاالت الكيربية  دورة أكتوبر

 "حة لمتوجيو في االتصاؿ مف ألو في شبكات االستشعار الالسمكية " بروتوكوالت مقتر 
Proposed Routing Protocols in M2M For WSN" 

دكتػػور الفمسػػفة فػػي العمػػوـ اليندسػػية تخصػػئ درجػػة  ةمػػنح الميندسػػة المػػذكور حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى 
 عمى ما جاء بقرار لجنة الفحئ والمناقشة. ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بناءا

 القــــــــرار

دكتػػػور الفمسػػػفة فػػػي العمػػػوـ اليندسػػػية تخصػػػئ ىندسػػػة عمػػػى مػػػنح  المينػػػدس المػػػذكورة درجػػػة  أوصػػػى المجمػػػس بالموافقػػػة
 لمجامعة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ويرفع

 
يا والبحوث بشأف الموافقة عمى التقارير السنوية لطالب الماجستير لعمالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات ا -9

( أوليـ الميندسة / مرفت محمد مدحت اليوارى وأخرىـ أشرؼ محمد سامى مسعود 8بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات وعددىـ )
 محمد.

 القــــــــرار

 لمجامعة ويرفع أوصى المجمس بالموافقة
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يا والبحوث بشأف الموافقة عمى التقارير النصؼ سنوية لطالب أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العم المذكرة المقدمة مف السيد -12
( أوليـ الميندس / ياسيف منير ياسيف وأخرىـ سمير سمير عمى 00الماجستير بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات وعددىـ )

 العمريطى.
 القــــــــرار

 لمجامعة ويرفع أوصى المجمس بالموافقة
 

يا والبحوث بشأف الموافقة عمى ما جاء بالتقارير السنوية لطالب المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العم -11
ـ( 0219/0202المسجميف لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية لمعاـ الجامعي )

 . مياء احمد النعا وأخرىـ رضا ابراىيـ احمد سيؼ الديف( أوليـ الميندسة / ع85وعددىـ )
 القــــــــرار

 لمجامعة ويرفع أوصى المجمس بالموافقة
الموافقة عمى رفع اسـ السيد أ.د/ محمد ابراىيـ  السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفالمذكرة المقدمة مف  -10

جامعة حمواف مف لجنة اإلشراؼ عمى رسالة الدكتوراه الخاصة بالميندسة / شيماء  -سةاستاذ متفرغ بكمية اليند –العدوى 
المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر  –محمد ىاني عمي قنديؿ 

 ـ لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي :0215
 بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات أستاذ متفرغ نواؿ أحمد الفيشاويأ.د/  1

 مدرس بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د./ مختار أحمد عمي 0

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة .
 القــــــــرار

 لمجامعة ويرفع أوصى المجمس بالموافقة
 
فقة عمى رفع اسـ السيد د./ رمضاف محمد الموا السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفالمذكرة المقدمة مف  -13

مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات مف لجنة اإلشراؼ عمى رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالب /  –عبد العظيـ جاد الحؽ 
المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات والمسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ  –أحمد سامي عبد العزيز مرسي 

 ـ وذلؾ نظرًا لظروؼ خاصة بسيادتو لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي :0216ية دورة أكتوبر اليندس
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات نواؿ أحمد الفيشاويأ.د/  1

 د./ سيفاف جاىؿ 0
 –جامعة مانشستر الحضرية –أستاذ مساعد بقسـ الحوسبة والرياضيات 

 المممكة المتحدة

 مدرس بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات شوماف د. / مروة أحمد 3
 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة .

 القــــــــرار

 لمجامعة ويرفع أوصى المجمس بالموافقة
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الموافقة عمى قبوؿ الطالب المتقدميف لمقيد  السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفالمذكرة المقدمة مف  -14
ـ , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا 0202/0201دكتوراه ( لمعاـ الجامعي  –ماجستير  –ـ ) دبمـو 0202أكتوبر بدورة 

 بالموافقة .
 القــــــــرار

 لمجامعة ويرفع أوصى المجمس بالموافقة
 

خطة الدراسات العميا  إجراء تعديالت في السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفالمذكرة المقدمة مف  -15
 ـ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة .0202/0201

 القــــــــرار

 لمجامعة ويرفع أوصى المجمس بالموافقة
 

مقدـ مف المرشد األكاديمي عمى الطالبة الطمب ال السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفالمذكرة المقدمة مف  -16
/ نورا محمد عبد العميـ اليميس بشأف الموافقة عمى استبداؿ مادة ) نظـ التعديؿ الرقمي الحديثة ( بمادة ) إلكترونيات الكـ 

 ـ , حيث أوصت لجنة الدراسات0202ـ حيث أنيا مقيدة بدورة يناير 0202/0201والبصريات المتقدمة ( لمعاـ الجامعي 
 العميا بالموافقة .

 القــــــــرار

 لمجامعة ويرفع أوصى المجمس بالموافقة
 

الطمب المقدـ مف المرشد األكاديمي عمى الطالبة  السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفالمذكرة المقدمة مف  -17
النانو الضوئية وخصائصيا ( بمادة ) نبائط وتركيبات  / سارة سامي سميماف محمد بشأف الموافقة عمى استبداؿ مادة ) بمورات

ـ , حيث أوصت لجنة الدراسات 0202ـ حيث أنيا مقيدة بدورة يناير 0202/0201النانو وطرؽ تصنيعيا ( لمعاـ الجامعي 
 العميا بالموافقة .

 القــــــــرار

 لمجامعة ويرفع أوصى المجمس بالموافقة
 

ضافة مواد خاصة بالطالب  .د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفالسيد أالمذكرة المقدمة مف  -18 الموافقة عمى حذؼ وا 
/ ريموف ظريؼ حممي صالح المقيد بتمييدي ماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ 

ضافة مادة  ACD620ـ , وذلؾ بحذؼ مادة )إلكترونيات القدرة المتقدمة( 0202دورة يناير  مف الفصؿ الدراسي الثاني وا 
 إلى الفصؿ الدراسي الثاني , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة . ACD634الميكاترونيات المتقدمة( )

 القــــــــرار

 لمجامعة ويرفع أوصى المجمس بالموافقة
 

ضافة مواد السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفالمذكرة المقدمة مف  -19 خاصة بالطالب  الموافقة عمى حذؼ وا 
/ مينا عادؿ سعيد ميخائيؿ المقيد بتمييدي ماجستير في العموـ اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة 

ضافة مادة  ACD620ـ , وذلؾ بحذؼ مادة )إلكترونيات القدرة المتقدمة( 0202يناير  مف الفصؿ الدراسي الثاني وا 
 إلى الفصؿ الدراسي الثاني , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة . ACD634)الميكاترونيات المتقدمة( 
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 القــــــــرار

 لمجامعة ويرفع أوصى المجمس بالموافقة
 

ضافة مواد خاصة بالطالب  السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفالمذكرة المقدمة مف  -02 الموافقة عمى حذؼ وا 
حمود بدوي المقيد بتمييدي ماجستير في العموـ اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة / أحمد بدوي م

ضافة مادة  ACD620ـ , وذلؾ بحذؼ مادة )إلكترونيات القدرة المتقدمة( 0202يناير  مف الفصؿ الدراسي الثاني وا 
 , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة .إلى الفصؿ الدراسي الثاني  ACD634)الميكاترونيات المتقدمة( 

 القــــــــرار

 لمجامعة ويرفع أوصى المجمس بالموافقة
 
الموافقة عمى إلغاء قيد الطالب المقيديف لدرجة  السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفالمذكرة المقدمة مف  -01

كترونيات واالتصاالت الكيربية الذي انتيت المدة القانونية لقيدىـ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإلل
( طالب أوليـ الطالبة / رباب صالح 6ـ ولـ يتقدموا لتسجيؿ نقطة البحث حتى تاريخو وعددىـ )32/9/0202الماجستير في 

ميا بالموافقة عمى إلغاء قيد محمد الحمبي وآخرىـ الطالب / محمد محسف سعيد عطا اهلل , حيث أوصت لجنة الدراسات الع
 الطالب السابؽ ذكرىـ .

 القــــــــرار

 لمجامعة عمى إلغاء قيد الطالب السابؽ ذكرىـ ويرفع أوصى المجمس بالموافقة
 

الموافقة عمى إلغاء قيد الميندس / عبد الوىاب  السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفالمذكرة المقدمة مف  -00
المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية والمقيد لدرجة دكتور الفمسفة في  –فوزي محمد سميماف 

ـ حيث أف الطالب المذكور عضو االجازة الدراسية لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه عمى 0217العمـو اليندسية دورة أكتوبر 
لعمـو والتكنولوجيا والبحوث بسنغافورة , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا المنحة الشخصية المقدمة لسيادتو مف ىيئة ا

 بالموافقة عمى إلغاء قيد الطالب المذكور .
 القــــــــرار

 لمجامعة عمى إلغاء قيد الطالب المذكور ويرفع أوصى المجمس بالموافقة
 

الموافقة عمى إلغاء قيد الميندس / مصطفى  لبحوث بشأفالسيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا واالمذكرة المقدمة مف  -03
ـ وذلؾ 0219المقيد بدبمـو الفرقة األولى بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر  –احمد ابو النجا حامد 

 .الطالب المذكورقة عمى إلغاء قيد نظرًا لرغبتو في عدـ استكماؿ الدراسة , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالمواف
 القــــــــرار

 لمجامعة عمى إلغاء قيد الطالب المذكور ويرفع أوصى المجمس بالموافقة
 

الموافقة عمى إلغاء قيد الطالب الذيف لـ يسجموا  السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفالمذكرة المقدمة مف  -04
( طالب أوليـ الطالبة / مروة محمد نجيب داوود 4مدة القانونية لذلؾ وعددىـ )خطة البحث لدرجة الماجستير وتجاوزوا ال

 وآخرىـ الطالبة / زينب جابر احمد عالـ , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إلغاء قيد الطالب السابؽ ذكرىـ .
 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ1/11/0202 الثالثةالجمسة  ـ0202/0202ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(17) 

 لمجامعة ـ ويرفععمى إلغاء قيد الطالب السابؽ ذكرى أوصى المجمس بالموافقة
 

الموافقة عمى إلغاء قيد الطالبة / ىالة سامي  السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفالمذكرة المقدمة مف  -05
ـ وذلؾ نظرًا 0216المقيدة بتمييدي ماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر  –عمي حمامة 
ـ لمحصوؿ عمى الدرجة ولـ يتـ 32/9/0202لمدة القانونية )أربع سنوات( لالئحة الحديثة والتي انتيت في لتجاوزىا ا

 تسجيميا نقطة البحث حتى تاريخو , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إلغاء قيد الطالبة المذكورة .
 القــــــــرار

 لمجامعة ويرفع ةالمذكور  ةبعمى إلغاء قيد الطال أوصى المجمس بالموافقة
 

الموافقػة عمػى إلغػاء قيػد المينػدس / السػيد  السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأفالمذكرة المقدمة مف  -06
المقيػػد لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػي العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات دورة أكتػػوبر  –عبػػد الغنػػي محمػػود الشػػيف 

ـ ولػـ يتقػدـ بالتسػجيؿ لنقطػة البحػث , حيػث أوصػت لجنػة الدراسػات 32/9/0202وذلؾ النتياء مدتػو القانونيػة فػي ـ 0215
 العميا بالموافقة عمى إلغاء قيد الطالب المذكور .

 القــــــــرار

 لمجامعة عمى إلغاء قيد الطالب المذكور ويرفع أوصى المجمس بالموافقة
 

الموافقة عمى إلغاء إلغاء تسجيؿ الميندس /  أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفالسيد المذكرة المقدمة مف  -07
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  –أشرؼ عبد اهلل عبد البديع البنا 

لكيربية وذلؾ نظرًا لتواصؿ الطالب والمتابعة مع لجنة ـ تخصئ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت ا0214دورة أكتوبر 
 اإلشراؼ , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إلغاء إلغاء تسجيؿ الطالب المذكور .

 القــــــــرار

 لمجامعة عمى إلغاء إلغاء تسجيؿ الطالب المذكور ويرفع أوصى المجمس بالموافقة
 

الموافقة عمى إلغاء إلغاء تسجيؿ الميندس /  د أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفالسيالمذكرة المقدمة مف  -08
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  –مصطفى مفتاح عمي مفتاح 

لكيربية وذلؾ نظرًا لتواصؿ الطالب والمتابعة مع لجنة ـ تخصئ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت ا0214إلحاؽ بدورة أكتوبر 
 اإلشراؼ , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إلغاء إلغاء تسجيؿ الطالب المذكور .

 القــــــــرار

 لمجامعة عمى إلغاء إلغاء تسجيؿ الطالب المذكور ويرفع أوصى المجمس بالموافقة
 

الموافقة عمى إلغاء تسجيؿ الميندس / أيمف  د أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفالسيالمذكرة المقدمة مف  -09
المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر  –عبد الفتاح ىالؿ أبو جبة 

لجنة اإلشراؼ , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( حيث أف الطالب غير متواصؿ مع 0214
 بالموافقة عمى إلغاء تسجيؿ الطالب المذكور .

 القــــــــرار

 لمجامعة عمى إلغاء تسجيؿ الطالب المذكور ويرفع أوصى المجمس بالموافقة



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ1/11/0202 الثالثةالجمسة  ـ0202/0202ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(18) 

 
عمى إلغاء تسجيؿ الميندس / أشرؼ الموافقة  السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفالمذكرة المقدمة مف  -32

ـ ) 0216المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر  –محمد مسعود محمد 
بنظاـ الساعات المعتمدة ( بناءًا عمى رغبة الطالب , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إلغاء تسجيؿ الطالب 

 ر .المذكو 
 القــــــــرار

 لمجامعة عمى إلغاء تسجيؿ الطالب المذكور ويرفع أوصى المجمس بالموافقة
 

افقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -31
سفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات المقيدة لدرجة دكتور الفم –بالميندسة / مروة عفيفي عمي نصر 

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

 " " تحسيف تأميف نظـ اتصاالت اإلشارات المسموعة
" Security Enhancement of Audio Communication Systems " 

 اًل مف :تحت إشراؼ ك
 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية السيد محمود الربيعيأ.د /  1
 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 0
 لكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ مساعد "استاذ متفرغ" بقسـ ىندسة اإل  د. / عادؿ شاكر الفيشاوي 3

 مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د. / وليد جابر الشافعي 4
 .ةالمذكور  بالميندسةالبحث الخاصة  نقطةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ 

 القــــــــرار

 لمجامعة ويرفع اصة بالميندسة المذكورةتسجيؿ نقطة البحث الخعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

افقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -30
المقيدة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية تخصئ ىندسة وعمـو الحاسبات  –بالميندسة / ابتساـ حمدي خضر السيممي 

 بعنواف :ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( 0216ىندسة وعموـ الحاسبات دورة أكتوبر  بقسـ

 " " توظيؼ تحميالت البيانات الضخمة في التطبيقات الزراعية لنظـ المعمومات الجغرافية
" Utilizing Big Data Analytics in GIS Agricultural Applications " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 فةالوظي االسـ ـ
 معيد بحوث النيؿ -أستاذ مساعد ورئيس وحدة الطاقة الكيرومائية  أ.د/ نادية محمد عبد السالـ عشرة 1
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات نواؿ أحمد الفيشاويأ.د /  0
 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات د. / عبير عبد العزيز محمد عشرة 3

 .ةالمذكور  بالميندسةالبحث الخاصة  خطةميا بالموافقة عمى تسجيؿ حيث أوصت لجنة الدراسات الع
 القــــــــرار

 لمجامعة ويرفع تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالميندسة المذكورةعمى  أوصى المجمس بالموافقة



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ1/11/0202 الثالثةالجمسة  ـ0202/0202ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(19) 

البحث الخاصة  افقة عمى تسجيؿ خطةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -33
المقيدة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت  –بالميندسة / آية صبري يونس عيد 

 بعنواف :ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( 0216الكيربية دورة أكتوبر 

 " " تحسيف أداء خوارزميات التشفير البصري
" Performance Enhancement of Optical Cryptography Algorithms" 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ بقسـ  أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 1
 ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ مساعد بقسـ  أحمد نبيو ذكي راشد/  د. 0
 ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ مساعد بقسـ  ورد. / محمد صالح فتح اهلل طب 3

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

 لمجامعة ويرفع تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالميندسة المذكورةعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

افقة عمى تسجيؿ خطة البحث الخاصة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 2رة المقدمة مف السيد أالمذك -34
المقيدة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت  –بالميندسة / عبير عبد الحميـ محمد أيوب 

 بعنواف :المعتمدة (  ـ ) بنظاـ الساعات0202الكيربية دورة يناير 

 " " تحسيف جودة الفيديو باستخداـ تقنيات إزالة الضبابية
" Video Quality Enhancement Using Dehazing Techniques " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ بقسـ  أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 1
 ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ بقسـ  أسامة فوزي زىراف/  أ.د 0
 ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةمدرس بقسـ  د. / أيماف احمد عطية سمطاف 3

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

 لمجامعة ويرفع تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالميندسة المذكورةعمى  لمجمس بالموافقةأوصى ا
 

افقة عمى تسجيؿ خطة البحث الخاصة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -35
يندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت المقيد لدرجة ماجستير العمـو ال –بالميندس / أنس صابر حممي زيف الديف 

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

 " " تحسيف مصفوفات اليوائيات المعدلة زمنيًا لشبكات الجيؿ الخامس باستخداـ الذكاء االصطناعي
" Optimization of 5G Time-Modulated Antenna Arrays Using Artificial " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ1/11/0202 الثالثةالجمسة  ـ0202/0202ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(02) 

 الوظيفة االسـ ـ
 ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ مساعد بقسـ  د. / ىند عبد العظيـ محمد مميط 1
 ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةمدرس بقسـ  محمد ريحاف المميجي/  د. 0

 المذكور. بالميندسالبحث الخاصة  نقطةجيؿ حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تس
 القــــــــرار

 لمجامعة ويرفع المذكور بالميندستسجيؿ نقطة البحث الخاصة عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

افقة عمى تسجيؿ خطة البحث الخاصة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -36
المعيد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية والمقيد لدرجة ماجستير العموـ األساسية اليندسية  –/ محمد نجاح زكي  بالميندس

 بعنواف :ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( 0218بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية دورة أكتوبر 

 " ة غير الخطية" حصاد الطاقة والتحكـ في االىتزازات في بعض األنظمة الديناميكي
" Energy Harvesting and Vibration Control in Some Nonlinear Dynamical Systems" 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
أ.د / وداد عمػػػػػػػػي عبػػػػػػػػد المػػػػػػػػنعـ  1

 الجنايني
أسػػتاذ الرياضػػيات اليندسػػية المتفػػرغ بقسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات 

 اليندسية
أسػػتاذ مسػػاعد الرياضػػيات اليندسػػية بقسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات  الجوىري د./ ىاني احمد عطية 0

 اليندسية
د./ ناصػػػػػػر عبػػػػػػد الفضػػػػػػيؿ عبػػػػػػد  3

 الحميد سعيد
 مدرس الرياضيات اليندسية بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية

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

 لمجامعة ويرفع المذكور بالميندستسجيؿ نقطة البحث الخاصة عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

افقة عمى قيد الطالب / عمرو رمضاف حسف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -37
قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ والحاصؿ عمى بكالوريوس في ىندسة  محمد المتقدـ لمقيد بدبمـو الدراسات العميا

إلكترونيات واتصاالت مف المعيد العالي لميندسة والتكنولوجيا بالعبور , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى قيد 
 صناعية والتحكـ .الطالب المذكور لدرجة دبموـ الدراسات العميا قسـ ىندسة اإللكترونيات ال

 القــــــــرار

عمى قيد الطالب المذكور لدرجة دبمـو الدراسات العميا قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  أوصى المجمس بالموافقة
 لمجامعة ويرفع

 
وضوع رسالة الماجستير افقة عمى تعديؿ مد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -38 

)تعدياًل جوىريًا( الخاصة بالطالب / محمد عمي محمود عامر المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ1/11/0202 الثالثةالجمسة  ـ0202/0202ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(01) 

ـ حيث عنواف الرسالة قبؿ التعديؿ " تشكيؿ األشعة باستخداـ ىوائيات 0215اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
تظة العناصر لشبكات الجيؿ الخامس الخموية " ليصبح عنواف الرسالة بعد التعديؿ كالتالي " تقييـ وتحسيف كبيرة الحجـ مك

جودة الصور الرقمية " , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى التعديؿ في موضوع رسالة الماجستير )تعدياًل 
 جوىريًا( .

 القــــــــرار

 لمجامعة ويرفع ى التعديؿ في موضوع رسالة الماجستير )تعدياًل جوىريًا(عم أوصى المجمس بالموافقة
 

 الشامؿ الخاصة بالطالب االمتحاف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف تشكيؿ لجنة2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -39
لدرجة دكتور الفمسفة  المسجؿة والتحكـ و المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعي – طارؽ رجب أميف خميفة/ 

 -:ـ , تشكؿ المجنة مف السادة0216 أكتوبردورة اليندسية في العموـ 
 خارجي(جامعة عيف شمس ) –بكمية اليندسة  أستاذ مصطفى محمود جمعوأ.د/  1

 ( مف خارج القسـ) ىندسة وعموـ الحاسبات أستاذ متفرغ بقسـ  نواؿ احمد الفيشاويأ.د/  0

 (اإللكترونيات الصناعية والتحكـ )مف داخؿ القسـ ىندسةأستاذ بقسـ  حمدي عمي أحمد عوض.د/ أ 3

 (اإللكترونيات الصناعية والتحكـ)عف لجنة اإلشراؼىندسة بقسـ أستاذ  د/محمد أبو زيد البرواني2أ 4

 القسـ ( داخؿف )م ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـأستاذ بقسـ  أ.د/ محمد حمدي محمد السيد 5

بناءًا عمى  الشامؿ الخاصة بالطالب المذكور االمتحاف حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة
 اإللكترونيات الصناعية والتحكـ. ىندسةتوصية مجمس قسـ 

 القــــــــرار

 لمجامعة ويرفع بالطالب المذكورالشامؿ الخاصة  االمتحافتشكيؿ لجنة عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 
حسيف /  مد فترة الدراسة )عاـ أوؿ( لمميندس د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -42

ة المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دور  –محمد حسيف حسف ابراىيـ 
ـ 0202/0201ـ , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿ( لمعاـ الجامعي 0216أكتوبر 

 ـ.32/9/0201ـ حتى 1/12/0202لمطالب المذكور يبدأ مف 
 القــــــــرار

ـ حتػى 1/12/0202مػف ـ لمطالػب المػذكور يبػدأ 0202/0201مد )عاـ أوؿ( لمعاـ الجػامعي عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 لمجامعة ويرفعـ 32/9/0201

 
مريـ /  مد فترة الدراسة )عاـ ثاني( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -41

ات اليندسية دورة المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو األساسية اليندسية بقسـ الفيزيقا والرياضي –مرجاف كامؿ مرجاف 
ـ 0202/0201ـ , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثاني( لمعاـ الجامعي 0215أكتوبر 

 ـ.32/9/0201ـ حتى 1/12/0202لمطالبة المذكورة يبدأ مف 
 القــــــــرار

ـ حتػى 1/12/0202يبػدأ مػف  ةالمذكور  ةمطالبـ ل0202/0201( لمعاـ الجامعي ثانيعمى مد )عاـ  أوصى المجمس بالموافقة
 لمجامعة ـ ويرفع32/9/0201



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ1/11/0202 الثالثةالجمسة  ـ0202/0202ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(00) 

 
آية /  مد فترة الدراسة )عاـ ثاني( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -40

لكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإل  –أحمد بسيوني الشريؼ 
ـ 0202/0201ـ , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثاني( لمعاـ الجامعي 0213أكتوبر 

 ـ.32/9/0201ـ حتى 1/12/0202لمطالبة المذكورة يبدأ مف 
 القــــــــرار

ـ حتػى 1/12/0202يبػدأ مػف  ةالمذكور  ةـ لمطالب0202/0201جامعي ( لمعاـ الثانيعمى مد )عاـ  أوصى المجمس بالموافقة
 لمجامعة ـ ويرفع32/9/0201

 
مرفت /  مد فترة الدراسة )عاـ ثاني( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -43

اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات تخصئ ىندسة المسجمة لدرجة ماجستير العمـو  –محمد مدحت محمد اليواري 
ـ , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثاني( لمعاـ 0215وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر 

 ـ.32/9/0201ـ حتى 1/12/0202ـ لمطالبة المذكورة يبدأ مف 0202/0201الجامعي 
 القــــــــرار

ـ حتػى 1/12/0202يبػدأ مػف  ةالمذكور  ةـ لمطالب0202/0201( لمعاـ الجامعي ثانيعمى مد )عاـ  افقةأوصى المجمس بالمو 
 لمجامعة ـ ويرفع32/9/0201

 
أميرة /  مد فترة الدراسة )عاـ ثاني( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -44

المسجمة لدرجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات تخصئ ىندسة وعموـ  –رفعت محمد السيد الصبي 
ـ , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثاني( لمعاـ الجامعي 0215الحاسبات دورة أكتوبر 

 ـ.32/9/0201ـ حتى 1/12/0202ـ لمطالبة المذكورة يبدأ مف 0202/0201
 لقــــــــرارا

ـ حتػى 1/12/0202يبػدأ مػف  ةالمذكور  ةـ لمطالب0202/0201( لمعاـ الجامعي ثانيعمى مد )عاـ  أوصى المجمس بالموافقة
 لمجامعة ـ ويرفع32/9/0201

 
/  مد فترة الدراسة )عاـ ثالث( لمميندس د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -45

المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات تخصئ  –مصطفى محمد صالح محمد زيف الديف 
ـ , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثالث( 0214ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر 

 ـ.32/9/0201ـ حتى 1/12/0202ف ـ لمطالب المذكور يبدأ م0202/0201لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

ـ حتػى 1/12/0202ـ لمطالب المػذكور يبػدأ مػف 0202/0201( لمعاـ الجامعي ثالثعمى مد )عاـ  أوصى المجمس بالموافقة
 لمجامعة ـ ويرفع32/9/0201

/  الدراسة )عاـ ثالث( لمميندسمد فترة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -46
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت  –مصطفى حسف أسامة أحمد توفيؽ 

ـ , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثالث( لمعاـ الجامعي 0210الكيربية دورة أكتوبر 
 ـ.32/9/0201ـ حتى 1/12/0202المذكور يبدأ مف  ـ لمطالب0202/0201



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ1/11/0202 الثالثةالجمسة  ـ0202/0202ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(03) 

 القــــــــرار

ـ حتػى 1/12/0202ـ لمطالب المػذكور يبػدأ مػف 0202/0201( لمعاـ الجامعي ثالثعمى مد )عاـ  أوصى المجمس بالموافقة
 لمجامعة ـ ويرفع32/9/0201

 
محمد /  مد فترة الدراسة )عاـ رابع( لمميندس وث بشأفد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -47

المسجؿ لدرجة ماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية إلحاؽ  –محمود عطيو العباسي 
جامعي ـ , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ رابع( لمعاـ ال0213بدورة أكتوبر 

 ـ.32/9/0201ـ حتى 1/12/0202ـ لمطالب المذكور يبدأ مف 0202/0201
 القــــــــرار

ـ حتػى 1/12/0202ـ لمطالػب المػذكور يبػدأ مػف 0202/0201( لمعاـ الجػامعي رابععمى مد )عاـ  أوصى المجمس بالموافقة
 لمجامعة ـ ويرفع32/9/0201

 
سامي /  مد فترة الدراسة )عاـ رابع( لمميندس ة لمدراسات العميا والبحوث بشأفد/ وكيؿ الكمي2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -48

المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة  –سعيد يوسؼ البحيري 
ـ 0202/0201اـ رابع( لمعاـ الجامعي ـ , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )ع0213أكتوبر 

 ـ.32/9/0201ـ حتى 1/12/0202لمطالب المذكور يبدأ مف 
 القــــــــرار

ـ حتػى 1/12/0202ـ لمطالػب المػذكور يبػدأ مػف 0202/0201( لمعاـ الجػامعي رابععمى مد )عاـ  أوصى المجمس بالموافقة
 لمجامعة ـ ويرفع32/9/0201

 
طارؽ /  مد فترة الدراسة )عاـ رابع( لمميندس د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2ة أالمذكرة المقدمة مف السيد -49

المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة  –عابد محمد سميماف 
ـ 0202/0201موافقة عمى مد )عاـ رابع( لمعاـ الجامعي ـ , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بال0213أكتوبر 

 ـ.32/9/0201ـ حتى 1/12/0202لمطالب المذكور يبدأ مف 
 القــــــــرار

ـ حتػى 1/12/0202ـ لمطالػب المػذكور يبػدأ مػف 0202/0201( لمعاـ الجػامعي رابععمى مد )عاـ  أوصى المجمس بالموافقة
 لمجامعة ـ ويرفع32/9/0201

 
وليد /  مد فترة الدراسة )عاـ رابع( لمميندس د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المقدمة مف السيدة أالمذكرة  -52

المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر  –فوزي زكي عمي 
ـ لمطالب 0202/0201حوث بالموافقة عمى مد )عاـ رابع( لمعاـ الجامعي ـ , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والب0213

 ـ.32/9/0201ـ حتى 1/12/0202المذكور يبدأ مف 
 القــــــــرار

ـ حتػى 1/12/0202ـ لمطالػب المػذكور يبػدأ مػف 0202/0201( لمعاـ الجػامعي رابععمى مد )عاـ  أوصى المجمس بالموافقة
 لمجامعة ـ ويرفع32/9/0201

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ1/11/0202 الثالثةالجمسة  ـ0202/0202ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(04) 

آية /  مد فترة الدراسة )عاـ رابع( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2لمذكرة المقدمة مف السيدة أا -51
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر  –محمد جماؿ محمد 

ـ لمطالبة 0202/0201لعميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ رابع( لمعاـ الجامعي ـ , حيث أوصت لجنة الدراسات ا0213
 ـ.32/9/0201ـ حتى 1/12/0202المذكورة يبدأ مف 

 القــــــــرار

ـ حتػى 1/12/0202يبػدأ مػف  ةالمػذكور  ةـ لمطالبػ0202/0201( لمعاـ الجامعي رابععمى مد )عاـ  أوصى المجمس بالموافقة
 لمجامعة ـ ويرفع32/9/0201

 

نيفيف /  مد فترة الدراسة )عاـ رابع( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -50
ـ )الئحة قديمة( , حيث أوصت 0228المسجمة لدرجة الماجستير في اليندسة اإللكترونية دورة أكتوبر  –محمد فؤاد صادؽ 

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

 القــــــــرار

ـ حتػى 1/12/0202يبػدأ مػف  ةالمػذكور  ةـ لمطالبػ0202/0201( لمعاـ الجامعي رابععمى مد )عاـ  أوصى المجمس بالموافقة
 عةلمجام ـ ويرفع32/9/0201

 

راندا /  مد فترة الدراسة )عاـ رابع( لمميندسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -53
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية إلحاؽ بدورة  –صابر أحمد حماد 

ـ 0202/0201صت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ رابع( لمعاـ الجامعي ـ , حيث أو 0213أكتوبر 
 ـ.32/9/0201ـ حتى 1/12/0202لمطالبة المذكورة يبدأ مف 

 القــــــــرار

 ـ حتػى1/12/0202يبػدأ مػف  ةالمػذكور  ةـ لمطالبػ0202/0201( لمعاـ الجامعي رابععمى مد )عاـ  أوصى المجمس بالموافقة
 لمجامعة ـ ويرفع32/9/0201

 

آالء / مد فترة الدراسة )عاـ رابع( لمميندسة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -54
رة المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دو  –محمد عمي إبراىيـ األشقر 

ـ 0202/0201ـ , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ رابع( لمعاـ الجامعي 0213أكتوبر 
 ـ.32/9/0201ـ حتى 1/12/0202لمطالبة المذكورة يبدأ مف 

 القــــــــرار

ـ حتػى 1/12/0202يبػدأ مػف  ةالمػذكور  ةـ لمطالبػ0202/0201( لمعاـ الجامعي رابععمى مد )عاـ  أوصى المجمس بالموافقة
 لمجامعة ـ ويرفع32/9/0201

فادي / مد فترة الدراسة )عاـ خامس( لمميندس  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -55
ـ , حيث 0210أكتوبر المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات دورة  –أحمد إبراىيـ طاىر 

ـ لمطالب المذكور يبدأ 0202/0201أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ خامس( لمعاـ الجامعي 
 ـ.32/9/0201ـ حتى 1/12/0202مف 

 القــــــــرار

ـ 1/12/0202مػػف ـ لمطالػب المػػذكور يبػدأ 0202/0201( لمعػػاـ الجػامعي خػامسعمػى مػد )عػػاـ  أوصػى المجمػس بالموافقػػة
 لمجامعة ـ ويرفع32/9/0201حتى 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ1/11/0202 الثالثةالجمسة  ـ0202/0202ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(05) 

 
/ مد فترة الدراسة )عاـ خامس( لمميندس  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -56

واالتصاالت  المسجؿ لدرجة الماجستير في اليندسة اإللكترونية بقسـ ىندسة اإللكترونيات –يحيي زكريا مصطفى السيد حاتـ 
ـ )الئحة سابقة( , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ خامس( 0224الكيربية دورة أكتوبر 

 ـ.32/9/0201ـ حتى 1/12/0202ـ لمطالب المذكور يبدأ مف 0202/0201لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

ـ 1/12/0202ـ لمطالػب المػػذكور يبػدأ مػػف 0202/0201الجػامعي  ( لمعػػاـخػامسعمػى مػد )عػػاـ  أوصػى المجمػس بالموافقػػة
 لمجامعة ـ ويرفع32/9/0201حتى 

 
أحمد / مد فترة الدراسة )عاـ سادس( لمميندس  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -57

ـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية المسجؿ لدرجة ماجستير العم –بسيوني محمد القطب الشربيني 
ـ , حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ سادس( لمعاـ الجامعي 0211دورة أكتوبر 

 ـ.32/9/0201ـ حتى 1/12/0202ـ لمطالب المذكور يبدأ مف 0202/0201
 القــــــــرار

ـ 1/12/0202ـ لمطالػػب المػذكور يبػدأ مػػف 0202/0201( لمعػاـ الجػامعي سػػادسى مػد )عػاـ عمػػ أوصػى المجمػس بالموافقػة
 لمجامعة ـ ويرفع32/9/0201حتى 

 
 

 -اللجبى: -:  عبشراً 
( المنعقدة يـو األحد الموافؽ  الثانيةمحضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) الجمسة  -1

 ـ .11/12/0202

 ـرارالقـــــــ

 عمما.المجمس أحيط 

 

ـ 14/12/0202الموافؽ  األربعاء( المنعقدة يـو  الثانية) الجمسة  وعمـو الحاسباتمحضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة  -0
. 

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 ـ .18/12/0202( المنعقدة يوـ األحد الموافؽ  الثانية) الجمسة  لجنة المكتبةمحضر اجتماع  -3

 ـــرارالقـــــ

 عمما.المجمس أحيط 

 

( المنعقدة يـو األحد الموافؽ  الثانية) الجمسة  لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئةمحضر اجتماع  -4
 ـ .18/12/0202

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ1/11/0202 الثالثةالجمسة  ـ0202/0202ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(06) 

الموافؽ  ( المنعقدة يـو األحد الثانية) الجمسة  مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسيةمحضر اجتماع  -5
 ـ .11/12/0202

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

( المنعقدة يـو األحد الموافؽ  الثانية) الجمسة  الصناعية والتحكـمحضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات  -6
 ـ .11/12/0202

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 ـ02/12/0202الموافؽ  الثانية ( المنعقدة يوـ الثالثاءة ) الجمس لجنة الدراسات العميا والبحوثمحضر اجتماع  -7

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 ـ05/12/0202الموافؽالثانية ( المنعقدة يوـ االحد ) الجمسة المجنة التنسيقية محضر اجتماع  -8

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

الثانية( الجمسة يوية والتكنولوجيا بنظاـ الساعات المعتمدة  )مجمس ادارة برنامم اليندسة الطبية الحمحضر اجتماع  -9
 ـ05/12/0202الموافؽالمنعقدة يوـ االحد 

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

الثانية( المنعقدة يوـ الجمسة مجمس ادارة برنامم ىندسة التحكـ الصناعية بنظاـ الساعات المعتمدة  )محضر اجتماع  -12
 .ـ05/12/0202الموافؽاالحد 

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 
الثانية ( المنعقدة يـو االحد ) الجمسة  مجمس ادارة برنامم ىندسة االتصاالت بنظاـ الساعات المعتمدة محضر اجتماع  -11

 .ـ05/12/0202الموافؽ
 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 
 .ـ02/12/0202 الموافؽالثانية ( المنعقدة يوـ الثالثاء ) الجمسة ية لجنة المختبرات واألجيزة العمممحضر اجتماع  -10

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 
 .ـ05/12/0202 الموافؽالثانية ( المنعقدة يوـ األحد ) الجمسة لجنة شئوف التعميـ والطالب محضر اجتماع  -13

 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ1/11/0202 الثالثةالجمسة  ـ0202/0202ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(07) 

 عمما.المجمس أحيط 

 
 الموافؽالثانية ( المنعقدة يـو الثالثاء ) الجمسة لعالقات الثقافية والبحوث العممية لجنة امحضر اجتماع  -14

 .ـ02/12/0202
 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 
 .ـ18/12/0202 الموافؽالثانية ( المنعقدة يوـ األحد ) الجمسة لجنة الحاسبات محضر اجتماع  -15

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 
 هب ٌسحجد هي أعوبل -: دي عشرالحب

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف الموافقة عمى المقترح التالي لتنظيـ بعض  -1
 األمور الخاصة بالعممية التعميمية ببرامم الساعات المعتمدة بالكمية :

عمى األكثر بالثالث برامم وال يزيد عف ذلؾ بما في ذلؾ مشروع  . أف يقـو عضو ىيئة التدريس بتدريس عدد أثنيف مقرر1
 التخرج .

. يتـ إضافة اسماء األساتذة المتفرغيف المتخصصيف في تدريس ىذه المواد في نظاـ الفصميف الدراسييف إلى قائمة أعضاء 0
 عرضيا عمى الطالب . ىيئة التدريس المرشحيف لمقياـ بتدريس المقررات الدراسية التابعة لتخصصيـ التي يتـ

تدريس في نظاـ الفصميف ونظاـ الساعات المعتمدة وعرضيا عمى مجمس . يتـ مراجعة األحماؿ التدريسية لكؿ عضو ىيئة 3
الكمية عف طريؽ إرساؿ توزيع المقررات مف األقساـ العممية إلى مجالس إدارة البرامم قبؿ إجراء عممية توزيع مواد 

 البرامم .
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
المذكرة المقدمة مف السيدة أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف تكريـ شيداء وضحايا ومفقودي ومصابي  -0

ى العمميات الحربية اإلرىابية واألمنية وأسرىـ حيث تـ مخاطبة جميع األقساـ العممية بذلؾ وطمب عرض الموضوع عم
 مجالس األقساـ وموافاتنا بالرأي في ىذا الشأ, وورد إلينا ردود األقساـ العممية كالتالي :

% مف المصروفات الدراسية لممستفيديف مف 12. أوصى قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بعمؿ تخفيض 1
 العميا .الصندوؽ وذلؾ أثناء دراستيـ بالقسـ في مرحمتي البكالوريوس والدراسات 

 . أوصى قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بصرؼ الكتب الدراسية مجانًا ليـ .0
% مف المصروفات الدراسية لممستفيديف مف 12فيض . أوصى مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية بعمؿ تخ3

 ميا وتقديـ الكتب الدراسية مجانًا ليـ .الصندوؽ وذلؾ أثناء دراستيـ بالقسـ في مرحمتي البكالوريوس والدراسات الع
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

 -الدكتور /محمد سيد محمد عبد القادر  المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد -3
. حيث أوصى مجمس القسـ أستاذ بذات القسـ بالكمية في وظيفة  يةالفيزيقا والرياضيات اليندسبقسـ األستاذ المساعد 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ1/11/0202 الثالثةالجمسة  ـ0202/0202ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(08) 

في وظيفة في عممو ومسمكو منذ تعيينو  ممتزماً  القسـ حيث أنو كافذات ب أستاذفي وظيفة  سيادتو بالموافقة عمى تعييف
 . قـو بواجباتو عمى أكمؿ وجويأدائو و في بالقسـ ومحسنا  أستاذ مساعد

 القــــــــرار 

 جمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة .أوصى الم
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف التفضؿ باتخاذ الالـز نحو توفير عدد مف  -4
لفرقة األولى الرياضيات ( بالفرقة اإلعدادي وا –الكيمياء  –أعضاء الييئة المعاونة لتدريس ساعات مقررات ) الفيزياء 

 والفرقة الثانية وفقًا لمجدوؿ اآلتي :
 التخصئ عدد ساعات الدراسة ـ
 الرياضيات ساعة 56 1
 الفيزياء ساعة 72 0
 الكيمياء ساعة 80 3

 نظرًا لعدـ توافر أعضاء الييئة المعاونة لتدريس ساعات مقررات ىذه المواد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية بالكمية . 
 قــــــــرارال

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

المذكرة المقدمة مف السيد نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا والبحوث بشأف المذكرة المقدمة بخصػوئ المػذكرة الخاصػة  -5
ميػػة بمعمػػؿ جنيػػو ( رسػػـو دخػػوؿ الميندسػػة / نػػورا يحػػي زكريػػا واسػػتخداميا األجيػػزة واألدوات المعم 4222بصػػرؼ مبمػػ  )

السائؿ الجالتيني بالمركز القومي لمبحوث , حيث نحيطكـ عممًا بأنو قد تـ تخصيئ مبم  لدعـ البحث العممي لمكميػة لػديكـ 
 وعمى الكمية الدعـ لممذكورة مف حصة الكمية لديكـ إف كاف ينطبؽ عمييا الضوابط الخاصة بذلؾ .

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما .
مقدمة مف السيد د. / عمػاد الػديف محمػد عمػي حسػف المػدرس بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة المذكرة ال -6

ـ نظػػرًا لظػػروؼ 0202أكتػػوبر  14ـ وحتػػى 0202مػػايو  02بشػػأف الموافقػػة عمػػى اجػػازة خاصػػة بػػدوف مرتػػب اعتبػػارا مػػف 
الخاصػة  اإلجػازةد إلى أرض الوطف وذلػؾ خػالؿ فتػرة اسرية ممحة فقد قاـ بالسفر لجمب أسرتو المقيمة بالخارج بدولة السوي

)كورونػا( وحظػر التنقػؿ والسػفر الػدولي فمػـ  19بدوف مرتب , ولكف نتيجة لمظػروؼ الدوليػة المرتبطػة بانتشػار وبػاء كوفيػد 
ـ وبنػػاء عمػػى مػػا سػػبؽ لػػـ يسػػتطيع 0202مػػايو  19يسػػتطيع العػػودة فػػي الوقػػت المحػػدد النتيػػاء اجازتػػو الخاصػػة بتػػاريخ 

 ـ .0202مايو  02حضور واستالـ العمؿ في ال
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لشئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف الخطػاب الػوارد مػف السػيد أ.د/ أمػيف المجمػس  -7

نفيذيػة الخاصػة بمبػادرة تعمػيـ دراسػة المغػة األلمانيػة لطػالب الجامعػات األعمى لمجامعات بشأف الموافقػة عمػى اإلجػراءات الت
ـ وتفعيؿ ذلؾ ابتدءًا مػف ىػذا العػاـ 14/12/0202المصرية بكميات الطب واليندسة كمرحمة أولى بجمستو المنعقدة بتاريخ 

تمػدة ليصػبح مقػرر المغػة ـ , برجاء الموافقة عمى تعديؿ الئحػة الكميػة بنظػاـ الفصػميف ونظػاـ السػاعات المع0202/0201
 مقرر اختياري يختار فيو الطالب دراسة المغة اإلنجميزية أو المغة األلمانية . 

 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ1/11/0202 الثالثةالجمسة  ـ0202/0202ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(09) 

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 :ف الخارجإلى عضوية مجمس الكمية مالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / عميد الكمية بشأف إضافة السادة اآلتي أسمائيـ  -8
 نقيب المندسيف بالمنوفية  . د./ شبؿ محمد ضحا 1
 رئيس عمميات مجموعة مصانع العربي لمتجارة والصناعة  . ـ. / محمد عبد الجيد العربي0

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
مقتػرح جػدوؿ امتحانػات نصػؼ الفصػؿ الدراسػي  ب بشػأفد/ وكيؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػال2الكتاب المقدـ مف السيد أ -9

 ـ .0202/0201األوؿ لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
عميد مدرسة االلكترونيات واالتصاالت والحاسبات بالجامعة  –د/ محمد أبو زىاد أبو زيد 2=الكتاب المقدـ مف السيد أ12

والبحوث  العمميـ مف أكاديمية البحث 0202العمـو اليندسية  فيلنيؿ جائزة الدولة التقديرية  ترشحويابانية بشأف المصرية ال
ذات معامؿ كبريات الدوريات العالمية  فيوبحثى متميز منشور  عمميحيث أنو لدية نشاط  العمميوالبحث  العاليبوزارة التعميـ 
 التأثير المرتفع

 القــــــــرار

 مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .أوصى 
 ًً هسبء الثبًٍةاًحِى االجحوبع حٍث كبًث السبعة 

 

 عوٍد الكلٍة       أهٍي الوجلس                                       

 

   ٍأٌوي السٍد أحود السٍد عوٍرد/  أ.                        د. /  أحود ًبٍَ زكً راشد


