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 {الثانيةمحضر اجتماع مجمس الكمية } الجمسة 

 ـ.9/01/2108الموافؽ  الثالثاءالمنعقدة يـو 

عقد اجخوبع  م وفى حوبم السبعت الحبديت عشس صببحبً حن9/01/1108الوىافق  الثالثبءاًه في يىم 

 ( عويد الكليت )   الدكخىز/ عبد الٌبصس عبد الجىاد هحودالسيد األسخبذ هجلس الكليت بسئبست 
 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

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

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

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

 االلكترونيات الصناعية والتحكـاألستاذ المتفرغ ىندسة  أ.د / محمد إبراىيـ محمود 6

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ . أ.د/ محمد أحمد فكيريف 7

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية. أ.د/ السيد محمود الربيعي 8

 ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةاألستاذ المتفرغ بقسـ  أ.د / عاطؼ السيد أبو العـز 9

 ساتذة بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ) بالتناوب(.أقدـ األ أ.د/ نواؿ أحمد الفيشاوي 01
 أقدـ األساتذة المساعديف ) بالتناوب( / محمد حمدى السيد 1د 00

 أقدـ المدرسيف)بالتناوب( / ميا سعد الديف طمبو1د 02

 نقابة الميندسيف )مف الخارج(. نقيب ـ/ شبؿ محمد ضحا 03

 تغيب عف الحضور

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

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات. سماعيؿإأ.د/ نبيؿ عبد الواحد  2

 الفيزيقا والرياضيات اليندسية . األستاذ المتفرغ بقسـ أ.د/مجدى محمد كامؿ يوسؼ 3

 األستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية . أ.د /محمود محمد محفوظ 4

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د / حساـ الديف حسيف أحمد 5

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

 سكرتارية الجمسةتولى 

 أمانة المجالس والمجاف .   السيدة / آماؿ محمد الصاوي  0  
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 " االجتماع "             وبدأ السيد أ.د/ رئيس المجمس
 "" بسـ اهلل الرحمف الرحيـ "بذكر 
ليـ كػؿ التوفيػؽ داعيػا اهلل سػبحانو وتعػالى أف يوفػؽ الجميػع إلػى صػال   ثـ رحب سيادتو بالسادة الحضور متمنياً 

 . األعماؿ
 

  -: شئىى الخعلين والطالة
الترخيص لطالب الفرص مف الخارج بدخوؿ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -0

ـ حيث أف ىؤالء الطالب ليـ حؽ التقدـ لالمتحاف مف الخارج عممًا بأف ىؤالء 2108/2109االمتحانات لمعاـ الجامعي 
طالب أوليـ الطالب / مصطفى سعيد مصطفى البنا وآخرىـ الطالب /  3الطالب قاموا بسداد الرسـو الخاصة بذلؾ وعددىـ 

 عادؿ عاشور الطنطاوي حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة . عبد اهلل
 القــــــــرار

 .عمى ما جاء في لجنة شئوف التعميـ والطالب  أوصى مجمس الكمية بالموافقة
 
المذكرة المعروضة مف أ.د / منى محمد صبري  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -2

عيسى رئيس مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية والتي تتضمف مراعاة توزيع الطالب عمى األقساـ 
العممية بما يتناسب مع متطمبات الجودة حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بأف التحويؿ يتـ طبقًا لتحقيؽ رغبات 

بشرط مجموع الدرجات باإلضافة إلى المواد المؤىمة مع عدـ اإلخالؿ بالنسبة التي حددىا مجمس الكمية في األعواـ  الطالب
  % كحد أقصى مف إجمالي الطالب لكؿ قسـ عممي .41% كحد أدنى ، 21السابقة وىي أال تقؿ النسبة في كؿ قسـ عف 

 القــــــــرار

يف األقساـ العممية الثالثة بنظاـ الفصميف بداية مف العاـ الجامعي القادـ بأف شروط التحويؿ بأوصى مجمس الكمية 
 ـ عمى النحو التالي :2109/2121

 يتـ التحويؿ طبقًا لرغبة الطالب مع عدـ اإلخالؿ بالشروط التالية :
 نجاح الطالب في المادة المؤىمة التخصصية لمفرقة الثانية وذلؾ عمى النحو التالي : -أ

 المادة المؤىمة التخصصية لمفرقة الثانية القسـ
 ىندسة التحكـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ
 ىندسة االتصاالت ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية

 ف. قواعد البيانات والمعمومات ىندسة وعموـ الحاسبات
 
% كحد أقصى وفي حالة زيادة 35إلجمالي عدد الطالب  ةبالنسبقسـ ألى  لمطالب المحوليف أف ال تتعدى النسبة المئوية -ب

 .ويرفع لمجامعة النسبة عف الحد األقصى يتـ تحويؿ الطالب األقؿ في المجموع االعتباري إلى الرغبة الثانية 
 
إعادة قيد الطالب / أسامة مجدي أبو زيد  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -أ -3

خميؿ المقيد بالكمية بالفرقة الثالثة قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ وحالتو ) باؽ لإلعادة ( لمعاـ الجامعي 
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ـ حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى إعادة قيد الطالب / أسامة مجدي أبو زيد خميؿ 2108/2109
لمقيد بالكمية بالفرقة الثالثة قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ وحالتو ) باؽ لإلعادة ( لمعاـ الجامعي ا

 ـ .2108/2109
 القــــــــرار

 .عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب  أوصى مجمس الكمية بالموافقة
إعادة قيد الطالب / أحمد إبراىيـ عبد  لشئوف التعميـ والطالب بشأفد/ وكيؿ الكمية 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -ب -3

ـ حيث 2108/2109العزيز عبد السالـ المقيد بالكمية بالفرقة الثانية وحالتو ) فرصة ثالثة وأخيرة ( لمعاـ الجامعي 
ز عبد السالـ المقيد بالكمية أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى إعادة قيد الطالب / أحمد إبراىيـ عبد العزي

 ـ .2108/2109بالفرقة الثانية وحالتو ) فرصة ثالثة وأخيرة ( لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 .عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب  أوصى مجمس الكمية بالموافقة
 
تحويؿ بعض الطالب مف نظاـ الفصميف  والطالب بشأفد/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -أ -4

 ـ وذلؾ عمى النحو التالي :2108/2109الدراسييف إلى نظاـ الساعات المعتمدة لمعاـ الجامعي 
الكمية المقيد  ـػػػػػػػػاالس ـ

 بيا حاليا
البرنامج الذي  ـ2108نتيجة دور مايو  الفرقة

 يرغب التحويؿ إليو
 2منقوؿ بمادتيف )رياضة األولى ىندسة منوؼ محمد نبيؿ السيد ىدىود 0

 ميكانيكا( –
ىندسة االتصاالت 

 والشبكات
حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى تحويؿ ىؤالء الطالب مف نظاـ الفصميف الدراسييف إلى نظاـ البرامج 

 التي تعمؿ بنظاـ ) الساعات المعتمدة ( .
 القــــــــرار

 .عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب  الكمية بالموافقةأوصى مجمس 
 
تحويؿ بعض الطالب مف نظاـ الفصميف  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -ب -4

طالب / محمود صالح أوليـ ال 9ـ ، عدد الطالب 2108/2109الدراسييف إلى نظاـ الساعات المعتمدة لمعاـ الجامعي 
عبد المنعـ عيسوي وآخرىـ الطالبة / ىند ماىر إبراىيـ عميمي ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى 

 تحويؿ ىؤالء الطالب مف نظاـ الفصميف الدراسييف إلى نظاـ البرامج التي تعمؿ بنظاـ ) الساعات المعتمدة ( .
 القــــــــرار

 .عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب  ية بالموافقةأوصى مجمس الكم
 
إيقاؼ قيد الطالب / مصطفى عاطؼ مصطفى  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -5

حيث أوصت لجنة ـ ، 2108/2109أبو زيد والمقيد بالفرقة الثانية قسـ عاـ وحالتو فرصة أخيرة في العاـ الجامعي 
شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى إيقاؼ قيد الطالب / مصطفى عاطؼ مصطفى أبو زيد والمقيد بالفرقة الثانية قسـ 

 ـ .2108/2109عاـ وحالتو فرصة أخيرة في العاـ الجامعي 
 القــــــــرار
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 .ويرفع لمجامعة ب عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطال أوصى مجمس الكمية بالموافقة
 
تعديؿ ترشي  الطالبة / ريـ مكـر عبد الرحمف  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -6

ميزار بناًء عمى خطاب مكتب التنسيؽ والقبوؿ بالمعاىد والذي يفيد بتعديؿ درجة الطالبة في مادة الجبر واليندسة الفراغية 
نى درجة وىو الحد األد 370.5درجة إلى  371.5مما أدى إلى زيادة المجموع الكمي لمطالبة مف  29.5إلى  28.5مف 

ـ وبالتالي تـ تعديؿ ترشي  الطالبة مف معيد األىرامات العالي لميندسة 2107/2108الذي تقبمو الكمية في العاـ الماضي 
إلى كمية اليندسة اإللكترونية ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى قيد الطالبة بالفرقة اإلعدادي 

ـ وأف تكوف حالة قيدىا مستجدة ويتـ طمب ممؼ 2108/2109العاـ الجامعي  بكمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ في
 أوراقيا مف معيد األىرامات العالي لميندسة .

 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعةعمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب  أوصى مجمس الكمية بالموافقة
 
طمبات تحويؿ بعض الطالب بيف األقساـ  لشئوف التعميـ والطالب بشأفد/ وكيؿ الكمية 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -7

 المختمفة بالفرقة الثالثة ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب : 
حاسبات ( طبقًا لقرار مجمس الكمية  –اتصاالت  –يتـ تحويؿ الطالب بيف األقساـ العممية الثالثة بنظاـ الفصميف ) تحكـ  -أ

% 41األعواـ السابقة والمتضمف بأف الحد األقصى لقبوؿ الطالب المحوليف في كؿ قسـ ال يزيد عف  في ىذا الشأف في
 % كحد أدنى .21كحد أقصى وال يقؿ عف 

 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعةعمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب  أوصى مجمس الكمية بالموافقة
 
طالب أوليـ الطالب / محمد فوزي  4بالنسبة لمطالب الباقوف لإلعادة بالفرقة الثالثة المتعثريف في الدراسة وعددىـ  -ب 

محمود محمد وآخرىـ الطالب / عبد اهلل أيمف عبد اهلل قطب أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى تحويؿ 
الجديد وأف تكوف حالة قيدىـ في القسـ الجديد " مستجدوف " طبقًا لقرار ىؤالء الطالب عمى أف يتـ قبوليـ في القسـ 

 مجمس الكمية السابؽ في ىذا الشأف .
 القــــــــرار

عمى تحويؿ ىؤالء الطالب الباقوف لإلعادة عمى أف يتـ قبوليـ في القسـ الجديد وأف تكوف  أوصى مجمس الكمية بالموافقة
 .تجدوف " طبقًا لقرار مجمس الكمية السابؽ في ىذا الشأف حالة قيدىـ في القسـ الجديد " مس

 
بالنسبة لمطالب / أسامة مجدي أبو زيد خميؿ المقيد بالفرقة الثالثة والذي سبؽ تحويمو ألكثر مف قسـ في األعواـ  -ج 

ـ 2108/2109السابقة حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى تحويؿ الطالب في ىذا العاـ الجامعي 
 إلى قسـ ) اتصاالت ( وليس لو الحؽ مرة أخرى في التحويؿ بيف األقساـ العممية في األعواـ القادمة .

 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعةعمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب  أوصى مجمس الكمية بالموافقة
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(5) 

تصويب إلتماسات طالب الفرقة الرابعة دور  التعميـ والطالب بشأف د/ وكيؿ الكمية لشئوف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -8
 ـ وذلؾ عمى النحو التالي :2108مايو 

 
نتيجة الطالب بعد  نتيجة الطالب قبؿ التصويب الرقـ األكاديمي ـػػػػػػػػػاالس ـ

 التصويب
 إيياب رمضاف عمي زايد       0

 اتصاالت ( –) الفرقة الرابعة 
لإلعادة تـ تصويب باؽ  0311673

درجة الطالب في مقرر 
نظرية المعمومات والشفرة مف 

 24/011إلى  23/011
 لوجود خطأ مادي في الرصد

باؽ لإلعادة ولـ تتغير 
حالة الطالب وتبقى 
نتيجة الطالب كما ىي 

 عميو

 
 حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة .

 القــــــــرار

 .عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب  بالموافقةأوصى مجمس الكمية 
 
تصويب إلتماسات طالب الفرقة الثالثة دور  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -9

 ـ وذلؾ عمى النحو التالي :2108مايو 
 

الرقـ  االسـ ـ
 األكاديمي

 نتيجة الطالب بعد التصويب نتيجة الطالب قبؿ التصويب

لمياء محمود حمزة  0
 العشماوي      

 –) الفرقة الثالثة 
 اتصاالت (

باؽ لإلعادة تـ تصويب درجة  0411087
 3الطالبة في مقرر اختياري 

 51/011إلى  48/011مف 
 لوجود خطأ مادي في الرصد

باؽ لإلعادة تـ تعديؿ حالة 
الطالبة مف باؽ لإلعادة إلى 

بمادتيف ) إلكترونيات منقوؿ 
بصرية ودوائر اتصاالت ( 
 بعد تطبيؽ قواعد الرأفة

محمد عبد اليادي  2
 حباشي

مفصوؿ فرصة أولى تـ  0211461
تصويب درجة الطالب في 

مقرر إلكترونيات بصرية مف 
 35/011إلى  34/011

 لوجود خطأ مادي في الرصد

تـ تعديؿ حالة الطالب مف 
مفصوؿ فرصة أولى إلى 
منقوؿ بمادتيف ) ىندسة 

رياضة  –الموجات المتناىية 
تخمفات ( بعد تطبيؽ  5

 قواعد الرأفة
 حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة .

 القــــــــرار

 .الب عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والط أوصى مجمس الكمية بالموافقة



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 9/01/2108الثانية الجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(6) 

 
الطالب المحبوس / حذيفة ناجي موسى  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -01

عمراف المقيد بالكمية بالفرقة الثالثة ) قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ ( ، حيث تبيف أف الطالب أدى 
االمتحانات النظرية في محبسو بسجف شبيف الكـو العمومي ولـ يحضر الطالب االمتحانات العممية وتـ حجب نتيجتو طبقًا 

ـ وسبؽ وأنو تـ تحديد موعد لو المتحانات العممي 28/02/2104بتاريخ  624مجمس األعمى لمجامعات رقـ لقرار ال
( وتـ تحرير خطاب باسـ السيد العميد / مأمور سجف شبيف الكـو العمومي وأستممو شقيقو / 04/0/2108بالكمية يـو )

يث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بتحديد يـو معاذ ناجي عمراف ولـ يحضر الطالب امتحانات العممية بالكمية ، ح
بالغ الجيات المختصة بذلؾ .28/01/2108األحد   ـ المتحاف العممي لمطالب وا 

 القــــــــرار

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

الطمب المقدـ مف الطالب / رامي محمد  لتعميـ والطالب بشأفد/ وكيؿ الكمية لشئوف ا1المذكرة المقدمة مف السيد أ -00
سميماف المقيد ببرنامج اليندسة الطبية الحيوية بنظاـ الساعات المعتمدة بشأف رغبتو في تحويمو إلى برنامج ىندسة 

ية نظرًا التحكـ الصناعية بنظاـ الساعات المعتمدة ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب العرض عمى مجمس الكم
 لضيؽ الوقت .

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بعرض الموضوع عمى المجنة التنسيقية لمزيد مف الدراسة .
 
  -العالقبث الثقبفيت: 
مد فترة الدراسة الخاصة بالميندس / عبد  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -0 

المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث  –اهلل نبيؿ محمد مصطفى 
 .ـ 2108العممية بالموافقة عمى المد المطموب لمدة فصؿ دراسي اعتبارا مف سبتمبر 

 القــــــــرار

 بالموافقة ويرفع لمجامعة.أوصى المجمس 
 
تغيير مقر الدراسة لمميندس / محمد سعيد  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -2

عزاـ المعيد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات وعضو اإلجازة الدراسية بالصيف لمحصوؿ عمى درجة الماجستير عمى إحدى 
 Huazhong University Ofالمن  المقدمة لمدولة مف الحكومة الصينية لتغيير مقر دراستو لدراسة الدكتوراه مف 

Science and Technology  بمدينة وىاف بالصيف إلى جامعةCity University of Hong Kong  ، بيونج كونج
 Huazhongحيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى تغيير مقر الدراسة لدراسة الدكتوراه مف 

University Of Science and Technology  بمدينة وىاف بالصيف إلى جامعةCity University of Hong 

Kong . بيونج كونج 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة.
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(7) 

الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت في  بشأفمدراسات العميا والبحوث د/ وكيؿ الكمية ل1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -3
بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  أستاذ متفرغ  – محمد عيسىمصطفى حسف /  األستاذ الدكتورلمسيد مجالت عالمية 

 -وذلؾ لنشره بحث في مجمة عالمية:
International Journal of Non-Linear Mechanics, Vol. (101) PP. 113-130 (2018) . 

  -والبحث بعنواف :
" Bifurcations of periodic motion of a horizontally supported nonlinear Jeffcott rotor system 

having transversely cracked shaft " 

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

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة.
 
ة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافق / وكيؿ الكميةد.أالمذكرة المقدمة مف السيدة  -4

وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية لمسادة  الفيزيقا والرياضيات اليندسيةبقسـ  المدرس – طو عبد المييمف طو/ د.
األخرى سواء مصرية أو  الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات

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

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة.
 
تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد ة عمى / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقد.أالمذكرة المقدمة مف السيدة  -5

وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ  ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ  المدرس – سام  عبد الحميـ محمد عبد السالـ/ د.
الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات 

فقة عمى تسجيؿ ىذا البحث ت لجنة العالقات الثقافية بالمواعربية أو عالمية. حيث أوصاألخرى سواء مصرية أو 
 .لسيادتو

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة.
 
ة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقد.أالمذكرة المقدمة مف السيدة  -6

وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية ىندسة وعمـو الحاسبات بقسـ  األستاذ المساعد – محمد آموف أحمد شرابي/ د.
لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء 

 افية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذا البحث لسيادتو .ت لجنة العالقات الثقمصرية 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  -7

وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية سة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ىندبقسـ  األستاذ المساعد – أسامة فوزي زىراف/ د.
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(8) 

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

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة.
 

 -دزاسبث عليب :
 

وث بشأف الموافقة عمى إيقاؼ قيد ) عاـ أوؿ( الميندس / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -0
المقيد لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية تخصص ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت  –/ محمد محسف سعيد عطا اهلل 

ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( وذلؾ نظرًا لظروؼ مرض جدتو ، حيث أوصت لجنة الدراسات 2104الكيربية  دورة أكتوبر 
ـ نظرًا لظروؼ مرض جدتو 2107/2108 العميا بالموافقة عمى إيقاؼ قيد الميندس المذكور ) عاـ أوؿ ( لمعاـ الجامعي

 وذلؾ بناءًا عمى توصية مجمس القسـ .
 القــــــــرار

ـ نظػرًا لظػروؼ مػرض 2107/2108إيقاؼ قيد الميندس المذكور ) عاـ أوؿ ( لمعاـ الجػامعي أوصى المجمس بالموافقة عمى 
 ويرفع لمجامعة.جدتو 

 

وث بشأف الموافقة عمى إيقاؼ قيد  الميندسة / ىبو لمدراسات العميا والبح/ وكيؿ الكمية  د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -2
المقيدة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر  –إبراىيـ السيد البحيري 

بالموافقة عمى ما جاء بتوصية ـ ) عاـ أوؿ ( وذلؾ نظرًا لظروؼ رعاية طفميا ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا 2106
 مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات.

 القــــــــرار

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

 

وث بشأف الموافقة عمى إيقاؼ قيد الميندس / رامي / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات والمقيد لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ  –أشرؼ صالح الديف زيف الديف 

لممن  ـ ) عاـ أوؿ ( وذلؾ نظرًا لحصولو عمى المنحة المقدمة مف البرنامج المصري األلماني 2108اليندسية دورة يناير 
( ، حيث  DAAD( والمموؿ مف قبؿ وزارة التعميـ العالي والييئة األلمانية لمتبادؿ العممي )  GERLSالطويمة المدى ) 

 أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.لجنة الدراسات العميا  بتوصية ما جاءأوصى المجمس بالموافقة عمى 

 

وث بشأف الموافقة عمى إيقاؼ قيد ) عاـ أوؿ ( / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
المقيدة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية تخصص ىندسة اإللكترونيات  –الميندسة / أميرة صالح الديف عبد المطيؼ 

ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( وذلؾ نظرًا لظروؼ مرض والدتيا ، حيث أوصت 2104واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
ـ نظرًا 2107/2108لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إيقاؼ قيد الميندسة المذكورة ) عاـ أوؿ ( لمعاـ الجامعي 

 قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .لظروؼ مرض والدتيا وذلؾ بناءًا عمى توصية مجمس 
 القــــــــرار
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 (ـ 9/01/2108الثانية الجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(9) 

ـ نظرًا لظػروؼ مػرض 2107/2108عمى إيقاؼ قيد الميندسة المذكورة ) عاـ أوؿ ( لمعاـ الجامعي أوصى المجمس بالموافقة 
 ويرفع لمجامعة.والدتيا 

 

وث بشأف الموافقة عمى إيقاؼ قيد ) عاـ ثاني ( والبح/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا  د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
المقيدة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية تخصص ىندسة اإللكترونيات  –الميندسة / أية أحمد بسيوني الشريؼ 

 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( وذلؾ نظرًا لظروؼ مرض والدتيا ، حيث أوصت2103واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
ـ نظرًا 2107/2108لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إيقاؼ قيد الميندسة المذكورة ) عاـ ثاني ( لمعاـ الجامعي 

 لظروؼ مرض والدتيا وذلؾ بناءًا عمى توصية مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .
 القــــــــرار

ـ نظػػرًا لظػػروؼ 2107/2108( لمعػػاـ الجػػامعي  ثػػانيأوصػػى المجمػػس بالموافقػػة عمػػى إيقػػاؼ قيػػد الميندسػػة المػػذكورة ) عػػاـ 
 مرض والدتيا ويرفع لمجامعة.

 

لمطالب / محمود  عاـ ثاني وث بشأف مد فترة الدراسة/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -6
المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية  –محمد أبو اليزيد جاب اهلل 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ ىندسة 2102والتحكـ دورة أكتوبر 
 اإللكترونيات الصناعية والتحكـ .

 
 القــــــــرار

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

 
لمطالب / عمر أحمد عاـ أوؿ وث بشأف مد فترة الدراسة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -7

المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ والمسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو  –محمد شاىيف 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ ىندسة 2103اليندسية دورة أكتوبر 

 اإللكترونيات الصناعية والتحكـ .
 القــــــــرار

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

 
لمطالب / أحمد  عاـ ثاني وث بشأف مد فترة الدراسة/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -8

المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر  –إبراىيـ أبو المكاـر سالـ 
 . ىندسة وعموـ الحاسباتـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ 2102

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.يا والبحوث ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العمأوصى المجمس بالموافقة عمى 

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) مد عاـ أوؿ ( لمميندس / 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -9

مصطفى حسف أسامة أحمد توفيؽ المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت 
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 (ـ 9/01/2108الثانية الجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(01) 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( لمطالب 2102دورة أكتوبر الكيربية 
 المذكور .

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى مد فترة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( لمطالب المذكور ويرفع لمجامعة.

 

الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )مد عاـ أوؿ( لمميندسة / د/ وكيؿ 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -01
فتحية عطية محمد خميؿ المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 

الدراسة )مد عاـ أوؿ ( لمميندسة ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة 2103دورة أكتوبر 
 المذكورة .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.مد فترة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( لمميندسة المذكورة أوصى المجمس بالموافقة عمى 

 

يندسة / د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) مد عاـ أوؿ( لمم1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -00
نجوى عادؿ محمد السيد شبايؾ المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( 2104الكيربية دورة أكتوبر 
 لمميندسة المذكورة .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.مد فترة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( لمميندسة المذكورة المجمس بالموافقة عمى أوصى 

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) مد عاـ أوؿ( لمميندس / 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -02
العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت محمد خميؿ عبد المنعـ النجار المسجؿ لدرجة الماجستير في 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( 2104الكيربية دورة أكتوبر 
 لمميندس المذكور .

 القــــــــرار

 مى ويرفع لمجامعة.عمد فترة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( لمميندس المذكور أوصى المجمس بالموافقة 

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) مد عاـ أوؿ( لمميندسة / 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -03
سامية عبد العزيز منصور عبد اهلل المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( 2104دورة أكتوبر الكيربية 
 لمميندسة المذكورة .

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى مد فترة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( لمميندسة المذكورة ويرفع لمجامعة.

 

وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) مد عاـ أوؿ( لمميندسة / د/ 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -04
ىبو محمد أحمد محمد الدسوقي المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت 

عمى مد فترة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة 2104الكيربية دورة أكتوبر 
 لمميندسة المذكورة .

 القــــــــرار
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(00) 

 أوصى المجمس بالموافقة عمى مد فترة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( لمميندسة المذكورة ويرفع لمجامعة.

 

عاـ أوؿ( لمميندس / د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) مد 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -05
محمد زكريا محمد عطيو المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( لمميندس 2104دورة أكتوبر 
 المذكور.

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( لمميندس المذكورالمجمس بالموافقة عمى مد فت أوصى

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) مد عاـ أوؿ( لمميندس / 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -06
العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت شادي ممدوح عبد الرحيـ إبراىيـ المسجؿ لدرجة الماجستير في 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( 2104الكيربية دورة أكتوبر 
 لمميندس المذكور .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. وررة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( لمميندس المذكأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) مد عاـ أوؿ( لمميندسة / 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -07
دعاء حممي بيومي أبو معبد المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( 2104وبر الكيربية دورة أكت
 لمميندسة المذكورة .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( لمميندسة المذكورةأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 

الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) مد عاـ أوؿ( لمميندس / د/ وكيؿ 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -08
وليد عطية محمد بديوي المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 

لدراسة )مد عاـ أوؿ ( لمميندس ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة ا2104دورة أكتوبر 
 المذكور.

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( لمميندس المذكورأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 

 د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) مد عاـ أوؿ( لمميندس /1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -09
أحمد معوض إبراىيـ الدسوقي المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( 2104الكيربية دورة أكتوبر 
 لمميندس المذكور .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( لمميندس المذكوروافقة عمى مد فتأوصى المجمس بالم

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) مد عاـ أوؿ( لمميندس / 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -21
ية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت شريؼ محمد عبد المقصود الخنيزي المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندس
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(02) 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( 2104الكيربية دورة أكتوبر 
 لمميندس المذكور .

 القــــــــرار

 معة.ويرفع لمجا رة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( لمميندس المذكورأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) مد عاـ أوؿ( لمميندس / 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -20

أحمد إبراىيـ مصطفى الساكت المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت 
ث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( ـ ، حي2104الكيربية دورة أكتوبر 

 لمميندس المذكور .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( لمميندس المذكورأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) مد عاـ أوؿ( لمميندسة / د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -22

رضا أحمد حافظ بدير المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة 
 ميندسة المذكورة .ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( لم2104أكتوبر 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( لمميندسة المذكورةأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) مد عاـ أوؿ( لمميندسة / 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -23

اـ المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دعاء محمد زكي عز 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( لمميندسة 2102دورة أكتوبر 

 المذكورة .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. راسة )مد عاـ أوؿ ( لمميندسة المذكورةرة الدأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) مد عاـ أوؿ( لمميندس / 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -24

ونيات واالتصاالت مصطفى مفتاح عمي محمد مفتاح المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكتر 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( 2101الكيربية دورة أكتوبر 

 لمميندس المذكور .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( لمميندس المذكورأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) مد عاـ أوؿ( لمميندسة / 1المقدمة مف السيدة أالمذكرة  -25

حسناء سعيد السيد عالـ المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 
العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( لمميندسة  ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات2102دورة أكتوبر 

 المذكورة .
 القــــــــرار
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(03) 

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( لمميندسة المذكورةأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
فترة الدراسة ) مد عاـ أوؿ( لمميندس / د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -26

باسـ عادؿ عبد الفتاح الغراب المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( 2104الكيربية دورة أكتوبر 

 ذكور .لمميندس الم
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( لمميندس المذكورأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) مد عاـ أوؿ( لمميندس / 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -27

المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو  -يد بكمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ محمود أحمد محمد حسب النبي المع
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا 2104اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

 بالموافقة عمى مد فترة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( لمميندس المذكور .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( لمميندس المذكورلمجمس بالموافقة عمى مد فتأوصى ا

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) مد عاـ أوؿ( لمميندسة / 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -28

العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت أسماء عادؿ عبد الرحمف حمد المسجمة لدرجة الماجستير في 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( 2104الكيربية دورة أكتوبر 
 لمميندسة المذكورة .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. مذكورةرة الدراسة )مد عاـ أوؿ ( لمميندسة الأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندس / 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -29

كامؿ سمير جرجس كامؿ المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ 
 ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندس المذكور.2102دورة أكتوبر 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثاني ( لمميندس المذكورأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندس / د/ وكيؿ الكمية لمدراسات 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -31

عاطؼ عبد ربو محمد عبد ربو المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية 
ني ( لمميندس ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ ثا2103والتحكـ دورة أكتوبر 

 المذكور .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثاني ( لمميندس المذكورأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت
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د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندسة / 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -30
قشقوش المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر  منى صالح حافظ

 ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني( لمميندسة المذكورة .2100
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. ي ( لمميندسة المذكورةرة الدراسة )مد عاـ ثانأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندسة / 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -32

بر مروة محمد عمي شرؼ الديف المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتو 
 ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني( لمميندسة المذكورة .2103

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثاني ( لمميندسة المذكورةأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندسة / د/ وكيؿ الكمية 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -33

سارة رأفت عبده غرس الديف المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت 
راسة ) عاـ ثاني ( لمميندسة ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الد2102الكيربية دورة أكتوبر 

 المذكورة .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثاني ( لمميندسة المذكورةأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
ة / د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندس1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -34

سمر عادؿ عبد المرضي سعد المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندسة 2103الكيربية دورة أكتوبر 

 المذكورة .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثاني ( لمميندسة المذكورةالموافقة عمى مد فتأوصى المجمس ب

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندسة / 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -35

المسجمة لدرجة الماجستير في العموـ  -ت الكيربية فاتف ماىر محمد األزرؽ المعيدة بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاال
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا 2103اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

 بالموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندسة المذكورة .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثاني ( لمميندسة المذكورةمد فتأوصى المجمس بالموافقة عمى 

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندس / 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -36

ة اإللكترونيات واالتصاالت أحمد مسعد مبروؾ الشمقاني المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندس
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(05) 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندس 2103الكيربية دورة أكتوبر 
 المذكور .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثاني ( لمميندس المذكورأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندس / 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -37

حساـ محمد رضا شندي محمد المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت 
لدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندس ـ ، حيث أوصت لجنة ا2100الكيربية دورة أكتوبر 

 المذكور .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثاني ( لمميندس المذكورأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندسة / د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -38

رشا عبد الرحمف أميف محمد ىالؿ المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت 
سة ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميند2103الكيربية دورة أكتوبر 

 المذكورة .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثاني ( لمميندسة المذكورةأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندسة / 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -39

د المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية غيداء طمعت السيد أحم
 ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندسة المذكورة.2103دورة أكتوبر 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. ة )مد عاـ ثاني ( لمميندسة المذكورةرة الدراسأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندس / 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -41
ات واالتصاالت محمد بسيوني أبو العـز محمد المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكتروني

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندس 2103الكيربية دورة أكتوبر 
 المذكور .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثاني ( لمميندس المذكورأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندسة / 1المقدمة مف السيدة أالمذكرة  -40
راندا صابر أحمد حماد المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 

راسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندسة ـ ، حيث أوصت لجنة الد2103إلحاؽ بدورة أكتوبر 
 المذكورة .

 القــــــــرار
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 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثاني ( لمميندسة المذكورةأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 

ف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندسة / د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأ1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -42
آيات سعيد جابر حسف المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 

 رة.ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندسة المذكو 2103دورة أكتوبر 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثاني ( لمميندسة المذكورةأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندسة / 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -43
المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت آية محمد جماؿ محمد محمد 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندسة 2103الكيربية دورة أكتوبر 
 المذكورة .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. )مد عاـ ثاني ( لمميندسة المذكورة رة الدراسةأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندس / 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -44
الت الكيربية دورة وليد فوزي زكي عمي المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصا

 ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندس المذكور .2103أكتوبر 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثاني ( لمميندس المذكورأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندسة / 1ة أالمذكرة المقدمة مف السيد -45
رانيا عبد المرضي أحمد عبد العزيز المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت 

ا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندسة ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العمي2103الكيربية دورة أكتوبر 
 المذكورة .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثاني ( لمميندسة المذكورةأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندس / د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -46
محمد محمود عطيو العباسي المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( 2103الكيربية إلحاؽ بدورة أكتوبر 
 . لمميندس المذكور

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثاني ( لمميندس المذكورأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندسة / 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -47

الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ميا السيد حسف رجب المسجمة لدرجة 
 ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندسة المذكورة.2103دورة أكتوبر 

 القــــــــرار
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 ويرفع لمجامعة. لمميندسة المذكورة رة الدراسة )مد عاـ ثاني (أوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندس / 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -48

ة طارؽ عابد محمد سميماف المسجؿ لدرجة الماجستير في العموـ اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربي
 ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندس المذكور.2103دورة أكتوبر 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثاني ( لمميندس المذكورأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندس / د/ وكيؿ 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -49

محمود سعيد الحمفاوي المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 
 راسة ) عاـ ثاني ( لمميندس المذكور.ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الد2100دورة أكتوبر 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثاني ( لمميندس المذكورأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندسة / 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -51
الء محمد عمي إبراىيـ األشقر المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت آ

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندسة 2103الكيربية دورة أكتوبر 
 المذكورة .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثاني ( لمميندسة المذكورةالموافقة عمى مد فتأوصى المجمس ب

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندسة / 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -50

ـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت إيماف سعيد عبد الواحد الطيوييي المسجمة لدرجة الماجستير في العم
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندسة 2102الكيربية دورة أكتوبر 

 المذكورة .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. المذكورةرة الدراسة )مد عاـ ثاني ( لمميندسة أوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندسة / 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -52
إيماف سعد عبد الحميد عطيو المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندسة 2103دورة أكتوبر الكيربية 
 المذكورة .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثاني ( لمميندسة المذكورةأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 

يؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندس / د/ وك1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -53
المسجؿ لدرجة الماجستير في  -أحمد نجيب محمد محمد أبو النور المعيد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 
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(08) 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا 2103بر العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتو 
 بالموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندس المذكور .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثاني ( لمميندس المذكورأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 

راسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندسة / د/ وكيؿ الكمية لمد1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -54
حناف صبحي عبد المقصود غانـ المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت 

اسة ) عاـ ثاني ( لمميندسة ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدر 2103الكيربية دورة أكتوبر 
 المذكورة .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثاني ( لمميندسة المذكورةأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 

/ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندس 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -55
ىاني يسري أحمد المنوفي المسجؿ لدرجة الماجستير في العموـ اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 

 ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندس المذكور.2100دورة أكتوبر 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثاني ( لمميندس المذكورة عمى مد فتأوصى المجمس بالموافق

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندس / 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -56
اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  أحمد محمد عمي رفاعي المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة

 ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندس المذكور.2102دورة أكتوبر 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثاني ( لمميندس المذكورأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندس / 1رة المقدمة مف السيدة أالمذك -57
أحمد حسف عبد الحكيـ الحنفي المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت 

راسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندس ـ ، حيث أوصت لجنة الد2103الكيربية دورة أكتوبر 
 المذكور .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثاني ( لمميندس المذكورأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 

فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندسة /  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -58
نيفيف محمد فؤاد صادؽ المسجمة لدرجة الماجستير في العموـ اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 

ـ ) الئحة سابقة ( ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( 2118دورة أكتوبر 
 مميندسة المذكورة .ل

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثاني ( لمميندسة المذكورةأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت
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(09) 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندس / 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -59
لبحيري المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت سامي سعيد يوسؼ ا
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندس 2103الكيربية دورة أكتوبر 

 المذكور .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. راسة )مد عاـ ثاني ( لمميندس المذكوررة الدأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندس / 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -61

كترونيات محمد أبو الحسف الشاذلي أبو يوسؼ المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإلل
( نيعاـ ثابالموافقة عمى مد فترة الدراسة )ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا 2103واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

 لمميندس المذكور .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثاني ( لمميندس المذكورأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندسة / 1مقدمة مف السيدة أالمذكرة ال -60

ىاجر إبراىيـ عبد الكريـ خميؿ المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت 
اسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندسة ـ ، حيث أوصت لجنة الدر 2103الكيربية دورة أكتوبر 

 المذكورة .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثاني ( لمميندسة المذكورةأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندسة /  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -62

ضحى حسيف كامؿ جوىر المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 
 ة.ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ ثاني ( لمميندسة المذكور 2102دورة أكتوبر 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثاني ( لمميندسة المذكورةأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
مد فترة الدراسة )عاـ ثالث ( لمميندس /  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -63

المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت  –تامر محي عبد المقصود محمدي 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث العممية بالموافقة عمى المد المطموب لمدة عاـ 2102الكيربية دورة أكتوبر 

 ثالث لمميندس المذكور.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثالث ( لمميندس المذكورتأوصى المجمس بالموافقة عمى مد ف

 
مد فترة الدراسة)عاـ ثالث ( لمميندس /  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -64

المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت  –محمد فتحي عبد الفتاح الشطة 
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(21) 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث العممية بالموافقة عمى المد المطموب عاـ ثالث 2102الكيربية دورة أكتوبر 
 لمميندس المذكور.

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. لدراسة )مد عاـ ثالث ( لمميندس المذكوررة اأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
مد فترة الدراسة)عاـ ثالث ( لمميندسة /  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -65

المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  –شيماء ىاني حسف عامر 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث العممية بالموافقة عمى المد المطموب عاـ ثالث 2102دورة أكتوبر 

 لمميندسة المذكورة.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. دراسة )مد عاـ ثالث ( لمميندسة المذكورةرة الأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
مد فترة الدراسة)عاـ ثالث ( لمميندس /  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -66

المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت  –مصطفى معوض مصطفى ندا 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث العممية بالموافقة عمى المد المطموب لمدة عاـ 2102الكيربية دورة أكتوبر 

 ثالث لمميندس المذكور.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثالث ( لمميندس المذكورفتأوصى المجمس بالموافقة عمى مد 

 
مد فترة الدراسة)لمدة عاـ ثالث( لمميندسة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -67

االلكترونيات الصناعية والتحكـ المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  –/ عبد الحميد سعيد شعالف 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث العممية بالموافقة عمى المد المطموب لمدة عاـ ثالث 2102دورة أكتوبر 

 لمميندس المذكور.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثالث ( لمميندس المذكورأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
)عاـ ثالث ( لمميندس /  مد فترة الدراسة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -68

المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  –محمد عمر خطاب  رامي
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث العممية بالموافقة عمى المد المطموب عاـ ثالث 2102دورة أكتوبر 

 لمميندس المذكور.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. لدراسة )مد عاـ ثالث ( لمميندس المذكوررة اأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
مد فترة الدراسة)عاـ ثالث ( لمميندس /  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -69

المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت  –أحمد محمد أحمد فؤاد العراقى 
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(20) 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث العممية بالموافقة عمى المد المطموب عاـ ثالث 2102الكيربية دورة أكتوبر 
 لمميندس المذكور.

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. لدراسة )مد عاـ ثالث ( لمميندس المذكوررة اأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
مد فترة الدراسة) عاـ ثالث ( لمميندس /  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -71

المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت  –عمى فوزى عمى شحاتة العرقى 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث العممية بالموافقة عمى المد المطموب عاـ ثالث 2102الكيربية دورة أكتوبر 
 لمميندس المذكور.

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. لدراسة )مد عاـ ثالث ( لمميندس المذكوررة اأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
مد فترة الدراسة)عاـ ثالث ( لمميندسة /  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -70

المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت  –ىدير عالء الديف عبدة حرفوش 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث العممية بالموافقة عمى المد المطموب لمدة عاـ 2102الكيربية دورة أكتوبر 

 ثالث لمميندسة المذكورة.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثالث ( لمميندسة المذكورةد فتأوصى المجمس بالموافقة عمى م

 
مد فترة الدراسة)عاـ ثالث ( لمميندسة /  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -72

المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت  –أميرة محمد إسماعيؿ متولى 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث العممية بالموافقة عمى المد المطموب عاـ ثالث 2102الكيربية دورة أكتوبر 
 لمميندسة المذكورة.

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. ة الدراسة )مد عاـ ثالث ( لمميندسة المذكورةر أوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
مد فترة الدراسة) عاـ ثالث ( لمميندس /  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -73

المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت  –محمد خالد محمد العصار 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث العممية بالموافقة عمى المد المطموب لمدة عاـ 2102الكيربية دورة أكتوبر 

 ثالث لمميندس المذكور.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثالث ( لمميندس المذكورفتأوصى المجمس بالموافقة عمى مد 

 
مد فترة الدراسة) عاـ ثالث ( لمميندسة /  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -74

رونيات واالتصاالت الكيربية المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكت –مروة عفيفي عمى نصر
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(22) 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث العممية بالموافقة عمى المد المطموب لمدة عاـ ثالث 2100دورة أكتوبر 
 لمميندسة المذكورة.

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثالث ( لمميندسة المذكورةأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
مد فترة الدراسة) عاـ ثالث ( لمميندس /  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -75

المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت  –محمد زينيـ عبد الحميد الصيفي 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث العممية بالموافقة عمى المد المطموب لمدة عاـ 2102توبر الكيربية دورة أك

 ثالث لمميندس المذكور.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثالث ( لمميندس المذكورأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
مد فترة الدراسة) عاـ ثالث ( لمميندس /  وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف د/. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -76

المسجؿ لدرجة الماجستير في العموـ اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  –محمود أبو النبؿ محمد 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث العممية بالموافقة عمى المد المطموب لمدة عاـ ثالث 2102دورة أكتوبر 

 لمميندس المذكور.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثالث ( لمميندس المذكورتأوصى المجمس بالموافقة عمى مد ف

 
مد فترة الدراسة) عاـ ثالث ( لمميندس /  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -77

المسجمة لدرجة الماجستير في العموـ اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت  –إيماف عبد المرضى داود الشيالى 
ـ )الئحة سابقة(، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث العممية بالموافقة عمى المد 2113الكيربية دورة أكتوبر 

 المطموب لمدة عاـ ثالث لمميندسة المذكورة.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثالث ( لمميندسة المذكورةلموافقة عمى مد فتأوصى المجمس با

 
مد فترة الدراسة) عاـ ثالث ( لمميندسة /  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -78

المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات  –الدعوشى  العزيزأماني فت  اهلل عبد 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث العممية بالموافقة عمى المد 2115واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

 المطموب لمدة عاـ ثالث لمميندس المذكور.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثالث ( لمميندس المذكورفتأوصى المجمس بالموافقة عمى مد 

 
مد فترة الدراسة عاـ ثالث ( لمميندس /  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -79

المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت  –أحمد جمعو عبد المعبود سميـ  
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(23) 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث العممية بالموافقة عمى المد المطموب لمدة عاـ 2102الكيربية دورة أكتوبر 
 ثالث لمميندس المذكور.

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثالث ( لمميندس المذكورتأوصى المجمس بالموافقة عمى مد ف

 
مد فترة الدراسة) عاـ ثالث ( لمميندس /  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -81

المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت  –صفاء محمد عبد السالـ الجزار 
ـ الئحة سابقة ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث العممية بالموافقة عمى المد 2117الكيربية دورة أكتوبر 

 المطموب لمدة عاـ ثالث لمميندس المذكور.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثالث ( لمميندس المذكورفقة عمى مد فتأوصى المجمس بالموا

 
مد فترة الدراسة)عاـ ثالث ( لمميندس /  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -80

المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت  –يحيى زكريا مصطفى السيد حاتـ 
ـ الئحة سابقة ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث العممية بالموافقة عمى المد 2114الكيربية دورة أكتوبر 

 المطموب لمدة عاـ ثالث لمميندس المذكور.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثالث ( لمميندس المذكوربالموافقة عمى مد فتأوصى المجمس 

 
مد فترة الدراسة) عاـ رابع( لمميندسة /  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -82

اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات  المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو –إسراء محمود محمد حسيف الجزار 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث العممية بالموافقة عمى المد 2100واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

 المطموب لمدة عاـ رابع لمميندسة المذكورة.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. لمميندسة المذكورةرة الدراسة )مد عاـ رابع ( أوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
مد فترة الدراسة) عاـ رابع ( لمميندسة /  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -83

المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت  –إيماف محسف أحمد الجماؿ 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث العممية بالموافقة عمى المد المطموب عاـ رابع 2101ربية دورة أكتوبر الكي

 لمميندسة المذكورة.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ رابع ( لمميندسة المذكورةأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
مد فترة الدراسة)عاـ رابع ( لمميندس /  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -84

المسجؿ لدرجة الماجستير في العموـ اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  –حامد محمد محمد عمى 
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(24) 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث العممية بالموافقة عمى المد المطموب عاـ رابع لمميندس 2100دورة أكتوبر 
 المذكور.

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. الدراسة )مد عاـ رابع ( لمميندس المذكوررة أوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
مد فترة الدراسة) عاـ رابع ( لمميندس /  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -85

المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت  –عبد الشفوؽ الكفافى  شوقيىالة 
ـ بنظاـ الساعات المعتمدة، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث العممية بالموافقة عمى 2100الكيربية دورة أكتوبر 

 المد المطموب لمدة عاـ رابع لمميندس المذكور.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ رابع ( لمميندس المذكورجمس بالموافقة عمى مد فتأوصى الم

 
مد فترة الدراسة)عاـ رابع ( لمميندس /  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -86

المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت  –إبراىيـ صالح إبراىيـ أبو غريبة 
ـ بنظاـ الساعات المعتمدة، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث العممية بالموافقة عمى 2100الكيربية دورة أكتوبر 

 المد المطموب لمدة عاـ رابع لمميندس المذكور.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ رابع ( لمميندس المذكورجمس بالموافقة عمى مد فتأوصى الم

 
مد فترة الدراسة) عاـ رابع ( لمميندسة /  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -87

المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  –مروة محمد صال  آزار 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث العممية بالموافقة عمى المد المطموب عاـ رابع 2100دورة أكتوبر 

 لمميندسة المذكورة. 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ رابع ( لمميندسة المذكورةأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
مد فترة الدراسة)عاـ رابع ( لمميندسة / نيرة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -88

رونيات واالتصاالت الكيربية دورة المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكت –محمد صالح سعد 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث العممية بالموافقة عمى المد المطموب لمدة عاـ رابع 2100أكتوبر 

 لمميندسة المذكورة.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ رابع ( لمميندسة المذكورةأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
مد فترة الدراسة)عاـ رابع ( لمميندس /  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -89

المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات  – الشربينيمحمد القطب  بسيونيأحمد 
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(25) 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث العممية بالموافقة عمى المد 2100واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
 المطموب لمدة عاـ رابع لمميندس المذكور.

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ رابع ( لمميندس المذكورفتأوصى المجمس بالموافقة عمى مد 

 
مد فترة الدراسة) عاـ خامس (  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -91

المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات  –لمميندس/محمد عثماف جابر مميؾ  
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث العممية بالموافقة عمى المد 2101واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

 المطموب لمدة عاـ خامس لمميندس المذكور.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ خامس ( لمميندس المذكورتأوصى المجمس بالموافقة عمى مد ف

 
مد فترة الدراسة)عاـ خامس ( لمميندسة/  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف -90

المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات  –سحر عبد الستار إبراىيـ أبو شوشة 
ـ  الئحة سابقة، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث العممية بالموافقة 2115واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

 عمى المد المطموب عاـ خامس لمميندسة المذكورة.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ خامس ( لمميندسة المذكورةة عمى مد فتأوصى المجمس بالموافق

 
مد فترة الدراسة) عاـ خامس ( لمميندس/  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -92

المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت  –أحمد حسف صادؽ ىوانو  
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث العممية بالموافقة عمى المد المطموب لمدة عاـ 2101الكيربية دورة أكتوبر 

 خامس لمميندس المذكور.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ خامس ( لمميندس المذكورتأوصى المجمس بالموافقة عمى مد ف

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -93
تخصص  -المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية –منى صالح حافظ قشقوش / رسالة الماجستير الخاصة بالطالبة

توظيؼ التنوع متعدد األبعاد  ):  في موضوعـ 2100ىندسة وعمـو الحاسبات بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر 
مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات ما جاء بلجنة الدراسات العميا بالموافقة عمي ( حيث أوصت لتأميف الحوسبة السحابية 

 واالتصاالت الكيربية .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. من  الميندسة المذكورة درجة ماجستير العموـ اليندسيةأوصى المجمس بالموافقة عمى 

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-94
تخصص  -المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية –مروه محمد عمى شرؼ الديف / الخاصة بالطالبةرسالة الماجستير 

تحسيف خوارزميات التحكـ  ):  في موضوعـ 2103ىندسة وعمـو الحاسبات بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 9/01/2108الثانية الجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(26) 

اء بتوصية مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمي ما ج( حيث أوصت المتزامف لمعمميات 
 واالتصاالت الكيربية .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. من  الميندسة المذكورة درجة ماجستير العموـ اليندسيةأوصى المجمس بالموافقة عمى 

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-95
تخصص  -المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية –كامؿ سمير جرجس كامؿ  / رسالة الماجستير الخاصة بالطالب

:  في موضوعـ 2102ترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بقسـ ىندسة االلك
لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمي ما جاء بتوصية ( حيث أوصت تطوير الخوارزميات الكفؤة لمطياؼ أشعة جاما  )

 مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. الميندس المذكور درجة ماجستير العموـ اليندسيةمن  أوصى المجمس بالموافقة عمى 
 

الطمب المقدـ مف المرشد االكاديمي عمى د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-96
في الفصؿ الدراسي الثاني  مادة ) نظرية انتشار الموجات( استبداؿالطالب / محمد أحمد عبد المنعـ بشأف الموافقة عمى 

لجنة الدراسات حيث أوصت ـ 2108ـ بمادة ) معالجة الصور ( حيث أنو مقيد بدورة يناير 2108/2109لمعاـ الجامعي 
 العميا بالموافقة عمي ما جاء بتوصية مجمس قسـ. 

 القــــــــرار

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

الطمب المقدـ مف المرشد األكاديمي عمى د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-97
 ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبرالطالب / إسالـ أسامة عبده المقيد بتمييدي ماجستير قسـ 

 الدراسات العميا بالموافقة عمي ما جاء بتوصية مجمس قسـ.لجنة حيث أوصت ـ 2107
 القــــــــرار

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

 

ديمي عمى الطمب المقدـ مف المرشد األكاد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-98
 ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبرالطالب / محمود عمى محمد عسؿ المقيد بتمييدي ماجستير قسـ 

ـ نبائط ودوائر 2108/2109لمعاـ الجامعي  -األوؿ : التالية في الفصؿ الدراسيـ  عمى أف يدرس المواد 2107
الفصؿ الدراسي نظرية أنتشار الموجات والمواد التالية في  -ىندسة اليوائيات الحديثة -الميكوموجات في الحالة الجامدة

مقيد الطرؽ العددية لميوائيات( حيث أنو  -ـ ) االتصاالت ذات الطيؼ الموسع2108/2109لمعاـ الجامعي  -: الثاني
 لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمي ما جاء بتوصية مجمس قسـ.حيث أوصت  2107بدورة أكتوبر 

 القــــــــرار

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

 
الموافقة عمى التقرير السنوي الخاص  بحوث بشأفد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا وال1المذكرة المقدمة مف السيد أ -99

المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعموـ  -بالميندس / أحمد إبراىيـ أبو المكاـر سالـ
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 (ـ 9/01/2108الثانية الجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 
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لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمي ما جاء بتوصية مجمس القسـ عمى حيث أوصت ـ 2102الحاسبات دورة أكتوبر 
 . السنوي الخاص بالميندس المذكور التقرير

 القــــــــرار

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

 
الموافقة عمى التقارير السنوية لطالب  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -011

الماجستير بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ الخاصة بالطالب المسجميف  لدرجة الماجستير فى العموـ 
( 3( عبد الحميد سعيد عبد الحميد شعالف)2عاطؼ عبد ربو محمد) -0موىـ 2107/2108اليندسية لمعاـ الجامعي 
لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمي ما جاء بتوصية مجمس القسـ عمى التقارير حيث أوصت  شيماء ىاني حسف عامر

 السنوية الخاصة بالطالب السابؽ ذكرىـ.
 القــــــــرار

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

 

الموافقة عمى التقارير السنوية لمطالب  وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفد/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -010 
ـ 2107/2108المسجميف الماجستير في العموـ اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية لمعاـ الجامعي 

صت لجنة الدراسات العميا بالموافقة ليـ محمد إبراىيـ سعفاف وأخرىـ سمر عادؿ عبد المرضى حيث أو ( أو 006وعددىـ )
 عمى ما جاء بالتقارير السنوية .

 القــــــــرار

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

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تعديؿ موضوع رسالو 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-012
المعيد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت  –أحمد إبراىيـ عبد الشكور الماجستير )تعديال جوىريًا( الخاصة بالميندس/ 

 ينايرـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة المسجؿ لدرجة الماجستير في العمو  - الكيربية
تحسيف نقؿ البيانات داخؿ شبكات الربط المركزية المبنية عمى الدمج بيف أنظمة ـ . وعنواف الرسالة قبؿ التعديؿ " 2106

 االتصاالت البصرية اليوائية والموجات الممميترية المستخدمة في الجيؿ الخامس 

 عنواف الرسالة بعد التعديؿ كالتالي : ليصب 
 " تحسيف أداء تفريغ البيانات في الشبكات الالسمكية الغير متجانسة" 

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

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

عمى اعتذار السيدة األستاذة /  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة1المذكرة المقدمة مف السيد أ -013
األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ عف لجنة االشراؼ عمى رسالة  –نبيمة محمود الربيعي 

 الماجستير الخاصة بالميندسة / ىاجر عالء محمد أبو الحديد شرشر المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية قسـ
خاصة بسيادتيا ليصب  لجنة االشراؼ ـ وذلؾ لظروؼ 2103ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 

   -كالتالي:
 الىظيفت االسن م

 لكترونيات الصناعية والتحكـ ىندسة اإل أستاذ مساعد بقسـ  / محمد أبو زيد صادؽ البرواني .د 0
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 لكترونيات الصناعية ىندسة اإل مدرس بقسـ  د. / ابراىيـ عبد الحميد رمضاف 1
 . الصناعية والتحكـحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات 

 القــــــــرار

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

الطمب المقدـ مف السيد الدكتور/ محمد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -014
ة باعتذار سيادتو عف االشتراؾ في ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربياستاذ مساعد بقسـ  –عبد النبي محمد أحمد 

عطية وذلؾ الحتماؿ سفرة  لخاصة بالميندسة / إيماف سعد عبد الحميدلجنة الحكـ والمناقشة عف رسالة الماجستير ا
واالتصاالت حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات لمخارج 

 الكيربية .
 القــــــــرار

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

الموافقة عمى الغاء تسجيؿ الميندسة /  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -015
بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية  –شيريف ابراىيـ عبد السميع محمد 

حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إلغاء تسجيؿ ـ بنظاـ الساعات المعتمدة  2103كتوبر ة دورة أالكيربي
 . الميندسة المذكورة بناء عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. إلغاء تسجيؿ الميندسة المذكورةأوصى المجمس بالموافقة عمى 

وث بشػػأف الموافقػػة عمػػى إضػػافة اسػػـ السػػيد د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػ.المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -016
أسػتاذ متفػرغ ) أسػتاذ مسػاعد( بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة إلػى  –الدكتور / عادؿ شاكر الفيشػاوي 

المسػجمة لدرجػة دكتػور الفمسػفة  –لجنة اإلشراؼ عمى رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالبة / زينػب محمػد السػيد الشػربيني  
ـ ، موضػوع الرسػالة " تخفػيض 2106ر في العموـ اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة دورة أكتػوب

  التشويش عمى اشارات المخ المرسمة خالؿ شبكات االتصاالت الالسمكية(" لتصب  لجنة اإلشراؼ كالتالي :
 الىظيفت االسن م

 ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ  ناجى وديع مسيحةأ.د/  0
 متفرغ )أستاذ مساعد ( بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ  د. عادؿ شاكر الفيشاوي 1
 مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د. / محمد ريحاف إماـ 2

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .

 القــــــــرار

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

 

وث بشأف الموافقة عمػى تشػكيؿ لجنػة ومناقشػة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -017
المعيػدة بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات  –رسالة الماجستير الخاصة بالميندسة / سمية عبد العظيـ عبد المقصود الفيشػاوي 

 -ـ ، فػي موضػوع :2106والمسجمة لدرجة الماجستير في العموـ اليندسية إلحػاؽ بػدورة أكتػوبر  –واالتصاالت الكيربية 
سة أداء الطرؽ المقترحػة المعتمػدة عمػى بروتوكػوالت المػاؾ فػي شػبكات االتصػاؿ مػف آلػة إلػى آلػة ( وتشػكيؿ لجنػة ) درا

  -رسالة مف السادة:فحص ومناقشة ال
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 الىظيفت االسن م

 ) خارجي ( جامعة طنطا –بكمية اليندسة  –أستاذ متفرغ  محمد السعيد نصرأ.د/  0
 متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) مشرؼ (أستاذ  معوض إبراىيـ معوضأ.د/  1
 لكترونيات واالتصاالت الكيربية ) داخمي (ىندسة اإل أستاذ بقسـ  أ.د / فتحي السيد عبد السميع 2
 ) مشرؼ (لكترونيات واالتصاالت الكيربية ىندسة اإل أستاذ بقسـ  أ.د / منى محمد صبري شقير 3

الدراسات العميا بالموافقة عمى توصية مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بالتشكيؿ حيث أوصت لجنة 
 المقترح لمجنة الفحص والمناقشة لمرسالة المقدمة بعالية .

 القــــــــرار

 لمجامعة.ويرفع عمى التشكيؿ المقترح لمجنة الفحص والمناقشة لمرسالة المقدمة بعالية أوصى المجمس بالموافقة 

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -018
المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية  –رانيا رفعت جماؿ قطب الشرقاوي / رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالبة

تحسيف أداء مصفوفات اليوائيات  : ) في موضوعـ 2100بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
 لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمي ما جاء بتوصية مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات( حيث أوصت العاكسة الشريطية 

 واالتصاالت الكيربية .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. من  الطالبة المذكورة درجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسيةأوصى المجمس بالموافقة عمى 

أسػامة / .د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمػى رفػع اسػـ السػيد  د1المذكرة المقدمة مف السيد أ -019
الماجسػتير شػراؼ عمػى رسػالة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة مػف لجنػة اإلبقسـ ىندسػة  أستاذ مساعد –فوزي زىراف 

بقسػػـ ىندسػػة لدرجػػة الماجسػػتير فػػي العمػػوـ اليندسػػية  المسػػجؿ –محمػػود حمػػدي محمػػد عػػوض اهلل / بالطالػػبالخاصػػة 
 ( : . ) لتصب  لجنة األشراؼ كالتاليـ 2106ر اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية إلحاؽ بدورة يناي

 
  بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ  حساـ الديف حسيف أحمدد/ .أ 0

 مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ  د. / وليد عيد عبد الرحمف الحنفي 2

 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .ىندسة حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بمجمس قسـ 
 القــــــــرار

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

 

أسػامة / .لمدراسات العميا والبحوث بشػأف الموافقػة عمػى رفػع اسػـ السػيد  دد/ وكيؿ الكمية .المذكرة المقدمة مف السيد أ -001
الماجسػتير شػراؼ عمػى رسػالة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة مػف لجنػة اإلبقسـ ىندسػة  أستاذ مساعد –فوزي زىراف 

اإللكترونيػات ىندسػة  بقسػـلدرجة الماجستير في العمػوـ اليندسػية  المسجؿ –أحمد سامي محمود عمي / بالطالبالخاصة 
 ( : . ) لتصب  لجنة األشراؼ كالتاليـ 2105واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

 
   )أستاذ مساعد( بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ  د. / عادؿ شاكر الفيشاوي 0
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 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .ىندسة حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بمجمس قسـ 
 القــــــــرار

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

 

أسػامة / .د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف الموافقػة عمػى رفػع اسػـ السػيد  د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -000
الماجسػتير شػراؼ عمػى رسػالة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة مػف لجنػة اإلبقسـ ىندسػة  أستاذ مساعد –فوزي زىراف 

اإللكترونيػات بقسػـ ىندسػة ة لدرجة الماجسػتير فػي العمػوـ اليندسػية المسجم –نيفيف حامد عزت حسف / بالطالبةالخاصة 
 ( : ) لتصب  لجنة األشراؼ كالتالي. ـ 2105واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

 
   )أستاذ مساعد( بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ  د. / عادؿ شاكر الفيشاوي 0

 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .ىندسة حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بمجمس قسـ 
 القــــــــرار

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

 

/ ة تسجيؿ الميندس إلغاء د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى1المذكرة المقدمة مف السيد أ -002
اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ىندسة سجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ الم - غدير محمد ىاشـ محمد

وذلؾ نظرًا لعدـ انتظاميا وعدـ المتابعة وعدـ انجاز المطموب منيا  بنظاـ الساعات المعتمدة () ـ 2102دورة أكتوبر 
ميا بالموافقة عمى إلغاء تسجيؿ الميندسة ووصوليا لمحد األقصى لمدة دراسة الماجستير ، حيث أوصت لجنة الدراسات الع

 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .ندسة المذكورة بناء عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ ى
 القــــــــرار

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

 

/  تسجيؿ الميندس إلغاء وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمىد/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -003
اإللكترونيات واالتصاالت ىندسة سجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية تخصص الم - أحمد حسف عبد الحميد البربري

وذلؾ نظرًا لعدـ انتظامو وعدـ المتابعة وعدـ انجاز المطموب  بنظاـ الساعات المعتمدة () ـ 2100دورة أكتوبر الكيربية 
منو ووصولو لمحد األقصى لمدة دراسة الماجستير ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إلغاء تسجيؿ 

 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .ندسة الميندس المذكور بناء عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ ى
 ــــرارالقــــ

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

 

الميندسة / إيماف قيد إلغاء  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى1المذكرة المقدمة مف السيد أ -004
ـ 2107المقيدة بتمييدي ماجستير قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر  –سمير إماـ عبد الحميد 

وذلؾ لعدـ رغبتيا في استكماؿ الدراسة ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إلغاء قيد الميندسة المذكورة 
 كيربية .بناء عمى ما جاء مف مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت ال

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعة.
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 تعديؿ في لجنة اإلشراؼ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى1المذكرة المقدمة مف السيد أ -005
أستاذ متفرغ ) أستاذ مساعد ( بقسـ ىندسة اإللكترونيات  –الفيشاوي  بإضافة اسـ السيد الدكتور / عادؿ شاكؿ

 المسجؿ / ىاني يسري أحمد المنوفي بالميندس إلى لجنة اإلشراؼ عمى رسالة الماجستير الخاص واالتصاالت الكيربية
ـ ، لتصب  لجنة 2103بر دورة أكتو تصاالت الكيربية اإللكترونيات واال ىندسة في العموـ اليندسية بقسـ ماجستير لدرجة ال

 اإلشراؼ كالتالي :
 واالتصاالت الكيربية اإللكترونياتأستاذ متفرغ )أستاذ مساعد( بقسـ ىندسة  عادؿ شاكؿ الفيشاويد./  0
 واالتصاالت الكيربية اإللكترونياتبقسـ ىندسة  مساعدأستاذ  فوزي زىرافد./ أسامة  2

 . واالتصاالت الكيربية اإللكترونياتىندسة حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ 
 القــــــــرار

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

 

اعتماد الخطط الدراسية ومواعيد بدء  لمدراسات العميا والبحوث بشأفد/ وكيؿ الكمية 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -006
دكتوراه ( لمعاـ الجامعي  –ماجستير  –ـ وذلؾ بنظاـ الساعات المعتمدة ) دبمـو 2108الدراسة لدورة أكتوبر 

 ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة .2108/2109
 القــــــــرار

 ى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعة.أوصى المجمس بالموافقة عم

الموافقة عمى ما جاء بالتقارير السنوية  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -007
ات اليندسية لمعاـ الجامعي ) لمطالب المسجميف لدرجة الماجستير في العمـو األساسية اليندسية بقسـ الفيزيقا والرياضي

 (، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بالتقارير السنوية .3ـ ( وعددىـ)2107/2108
 القــــــــرار

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

 
الموافقة عمى التقارير السنوية لمطالب  / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأفد1المذكرة المقدمة مف السيد أ -008

المسجميف لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو األساسية اليندسية بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية لمعاـ الجامعي ) 
 ا جاء بالتقارير السنوية .(، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى م2ـ ( وعددىـ)2107/2108

 القــــــــرار

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

 
الموافقة عمى التقارير السنوية لمطالب  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -009

المسجميف لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ لمعاـ الجامعي ) 
 (، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بالتقارير السنوية .3ـ ( وعددىـ)2107/2108

 القــــــــرار

 ى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعة.أوص
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الموافقة عمى التقارير السنوية لمطالب  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -021
لكترونيات واالتصاالت الكيربية لمعاـ الجامعي ) المسجميف لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإل 

 (، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بالتقارير السنوية .28ـ ( وعددىـ)2107/2108
 القــــــــرار

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

 
ات العميا مشروع الالئحة المطورة لمدراس د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف1المقدمة مف السيد أالمذكرة  -020

 لجميع االقساـ العممية حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة .
 القــــــــرار

 مجامعة.أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث ويرفع ل

 
مد فترة الدراسة)عاـ رابع ( لمميندس /  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف -022

المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت  –أيمف الشوادفى عبد اهلل عبد العاؿ 
ـ ،بنظاـ الساعات المعتمدة حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث العممية بالموافقة عمى 2100الكيربية دورة أكتوبر 

 المد المطموب لمدة عاـ رابع لمميندس المذكور.
 القــــــــرار

 جمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا والبحوث ويرفع لمجامعة.أوصى الم

مد فترة الدراسة)عاـ رابع ( لمميندس /  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف -023
ـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية المسجؿ لدرجة الماجستير في العموـ اليندسية بقس –محمد حسف عمى بركات 

ـ ،  حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث العممية بالموافقة عمى المد المطموب لمدة عاـ رابع 2102دورة أكتوبر 
 لمميندس المذكور.

 القــــــــرار

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

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة ) عاـ ثالث ( لمميندسة / . المذكرة المقدمة مف السيدة أ -2

المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت  –شيماء عمي محمد عمي عيد 
عممية بالموافقة عمى المد المطموب لمدة عاـ ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث ال2102الكيربية دورة أكتوبر 

 ثالث لمميندسة المذكورة.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. رة الدراسة )مد عاـ ثالث ( لمميندسة المذكورةأوصى المجمس بالموافقة عمى مد فت

 
بشأف الطالب / محمد عبد السالـ المذكرة المقدمة مف المدير التنفيذي لبرنامج اليندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا  -3

في برنامج اليندسة الطبية الحيوية ) طالب تخرج ( وأماـ حاالت التخرج في نظاـ الساعات المعتمدة مرونة  4مستوى 
وتسييالت مساعدة مف النظاـ في عدـ تأخر تخرجو عف زمالئو ، فالطالب لكي يتخرج بحاجة إلى دراسة مادة أجيزة طبية 

تـر الثاني إف شاء اهلل ( ومتطمب ليا مادة وظائؼ األعضاء . فسيولوجي ، ولحؿ مشكمة الطالب إما أف ) وىي ستطرح بال
ما أف نسم  لو أف يدرس المادة الخاصة باألجيزة دوف دراسة المتطمب .  تطرح مادة فسيولوجي التـر الحالي وا 
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 القــــــــرار

 . بااللتزاـ بالالئحةأوصى المجمس 
 

لجامعة لشئوف التعميـ والطالب وقائـ بعمؿ رئيس الجامعة بشأف اإلفادة بأنو تـ الموافقة نائب رئيس ا المقدمة مفالمذكرة  -4
اليندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا  –ـ عمى الخطة الدراسية لبرامج ) ىندسة االتصاالت والشبكات 23/9/2108بتاريخ 

معتمدة بكمية اليندسة اإللكترونية بمنوؼ الفصؿ الدراسي األوؿ والفصؿ ىندسة التحكـ الصناعية ( بنظاـ الساعات ال –
 .ـ 2107/2108الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 .أحيط المجمس عممًا 
 

. ـ بشأف الالئحة التنفيذية لقانوف تنظيـ الجامعات وتعديالتو 5/9/2108( بتاريخ 2157قرار رئيس الجامعة رقـ ) -5
اعتبارا مف تاريخ صدور ىذا القرار يعيف السيد األستاذ الدكتور / أيمف السيد أحمد السيد أستاذ ورئيس قسـ ىندسة وعموـ 

 الحاسبات بكمية اليندسة اإللكترونية بالجامعة وكياًل لمكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثالث سنوات .
 القــــــــرار

 .التينئة لسيادتو  تقديـ أحيط المجمس عممًا مع
 

 4المذكرة المقدمة مف المدير التنفيذي لبرنامج اليندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا بشأف السماح لطمبة مستوى  -6
 ساعة لمتخرج . 20بالبرنامج بدراسة 

 القــــــــرار

 .وتطبيؽ الالئحة الداخمية لمكمية المجنة التنسيقية لمزيد مف الدراسة  عمىالموضوع  بعرضأوصى المجمس 
 

المذكرة المقدمػة مػف السػيد األسػتاذ الػدكتور / وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف تعػديؿ المسػمى الخػاص بمقػرر  -7
بالئحة البػرامج التػي تعمػؿ بنظػاـ السػاعات المعتمػدة ، مػع تعػديؿ المحتػوي  URحقوؽ اإلنساف بمسمى آخر مف مقررات 

 مف التعديؿ الكمي لالئحة والتي تحتاج إلى فترة مف الوقت . االنتياءالعممي لو بما يتفؽ مع المسمى الجديد لحيف 
 القــــــــرار

تدريسػو بالمسػتوى الثالػث الفصػؿ الدراسػي بػأف يػتـ تعػديؿ المسػمى الخػاص بمقػرر حقػوؽ اإلنسػاف الػذي يػتـ أوصى المجمػس 
 : ( بمسمى جديد ) إرشاد أكاديمي ( بمحتوى عممي جديد وذلؾ عمى النحو التالي MR345الثاني ) رمز المقرر 

 اإلرشاد األكاديمي : 
 المتطمب : ال يوجد

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

 ساعة 2عدد الساعات : 
 النجاح فيو إلتماـ الدراسة . طالدرجات : ال يوجد ، ولكف يشتر 

 مفردات المنيج :
مفيػػوـ اإلرشػػاد  –العالقػػة بػػيف المرشػػد األكػػاديمي والطالػػب  –ميػػاـ المرشػػد األكػػاديمي  –تعريػػؼ اإلرشػػاد األكػػاديمي وأىميتػػو 

 األسس العامة لإلرشاد وأخالقياتو . –عو وأىدافو وأنوا
 تعريفات أساسية لمنظاـ التعميمي :
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 –قواعد القبػوؿ  –أىمية المتطمب السابؽ  –الساعة المعتمدة  –نظاـ التعميـ بالساعات المعتمدة  –السنة الدراسية األكاديمية 
التقػدير العػاـ ) المعػدؿ الفصػمي /  –لتقييـ واالمتحانات قواعد ا –مف المقرر  واالنسحابالعبء الدراسي والحذؼ واإلضافة 

المخالفػات والعقوبػات  –القواعد التأديبية  –اإلنذار األكاديمي  –الطالب المتخرج  –مقرر غير مكتمؿ  –المعدؿ التراكمي ( 
 .لمدراسة التأديبية ويرفع لمجامعة 

 

الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف جدوؿ امتحاف نصؼ الفصؿ المذكرة المقدمة مف السيد األستاذ الدكتور / وكيؿ  -8
 ـ .3/00/2108ـ وينتيي 27/01/2108ـ والذي يبدأ في 2108/2109الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعة 

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة 
لجامعة لشئوف التعميـ والطالب وقائـ بعمػؿ رئػيس الجامعػة بشػأف طمػب الكميػة االسػتثناء نائب رئيس ا المذكرة المقدمة مف -9

 ACE181ومقػػرر عمػػـ التشػػري   ACE263مػػف تطبيػػؽ شػػرط المتطمػػب السػػابؽ فػػي تػػدريس مقػػرر عمػػـ وظػػائؼ األعضػػاء 
س ىػذه المػادة وتػـ مخاطبػة كميػة ببرنامج اليندسة الطبية الحيوية وقد أفادت الكمية في كتابيا أنو تعػذر وجػود مػف يقػـو بتػدري

( مػف الالئحػة الداخميػة لمبػرامج 03( والمػادة )9بتطبيػؽ نػص المػادة ) االلتػزاـالطب عدة مرات ولـ يػتـ الػرد ، لػذا عمػى الكميػة 
 . ـ05/6/2106( بتاريخ 0938الدراسية بالكمية الصادرة بالقرار الوزاري رقـ )

 القــــــــرار

لمطػالب الػذيف درسػوا المتطمػب  ACE263باب التسجيؿ فقط فػي مقػرر عمػـ وظػائؼ األعضػاء أوصى مجمس الكمية عمى فت  
 ويرفع لمجامعة . ACE181السابؽ فقط وىو عمـ التشري  

 

المذكرة المقدمػة مػف الطالبػة / نورىػاف سػميـ سػالـ محمػد ، المقيػدة بالمسػتوى الرابػع لبرنػامج اليندسػة الطبيػة والحيويػة  -01
امتحاف الفاينؿ لمادة " اإلشارات الرقمية " لعذر مرضي قيػري ، وقػد تػـ قبػوؿ العػذر مػف مجمػس الكميػة ، بخصوص تغيبيا عف 

حيث تطمب الموافقة عمى أف امتحانيا في ىذه المػادة حيػث أنػو يوجػد تعػارض فػي جػدوؿ المحاضػرات إذا قامػت بالتسػجيؿ فػي 
 دكتور المادة / الشربيني . ىذا المادة مف جديد ويصعب تغيير الجدوؿ . وال يوجد مانع مف

 القــــــــرار

 .ويطبؽ الالئحة أوصى المجمس بعرض الموضوع عمى المجنة التنسيقية لمزيد مف الدراسة 
 

المذكرة المقدمة مف الطالب / أحمد عادؿ عبد الفتاح اليجيف ، المقيد بالمستوى الرابع لبرنامج اليندسة الطبية والحيوية  -00
ـ وذلػػؾ إلمكانيػػة التخػػرج مػػع 2108/2109سػػاعة عمػػى األقػػؿ لمتػػـر األوؿ لمعػػاـ الجػػامعي  07أو سػػاعة  09بشػػأف فػػت  

 دفعتو حيث أنو محوؿ مف القسـ العاـ وأوؿ دفعة مف البرنامج .
 القــــــــرار

 . ويطبؽ الالئحة أوصى المجمس بعرض الموضوع عمى المجنة التنسيقية لمزيد مف الدراسة
 

ة يـو األحد المنعقدـ 2108/2109 لمعاـ الجامعيالجمسة الطارئة لمجنة شئوف التعميـ والطالب جتماع محضر ا -02
 ـ.04/01/2108 الموافؽ

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما .
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استفسػار الطالػب / محمػد أحمػد أبػو النيػؿ  د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف1المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -03
وىبو عف إمكانية تحويمو مف البرامج إلى نظاـ الفصميف بالرغـ مف رسوبو في نظاـ البرامج ، حيث أفػاد بأنػو تقػدـ بطمػب العػاـ 

لى البرامج .  الماضي وتـ رفضو ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بعدـ قبوؿ تحويؿ طالب راسبوف مف وا 
 ـــــــرارالقـ

لى البرامج  . أوصى المجمس بعدـ قبوؿ تحويؿ طالب راسبوف مف وا 
 

 اجخوع الوجلس هي السبدة األسبحرة لوٌبقشت الوىضىع الخبلي: -03

األسػتاذ المسػاعد   - حسف محمد عبد الحافظالمذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد د./ 
بقسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػية بالكميػػة فػػي وظيفػػة أسػػتاذ بػػذات القسػػـ حيػػث أوصػػت المجنػػة العمميػػة الدائمػػة لمرياضػػيات 

( الدورة الثانية عشرة بالموافقة عمى من  سػيادتو المقػب العممػي لوظيفػة أسػتاذ  رياضػيات ىندسػية بػذات القسػـ 48اليندسية )
ـ بالموافقػػة عمػػى تعيػػيف سػػيادتو فػػي وظيفػػة أسػػتاذ بالقسػػـ   04/01/2108سػػـ بجمسػػتو المنعقػػدة بتػػاريخ وأوصػػى مجمػػس الق

 ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ.
 القــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقة مع تقديم التهنئة ويرفع للجامعة. 
 
 
 
 

 اًخهى االجخوبع حيث كبًج السبعت الثبلثت هسبءً              
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