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 محضر اجتماع مجمس الكمية

 .ـ2/02/2108الموافؽ االحدالمنعقدة يـو {الرابعة } الجمسة                           
و وفً حًبو انسبعت انحبديت عشر صببحبً حى عقد اجخًبع يجهس 2/12/2112اَه في يىو االحد انًىافق 

 ) عًيد انكهيت (   حًدانكهيت برئبست انسيد األسخبذ اندكخىر/ عبد انُبصر عبد انجىاد ي

 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

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

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

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

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

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

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

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

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية / عاطؼ السيد أبو العـز أ.د 01

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

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

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

 تغيب عف الحضور

 أقدـ المدرسيف)بالتناوب( / ميا سعد الديف طمبو1د 0

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

 وب(.ساتذة بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ) بالتناأقدـ األ أ.د/ نواؿ أحمد الفيشاوي 3

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

 رجؿ أعماؿ ـ/ محمد عبد الحميد عفيفي خمؼ اهلل 5

 . أقدـ األساتذة المساعديف ) بالتناوب( / محمد حمدى السيد 1د 6

 تولى سكرتارية الجمسة

 أمانة المجالس والمجاف .   السيدة / آماؿ محمد الصاوي  0  

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 2/02/2108 رابعةالالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(3) 

 "االجتماع   "          وبدأ السيد أ.د/ رئيس المجمس
 "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  بذكر                                     

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

 مػػدرس بقسػػـ ىندسػػية االلكترونيػػات الصػػناعية  -تقػػدـ سػػيادتو بالتينئػػة لمسػػيد د. / أحمػػد محمػػد محمػػد النجػػار
 ـ2108والتحكـ بالكمية عمى حصوؿ سيادتو عمى جائزة السيد أ.د/ مصطفى بيجت عبد المتعاؿ لممتميزيف لعاـ 

األسػتاذ المتفػرغ بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات  / السػيد محمػود الربيعػي.د/ لمسػيد أثـ تقدـ سيادتو بالشػكر والتقػدير 
األسػتاذ المتفػرغ بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت  والسػيدأ.د/معوض ابػراىيـ الدسػوقي واالتصاالت الكيربيػة

  تجاه العمؿ بالكمية   وتعب ووقتلما بذلوه مف جيد  الكيربية
****** 

 
 

 
 

  -: وانطالةشئىٌ انخعهيى 
 

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 / إسماعيؿ جماؿ إسماعيؿ عيش وآخرىـ  9صة بذلؾ وعددىـ الطالب قاموا بسداد الرسـو الخا
 الطالبة / رانيا محمود حامد محمد حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة .

 القــــــــرار

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

تحديد األعداد المقترح قبوليا بالكمية في العاـ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف1ة المقدمة مف السيد أالمذكر  -2
 .ـ 2109/2121الجامعي القادـ 

 العدد المقترح الفئة ـ
 طالب 2111 ثانوية عامة عممي رياضة 0
 طالب 211 دبموـ المعاىد والمدارس الفنية والصناعية )نظاـ الخمس سنوات( 2
 طالب 211 فني صناعي أجيزة طبية )نظاـ الخمس سنوات( 3
 طالب 211 طالب وافديف 4
 طالب 211 ثانوية معادلة / أجنبية 5

 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعة  بتحديد األعداد المقترحة السابقة بعاليةأوصى مجمس الكمية 
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)مقرر  2تأجيؿ دخوؿ امتحاف مقرر رياضة شئوف التعميـ والطالب بشأفد/ وكيؿ الكمية ل1المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
، ـ2108/2109حاسبات لمعاـ الجامعي تحميؿ( لمطالب / محمد طارؽ محمد شعالف بالفرقة الثالثة قسـ ىندسة وعموـ ال

( لمطالب / )مقرر تحميؿ 2حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى تأجيؿ دخوؿ امتحاف مقرر رياضة
ـ حيث أف ىذا 2108/2109محمد طارؽ محمد شعالف بالفرقة الثالثة قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات لمعاـ الجامعي 

 المقرر )مقرر تحميؿ( خاص بالفرقة اإلعدادي .
 القــــــــرار

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

العذر المرضي األوؿ عف الفصؿ الدراسي األوؿ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف1لمذكرة المقدمة مف السيد أا -4
ـ لمطالب / كريـ سعيد عبد السميع عالـ المقيد بالفرقة اإلعدادي وحالتو مستجد حيث 2108/2109لمعاـ الجامعي 

فية يفيد بأنو يعاني مف اكتئاب نفسي تفاعمي والطالب يحتاج اجازة أحضر تقرير طبي مف اإلدارة الطبية بجامعة المنو 
ـ 2108( شيور ابتداء مف يـو الثالث عشر مف شير نوفمبر 3مرضي لمدة ثالثة شيور فقط ال غير )

ـ( ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى قبوؿ العذر المرضي األوؿ لمطالب / كريـ 03/00/2108)
 ـ .2108/2109عبد السميع عالـ عف أداء امتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي سعيد 

 القــــــــرار

 .عمى ما جاء في لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة  أوصى مجمس الكمية بالموافقة
 
قيد الطالب / مصطفى مجدي محمد عمي  إعادة د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -5

ـ وحالتو )فرصة ثالثة( حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ 2108/2109بالفرقة الرابعة قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات 
والطالب بالموافقة عمى إعادة قيد الطالب / مصطفى مجدي محمد عمي بالفرقة الرابعة قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات 

 الدراسة بسبب التجنيد وكانت حالتو )فرصة ثالثة( . ـ الموقوؼ عف2108/2109
 القــــــــرار

 .عمى ما جاء في لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة  أوصى مجمس الكمية بالموافقة
 
دراسي اقتراح موعد االمتحانات خالؿ الفصؿ ال د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -6

 ـ ، حيث كاف االقتراح كالتالي :2108/2109األوؿ لمعاـ الجامعي 
 ـ .24/0/2109ـ إلى 27/02/2108موعد امتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ مف  -
 ـ .25/02/2108ـ إلى 09/02/2108موعد امتحانات الشفيي والعممي مف  -
 ـ .28/2/2109ـ إلى 07/2/2109موعد امتحانات التخمفات مف  -
 ث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة .حي

 القــــــــرار

 .عمى ما جاء في لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة  أوصى مجمس الكمية بالموافقة
 
إيقاؼ القيد األوؿ لمطالبة / ياسميف محمد  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -7

إسماعيؿ عبد الرحيـ المقيدة بالفرقة الثالثة قسـ اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية وحالتيا فرصة ثانية مف الخارج لمعاـ 
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ـ نظرًا لظروفيا االجتماعية والتي تتمثؿ في رعاية طفميا ومرفؽ طيو شيادة ميالد الطفؿ المولود 2108/2109الجامعي 
ئوف التعميـ والطالب عمى قبوؿ إيقاؼ القيد )األوؿ( لمطالبة / ياسميف محمد ـ ، حيث أوصت لجنة ش8/8/2108بتاريخ 

اسماعيؿ عبد الرحيـ قسـ اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية وحالتيا فرصة ثانية مف الخارج لمعاـ الجامعي 
 ـ .2108/2109

 القــــــــرار

 .والطالب ويرفع لمجامعة  عمى ما جاء في لجنة شئوف التعميـ أوصى مجمس الكمية بالموافقة
 
إيقاؼ قيد الطالب / محمد أحمد رجب عبد  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف1المقدمة مف السيد أالمذكرة  -8

ـ ، حيث 2108/2109التواب والمقيد بالفرقة الرابعة قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات وحالتو فرصة ثانية في العاـ الجامعي 
 28ف التعميـ والطالب بالموافقة عمى إيقاؼ قيد الطالب بسبب التجنيد حيث انو كاف مؤجؿ تجنيده لسف أوصت لجنة شئو

ـ فقد أتـ سف الثامنة والعشروف في 00/8/0989وحيث أف تاريخ ميالد الطالب  5/2119سنة بالقرار رقـ 
 ـ .00/8/2107

 القــــــــرار

 .نة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة عمى ما جاء في لج أوصى مجمس الكمية بالموافقة
 
جدوؿ امتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف1المقدمة مف السيد أ)أ( المذكرة  -9

ـ ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ 24/0/2109ـ وينتيي 27/02/2108ـ والذي يبدأ في 2108/2109الجامعي 
 بالموافقة . والطالب

 القــــــــرار

 .بالموافقة ويرفع لمجامعة أوصى مجمس الكمية 
 

تطبيؽ االختبارات اإللكترونية في الكمية ،  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف1المقدمة مف السيد أ)ب( المذكرة     
رشي  مجموعة مف أعضاء ىيئة التدريس حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب برفع الموضوع إلى مجمس الكمية لت

 العامميف لمتدريب عمى ىذا النظاـ مف جميع األقساـ العممية بالكمية .
 القــــــــرار

( عضو مف أعضاء ىيئة التدريس لكؿ قسـ عمى أف 2بأف يتـ مخاطبة األقساـ العممية بترشي  عدد )أوصى مجمس الكمية 
 .أياـ  3يتـ موافاتنا في خالؿ 

 
خطاب د./ محمد محمد السعيد الحمواني  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف1المقدمة مف السيد أ( المذكرة )ج    

والمتضمف أف الطالب / أسامة مجدي أبو زيد خميؿ تغيب عف جميع المحاضرات في مادة نظرية شبكات منذ بداية الفصؿ 
ريخو ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بحرماف الطالب / ـ وحتى تا2108/2109الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 

ـ مف الالئحة 2108/2109أسامة مجدي أبو زيد خميؿ مف التقدـ المتحاف مقرر نظرية شبكات في الفصؿ الدراسي األوؿ 
 التنفيذية عمى أف يخطر ولي أمر الطالب والكنتروؿ الخاص بالفرقة الثالثة .

 القــــــــرار 

 . ألخذ القرار المناسب إلى مجمس القسـبإحالة الموضوع مس الكمية أوصى مج
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(6) 

 
 

  -انعالقبث انثقبفيت:

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

وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ  ندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـىبقسـ األستاذ المساعد  – محمد أبو زيد البرواني/ د.
الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات 

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

 القــــــــرار

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

ة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقد.أالمذكرة المقدمة مف السيدة  -2
وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية  ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ساعد األستاذ الم – أسامة فوزي زىراف/ د.

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

 القــــــــرار

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

وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية  ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ المدرس  – سحر حافظ الخفيؼ/ د.
لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء 

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

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة.
 
ة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقد.أالمذكرة المقدمة مف السيدة  -4

وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية  ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ المدرس  – محمد جالؿ المشد/ د.
لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء 

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

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

وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية  ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ المدرس  – د حمميوليد سعد فؤا/ د.
الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى 

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

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة.
 
الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت في  بشأفمدراسات العميا والبحوث د/ وكيؿ الكمية ل1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -6

 ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ األستاذ المساعد  – أسامة فوزي زىراف/  الدكتورلمسيد المية مجالت ع
 -وذلؾ لنشره بحث في مجمة عالمية:

Wireless Personal Communications, Vol. 96, Issue 2,  PP. 1635-1651, Sep. 2017 . 

  -والبحث بعنواف :
" Chaotic Interleaving for the Transmission of Compressed Video Frames with Self-

Embedded Digital Signatures " 

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

 فية ويرفع لمجامعة.أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقا
الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت في  بشأفمدراسات العميا والبحوث د/ وكيؿ الكمية ل1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -7

 ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ األستاذ المساعد  – أسامة فوزي زىراف/  الدكتورلمسيد مجالت عالمية 
 -ي مجمة عالمية:وذلؾ لنشره بحث ف

Wireless Personal Communications, Vol. 97, Issue 1,  PP. 1373-1384, Nov. 2017 . 

  -والبحث بعنواف :
" DRPE Encryption with Chaotic Interleaving for Video Communication " 

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

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة.
 
الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت في  بشأفمدراسات العميا والبحوث د/ وكيؿ الكمية ل1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -8

وذلؾ لنشره بحث في  الفيزيقا والرياضيات اليندسيةبقسـ المدرس  – طو عبد المييمف طو/  رالدكتو لمسيد مجالت عالمية 
 -مجمة عالمية:

Polymer Bulletin, pp. 1-16, 2018 . 

  -والبحث بعنواف :
" Optical properties of PVC/Al2 O2 nanocomposite films " 

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

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

التقرير الدراسي الخاص بالميندس / ىاني  بشأفمدراسات العميا والبحوث د/ وكيؿ الكمية ل1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -9
المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث  –حي موسى عتمـ فت

العممية بالموافقة عمى اعتماد التقرير الخاص بالدارس عممًا بأف الدارس ممتـز بالتخصص الموفد عميو وفقًا لما جاء مف 
 مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات .

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

مد اإلجازة الدراسية لمميندس / محمد  بشأفمدراسات العميا والبحوث د/ وكيؿ الكمية ل1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -01
ـ 08/9/2108سية لمدة عاـ ثاف اعتبارًا مف المدرس المساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليند –السيد أبو زيد نصار 

 بالموافقة عمى مد اإلجازة الدراسية لمميندس المذكورـ ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث 07/9/2109حتى 
ف بناءًا عمى موافقة مجمس القسـ المختص وكذلؾ موافقة المستشار الثقافي بروسيا عمى المد وفقًا لمخطاب الوارد إلينا م

 .اإلدارة العامة لمعالقات الثقافية بالجامعة 
 القــــــــرار

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

مد اإلجازة الدراسية لمميندس / أحمد  بشأفمدراسات العميا والبحوث د/ وكيؿ الكمية ل1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -00
 E-JUSTوالممتحؽ ببرنامج  –المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  –بنيو دياب محمد 

ـ ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى 2109ـ إلى فبراير 2108اعتبارًا مف سبتمبر 
 . لبعثات وبدوف مرتب يصرؼ بالداخؿلمرة واحدة وأخيرة بدوف نفقات مف االمد لمدة فصؿ دراسي 

 القــــــــرار

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

مد اإلجازة الدراسية لمميندسة / أسماء  بشأفمدراسات العميا والبحوث د/ وكيؿ الكمية ل1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -02
المدرس المساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية بالكمية  لمدة عاـ خامس اعتبارًا مف  –وح طنطاوي إبراىيـ أبو الفت

لمدة ـ ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى المد 07/02/2109ـ حتى 08/02/2108
 ـ .07/02/2109ـ حتى 08/02/2108اعتبارًا مف  عاـ خامس وأخير

 لقــــــــرارا

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة.
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد اإلجازة الدراسية لمميندس / وليد 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -03

يات واالتصاالت الكيربية بالكمية  لمدة عاـ ثاف اعتبارًا مف المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترون –رمضاف سعيد غانـ 
 ـ ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى المد .27/02/2109ـ حتى 28/02/2108

 القــــــــرار

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

الميمة العممية الشخصية لمسيد  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد1لمذكرة المقدمة مف السيدة أا -04
المدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية لمدة عاـ ثاني حتى  –الدكتور / محمد السيد محمد الوكيؿ 

، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث بالموافقة عمى مد ـ وذلؾ الستكماؿ األبحاث التي بدأىا 0/3/2121نياية 
ـ وذلؾ الستكماؿ األبحاث التي بدأىا وفقًا لما جاء مف 0/3/2121الميمة العممية الشخصية عاـ ثاني حتى نياية 

 مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .
 القــــــــرار

 اء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة.أوصى المجمس بالموافقة عمى ما ج
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االلتماس المقدـ مف الميندس / أحمد  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف1المذكرة المقدمة مف السيدة أ - 05
 بالجامعة E-JUSTالمدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات لاللتحاؽ ببرنامج  –سامي عبد العزيز مرسي 

المصرية اليابانية ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى توصية مجمس قسـ ىندسة 
وعمـو الحاسبات بتأجيؿ النظر في الموضوع لحيف استكماؿ عمؿ بروتوكوؿ تعاوف بيف كمية اليندسة اإللكترونية جامعة 

 نية لمعمـو والتكنولوجيا .المنوفية وكمية اليندسة بالجامعة المصرية اليابا
 القــــــــرار

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

سفر السيد الميندس / إبراىيـ عمي محمد  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف1المذكرة المقدمة مف السيدة أ - 06
إلى دولة الياباف  E-JUSTسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بالكمية والممتحؽ ببرنامج المعيد بقسـ ىند –سميـ 

لمحصوؿ عمى درجتي الماجستير والدكتوراه عمى المنحة المقدمة لسيادتو مف الجامعة المصرية اليابانية لمعموـ 
 Wasedaث لرسالة الدكتوراه بجامعة الستكماؿ متطمبات البح –والتكنولوجيا بمدينة برج العرب الجديدة باإلسكندرية 

University  ـ وكذلؾ اعتماد التقرير الدراسي الخاص بسيادتو ، 2109مارس  0بالياباف لمدة تسعة أشير اعتبارًا مف
حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى سفر سيادتو الستكماؿ متطمبات البحث لرسالة 

ـ وكذلؾ اعتماد 2109مارس  0بالياباف لمدة تسعة أشير اعتبارًا مف  Waseda Universityة الدكتوراه بجامع
التقرير الدراسي الخاص بسيادتو عممًا بأف الدارس ممتـز بالتخصص الموفد عميو وفقًا لما جاء مف مجمس قسـ ىندسة 

 اإللكترونيات الصناعية والتحكـ .
 القــــــــرار

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

ترشي  السيد الدكتور / محمد محمد  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف1المذكرة المقدمة مف السيدة أ - 07
ف البرنامج التنفيذي ( م3األستاذ المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ عمى المادة رقـ ) –حمدي السيد 

ـ ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث 2108/2121بيف جميورية مصر العربية وسمطنة عماف لألعواـ 
 العممية بالموافقة عمى الترشي  .

 القــــــــرار

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

ترشي  السيد الدكتور / محمد جالؿ  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف1المقدمة مف السيدة أالمذكرة  - 08
المدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية لجائزة اتحاد الجامعات العربية لمرسائؿ العممية المتميزة  –المشد 

 الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى الترشي  .ـ ، حيث أوصت لجنة العالقات 2109)دكتوراه( لعاـ 
 القــــــــرار

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

ترشي  السيد الدكتور / ناصر عبد  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف1المذكرة المقدمة مف السيدة أ - 09
المدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية لجائزة اتحاد الجامعات العربية لمرسائؿ العممية  –ؿ عبد الحميد سعيد الفضي

 ـ ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى الترشي  .2109المتميزة )دكتوراه( لعاـ 
 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 2/02/2108 رابعةالالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(01) 

 اء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة.أوصى المجمس بالموافقة عمى ما ج
 

ترشي  السيد الدكتور / سام  عبد  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف1المذكرة المقدمة مف السيدة أ - 21
العممية  المدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ لجائزة اتحاد الجامعات العربية لمرسائؿ –الحميد محمد 
 ـ ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى الترشي  .2109المتميزة لعاـ 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة.
الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت  بشأفيا والبحوث مدراسات العمد/ وكيؿ الكمية ل1أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -20

ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت بقسـ األستاذ المتفرغ  – صابر حممي زيف الديف/  الدكتورلمسيد في مجالت عالمية 
 -وذلؾ لنشره بحث في مجمة عالمية: الكيربية

Wireless Personal Communications, Vol. 96, no. 3,  PP. 4885-4894, Oct. 2017 . 

  -والبحث بعنواف :
" Near-Field Focused Transmitarray Antenna for Medical Applications " 

أستاذ  – ىند عبد العظيـ مميط/  الدكتورة ةلمسيدوكذلؾ طمب الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت في مجالت عالمية 
 -وذلؾ لنشره بحث في مجمة عالمية: واالتصاالت الكيربيةىندسة اإللكترونيات بقسـ مساعد 

Wireless Personal Communications, Vol. 99, no. 2,  PP. 941-952, Feb. 2018 . 

  -والبحث بعنواف :
" Nanoantenna with Geometric Diode for Energy Harvesting " 

 رؼ مكافأة النشر العممي لألسباب اآلتية :بعدـ الموافقة عمى صصت لجنة العالقات الثقافية و أحيث 
 ( .1.2معامؿ التأثير مع استشياد بالنشر الداخمي في نفس المجمة ) .0

 ( .0.855معامؿ التأثير بدوف االستشياد بالنشر الداخمي لممجمة ) .2

توصية المجنة  وحيث أف الحصوؿ عمى جائزة النشر العممي يشترط أف يكوف معامؿ التأثير ال يقؿ عف واحد صحي  فقد تمت
عادة الموضوع لمقسـ المختص .  بعدـ الموافقة وا 

 ولذا فقد تـ رده مرة أخرى لتصحي  الوضع. دوف العرض عمى مجمس الكميةوأنو قد تـ رفع الموضوع إلى الجامعة 
 القــــــــرار

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

 -دراسبث عهيب :
وث بشػػأف الموافقػػة عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة فحػػص / وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػ د.المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -0

المسػجؿ لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػي  –ومناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالميندس / عماد عبد الحميـ السيد الشػاذلي 
) تطوير وتنفيػذ  -ـ في موضوع :2103ترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللك

  -رسالة مف السادة:كؼء لخوارزميات جديدة لمعالجة الصور الرقمية ( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة ال
 
 انىظيفت االسى و

ىشاـ فتحي عمي حامدأ.د/  1 جامعة المنيا ) خارجي ( –أستاذ بكمية اليندسة    
فتحي السيد عبد السميع.د/ أ 2 (داخمي  أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )   



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 2/02/2108 رابعةالالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(00) 

عف لجنة اإلشراؼ() أستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د. / أسامة فوزي زىراف 3  

 
ة الخاصة بالميندس المذكور .حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحص والمناقش  

 القــــــــرار

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

وث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -2
المعيػػػد بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات  –لمينػػػدس / محمػػػود أحمػػػد محمػػػد حسػػػب النبػػػي الخاصػػػة با الماجسػػػتيررسػػػالة 

) التوزيػع العػادؿ  -ـ فػي موضػوع :2104والمسجؿ لدرجة الماجسػتير فػي العمػوـ دورة أكتػوبر  -واالتصاالت الكيربية 
ريػة اتوماتيكيػا فػي الجيػؿ لموارد الشبكة المبنية عمى الػدمج بػيف أنظمػة االتصػاالت البصػرية اليوائيػة والموجػات الممميت

  -رسالة مف السادة:الخامس ( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة ال
 

 انىظيفت االسى و

معوض إبراىيـ معوضأ.د/  1  أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) مشرؼ ( 
صاالت الكيربية ) داخمي (أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالت أ.د / السيد محمود الربيعي 2  
جامعة االسكندرية ) خارجي ( –أستاذ بكمية اليندسة  أ.د/ حساـ محمد حساف شمبي 3  
 

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

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

وث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ خطػة البحػث الخاصػة / وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػ د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
المقيػػػد لدرجػػػة ماجسػػػتير العمػػػوـ اليندسػػػية بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات  –بالمينػػػدس / يوسػػػؼ فػػػاروؽ عفيفػػػي محمػػػد سػػػالـ 

ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( في موضوع " تحميؿ حركػة نقػؿ البيانػات ألغػراض أمػف 2105الت الكيربية دورة أكتوبر واالتصا
 الشبكة " ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالب المذكور .

 القــــــــرار

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

وث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ نقطػة البحػث الخاصػة / وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػ د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
ور المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيػة والمقيػد لدرجػة دكتػ –بالطالب / أحمد عمي بدوي رصاص 

ـ ) بنظػاـ السػاعات المعتمػدة ( فػي موضػوع " دراسػة 2105الفمسفة في العمـو اليندسػية ) ىندسػة االتصػاالت ( دورة أكتػوبر 
 تحت إشراؼ كؿ مف السادة :األداء وتوصيمية قنوات االتصاؿ عالية الكثافة في أنظمة الجيؿ الخامس المختمفة"، 

 
 انىظيفت االسى و

معوض إبراىيـ معوضأ.د/  1  أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 2/02/2108 رابعةالالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(02) 

 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د / منى محمد صبري شقير 2
 

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

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

وث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ نقطػة البحػث الخاصػة / وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػ د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
قسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات المقيػػدة لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػي العمػػوـ اليندسػػية ب –بالطالبػػة / مػػروة الميثػػي محجػػوب مػػدكور  

ـ ) بنظػاـ السػاعات المعتمػدة ( فػي موضػوع " اسػتخداـ 2104واالتصاالت الكيربية ) معالجة اإلشارات والصور ( دورة أكتوبر 
 تحت إشراؼ كؿ مف السادة :االستشعار التضاغطي في شبكات المستشعرات الالسمكية لمتطبيقات النووية "، 

 
 انىظيفت االسى و

وض إبراىيـ معوضمعأ.د/  1  أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 
 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د / فتحي السيد عبد السميع 2
ةىيئة الطاقة الذري-ورئيس مركز المعامؿ الحارة سابقاً  –أستاذ ىندسة المواد  د. / صالح الديف السيد سميماف 3  

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

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

الموافقػة عمػى تسػجيؿ نقطػة البحػث الخاصػة  وث بشػأف/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػ د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -6
المقيد لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػي العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات  –بالطالب / محمد احمد ماىر عوض سميماف  

 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة( في موضوع " ضبط أداء شػبكات2107واالتصاالت الكيربية ) ىندسة االتصاالت ( دورة أكتوبر 
 تحت إشراؼ كؿ مف السادة :اإليثرنت البصرية المتكاممة مع واي ماكس "، 

 
 انىظيفت االسى و

 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د / فتحي السيد عبد السميع 1
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ أسامة فوزي زىراف 2

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

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

تسػجيؿ نقطػة البحػث الخاصػة وث بشػأف الموافقػة عمػى / وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػ د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -7
المقيػػد لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػي العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات  –بالطالػػب / محمػػد طػػارؽ ابػػراىيـ حويػػؿ  

ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة( في موضػوع " اسػتخداـ الشػبكات 2107واالتصاالت الكيربية ) ىندسة االتصاالت ( دورة أكتوبر 
 تحت إشراؼ كؿ مف السادة :ة عمى الدواؿ متعددة الحدود في تحميؿ اإلشارات "، العصبية المعتمد



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 2/02/2108 رابعةالالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(03) 

 
 انىظيفت االسى و

 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د / فتحي السيد عبد السميع 1
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ أسامة فوزي زىراف 2

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

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
 
عمػى تسػجيؿ نقطػة البحػث الخاصػة  وث بشػأف الموافقػة/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػ د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -8

المقيػػد لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػي العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات  –بالطالػػب / خميػػؿ محمػػود خميػػؿ الخميسػػي  
ـ ) بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة( فػػي موضػػوع " تحسػػيف المعػػامالت 2107واالتصػػاالت الكيربيػػة ) حصػػاد الطاقػػة ( دورة أكتػػوبر 

 تحت إشراؼ كؿ مف السادة :لطاقة الميكرومترية "، لمصادر حصاد ا
 

 انىظيفت االسى و

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د / السيد محمود الربيعي 1
المعيد العالي لميندسة بالشروؽ-أستاذ ورئيس قسـ ىندسة االتصاالت والحاسبات أ.د/ صالح سيد إبراىيـ العجوز 2  

لكترونيات النانو  د./ حمدي محمد عبد الحميد 3 مدينة زويؿ –أستاذ مساعد بمركز أجيزة وا   
 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ خطة البحث الخاصة بالطالب المذكور .

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة
 
وث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ نقطػة البحػث الخاصػة / وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػ د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -9

المقيػػػد لدرجػػػة دكتػػػور الفمسػػػفة فػػػي العمػػػوـ اليندسػػػية بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات  –بالطالػػب / أحمػػػد عػػػاطؼ حسػػػف محمػػػد  
ـ ) بنظػاـ السػاعات المعتمػدة( فػي موضػوع " ىوائيػات الجػرافيف 2107دورة أكتوبر  واالتصاالت الكيربية ) ىندسة اليوائيات (

 تحت إشراؼ كؿ مف السادة :في نطاؽ تيرا ىرتز الترددي "، 
 

 انىظيفت االسى و

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د / السيد محمود الربيعي 1
بأ.د/ عادؿ عبد المسي  صمي 2  أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ أحمد سعد الكوراني 3

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

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 2/02/2108 رابعةالالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(04) 

وث بشأف الموافقة عمػى تسػجيؿ نقطػة البحػث الخاصػة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -01
بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ  المقيػػد لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػي العمػػوـ اليندسػػية –بالطالػػب / محمػػد عػػاطؼ محمػػد محمػػد موسػػى  

ـ ) بنظػاـ السػاعات المعتمػدة( فػي موضػوع " جدولػة ميػاـ األقمػار 2105الحاسبات ) ىندسة الحاسبات والنظـ ( دورة أكتػوبر 
 تحت إشراؼ كؿ مف السادة :الصناعية المتعددة لمراقبة األراضي "، 

 انىظيفت االسى و

وعموـ الحاسباتأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة  أ.د / نواؿ أحمد الفيشاوي 1  
 مدرس بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د./ محمد بدوي محمد بدوي 2

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

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

وث بشأف الموافقة عمػى تسػجيؿ نقطػة البحػث الخاصػة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.لمذكرة المقدمة مف السيد أا -00
المقيدة لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية بقسـ ىندسة وعموـ الحاسػبات  –بالطالبة / شريف أحمد عمي ابراىيـ البوز  

) بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة( فػػي موضػػوع " تحسػػيف تشػػخيص السػػرطاف باسػػتخداـ  ـ2107) عمػػوـ الحاسػػب ( دورة أكتػػوبر 
 تحت إشراؼ كؿ مف السادة :الحوسبة السحابية والضبابية "، 

 
 انىظيفت االسى و

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات أ.د / نواؿ أحمد الفيشاوي 1
حاسباتمدرس بقسـ ىندسة وعموـ ال د./ مروة عباس محمد رداد 2  

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

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
 
ث بشأف الموافقة عمػى تسػجيؿ نقطػة البحػث الخاصػة و / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -02

المقيد لدرجة ماجستير العموـ اليندسية تخصص ىندسة اإللكترونيات الصػناعية والػتحكـ  –بالطالب / عمي أشرؼ عمي سالـ  
داء ـ ) بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة( فػػي موضػػوع " تحسػػيف أ2106بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ دورة أكتػػوبر 

نظاـ إدارة البطارية باستخداـ حاكـ الشحف المتساوي "، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمػى تسػجيؿ خطػة البحػث 
 الخاصة بالطالب المذكور .

 القــــــــرار

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

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة االمتحػاف الشػامؿ 1لسيد أالمذكرة المقدمة مف ا-03
بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات المسػجؿ لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػي العمػوـ اليندسػية – تػامر صػال  السػيد مصػطفىلمميندس/ 

 ـ وتتكوف المجنة مف السادة:2104دورة أكتوبر واالتصاالت الكيربية 
 انىظيفت االسى و

 ( خبرجيجبيعت عيٍ شًس ) –أسخبذ يخفرغ بكهيت انهُدست  د/ عبد انحهيى عبد انُبً ذكري1أ 1



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 2/02/2108 رابعةالالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(05) 

 أسخبذ يخفرغ بقسى هُدست االنكخروَيبث واالحصبالث انكهربيت ) عٍ نجُت االشراف ( د/ انسيد يحًىد انربيعي1أ 2

 وَيبث واالحصبالث انكهربيت ) يٍ داخم انقسى(أسخبذ بقسى هُدست االنكخر د/ يًُ يحًد صبري شقير1أ 3

 أسخبذ يسبعد بقسى انفيسيقب وانريبضيبث انهُدسيت ) يٍ خبرج انقسى ( د/ أحًد عبد انفخبح ابى عرايس 1أ 4

 أسخبذ يسبعد بقسى هُدست االنكخروَيبث واالحصبالث انكهربيت )يٍ داخم انقسى ( د/ أحًد َبيه زكً راشد 5

لدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنػة االمتحػاف الشػامؿ الخاصػة بالطالػب المػذكور بنػاءًا عمػى توصػية حيث أوصت لجنة ا
 مجمس القسـ.

 القــــــــرار

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

لعميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة االمتحػاف الشػامؿ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات ا1المذكرة المقدمة مف السيد أ -41
المدرس المساعد بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة  – أحمد عبد العزيز عبد الرحمف محمد سالـلمميندس/ 

 ـ وتتكوف المجنة مف السادة:2105المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية دورة أكتوبر و 
 

 انىظيفت االسى و

 جبيعت عيٍ شًس ) خبرجً (–أسخبذ يخفرغ بكهيت انهُدست  ذكري انُبيد/ عبد انحهيى عبد 1أ 1

 أسخبذ يخفرغ بقسى هُدست االنكخروَيبث واالحصبالث انكهربيت ) عٍ نجُت االشراف ( د/ انسيد يحًىد انربيعي1أ 2

 نكخروَيبث واالحصبالث انكهربيت ) يٍ داخم انقسى(أسخبذ بقسى هُدست اال انسيد عبد انسًيع فخحيد/ 1أ 3

 ) يٍ خبرج انقسى ( أسخبذ بقسى هُدست وعهىو انحبسببث عًيرة احًد انسيد د/ أيًٍ انسيد 1أ 4

 أسخبذ يسبعد بقسى هُدست االنكخروَيبث واالحصبالث انكهربيت )يٍ داخم انقسى ( انعبطيد/ سعيد يحًد عبد  5

ت العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب المذكور بناءًا عمى توصية حيث أوصت لجنة الدراسا
 مجمس القسـ.

 القــــــــرار

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

( ثػػانيوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى إيقػػاؼ قيػػد ) عػػاـ والبحػػ/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا  د.المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ-05
المقيػػدة لدرجػػة الماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص ىندسػػة اإللكترونيػػات  –عبػػد الفتػػاح القػػـر  صػػبريلمميندسػػة / إيمػػاف 

ت لجنػة ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( وذلػؾ نظػرًا لظػروؼ رعايػة طفميػا ، حيػث أوصػ2105واالتصاالت الكيربية  دورة أكتوبر
ـ نظػرًا لظػروؼ رعايػة 2108/2109الدراسات العميا بالموافقة عمى إيقاؼ قيد الميندسة المذكورة ) عاـ ثانى ( لمعاـ الجامعي 

 طفميا بناءًا عمى توصية مجمس القسـ .
 القــــــــرار

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

الموافقة عمى الغاء تسجيؿ الميندسة / دعػاء  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف1كرة المقدمة مف السيد أالمذ-06
ـ  2105وعمػوـ الحاسػبات دورة أكتػوبر بقسػـ ىندسػة العمػوـ اليندسػية  فيالمسجمة لدرجة ماجستير  –عمى محروس الديب  

ات العميا بالموافقة عمى إلغاء تسجيؿ الميندسة المػذكورة بنػاء عمػى مػا جػاء بنظاـ الساعات المعتمدة حيث أوصت لجنة الدراس
 .  وعموـ الحاسباتىندسة  بتوصية مجمس قسـ

 القــــــــرار

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 2/02/2108 رابعةالالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(06) 

 
الموافقػػة عمػى الغػػاء تسػجيؿ الميندسػػة /  العميػا والبحػػوث بشػأفد/ وكيػػؿ الكميػة لمدراسػػات 1المػذكرة المقدمػة مػػف السػيد أ -07

وعمػػوـ الحاسػػبات دورة أكتػػوبر بقسػػـ ىندسػػة العمػػوـ اليندسػػية  فػػيالمسػػجمة لدرجػػة ماجسػػتير  –عبيػػر عبػػد الكػػريـ زايػػد عمػػى  
ة المػذكورة بنػاء ـ بنظاـ الساعات المعتمػدة حيػث أوصػت لجنػة الدراسػات العميػا بالموافقػة عمػى إلغػاء تسػجيؿ الميندسػ 2105

 .  وعموـ الحاسباتىندسة  عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ
 القــــــــرار

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

( لمميندسػة  ثػانياـ مػد عػ مد فترة الدراسة) د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -08
المسػجمة لدرجػة الماجسػتير فػي العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت  –نصػار  مميجيمتولى  مميجي/ رنا 

ـ ،بنظػاـ السػاعات المعتمػدة حيػث أوصػت لجنػة الدراسػات العميػا والبحػوث العمميػة بالموافقػة عمػى 2102الكيربية دورة أكتوبر 
 عاـ ثاني لمميندسة المذكورة. المد المطموب لمدة

 القــــــــرار

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

مناقشػة الفحػص و الد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمػى قػرار لجنػة 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -09
المػدرس المسػاعد بقسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات  –رمضاف محمد عبػد العظػيـ جػاد الحػؽ  / ة بالطالبرسالة الدكتوراه الخاص

األنظمػة الحيويػة المتعػددة لمتعػرؼ  ):  فػي موضػوعـ 2103العمػوـ اليندسػية دورة أكتػوبر  فيوالمسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة 
 صية مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات .لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمي تو ( حيث أوصت عمى اليوية  

 القــــــــرار

من  الطالب المذكور درجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية تخصص ىندسة وعموـ أوصى المجمس بالموافقة عمى 
 ويرفع لمجامعة. الحاسبات

 
 لجنػة االشػراؼ ( فػيفقػة عمػى ) تعػديؿ وث بشػأف المواد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػ.المذكرة المقدمة مف السيد أ -21

أستاذ متفرغ بقسـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة إلػى لجنػة  – الدكانيبإضافة اسـ السيد الدكتور / إبراىيـ محمد 
ي المسػجمة لدرجػة الماجسػتير فػػ –اإلشػراؼ عمػى رسػالة الماجسػػتير الخاصػة بالطالبػة / لميػاء أيمػػف عبػد الحػافظ عبػد الجػػواد  

 فػػيـ 2107ـ ،والحػػاؽ بػػدورة أكتػػوبر 2103العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة دورة أكتػػوبر 
  النظـ البصرية لتعديؿ الشدة(" لتصب  لجنة اإلشراؼ كالتالي : فيموضوع الرسالة " التعديؿ الكؼء 

 
 انىظيفت االسى و

 ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةفرغ بقسـ أستاذ مت الدكانيحمد إبراىيـ مأ.د/  1
 أستاذ متفرغ )أستاذ مساعد ( بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  عرابيد. أسامة عمى  2
 أستاذ متفرغ )مدرس( بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د. / جابر السيد االبيض 3

 واالتصاالت الكيربية . لعميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ ىندسة اإللكترونياتحيث أوصت لجنة الدراسات ا
 القــــــــرار

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 2/02/2108 رابعةالالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(07) 

 
لجنػػة  فػػيفقػػة عمػػى ) تعػػديؿ وث بشػػأف المواد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػ.المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -20

أسػتاذ متفػرغ بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت  – الػدكانيبإضػافة اسػـ السػيد الػدكتور / إبػراىيـ محمػد  االشراؼ (
المسػجمة لدرجػة  –الكيربية إلى لجنػة اإلشػراؼ عمػى رسػالة الماجسػتير الخاصػة بالطالبػة / يػارا عبػد العظػيـ أحمػد سػعيد 

ـ ،والحػػاؽ بػػدورة 2103اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة دورة أكتػػوبر  الماجسػػتير فػػي العمػػـو
االتصػػاالت  فػػيالمتعامػػد ذات القػػيـ الموجبػػة  التػػردديموضػػوع الرسػػالة " تحسػػيف أداء نظػػـ التقسػػيـ  فػػيـ 2107أكتػػوبر 

  البصرية " لتصب  لجنة اإلشراؼ كالتالي :
 

 انىظيفت االسى و

 ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ  الدكانيحمد راىيـ مإبأ.د/  1
 أستاذ متفرغ )أستاذ مساعد ( بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  عرابيد. أسامة عمى  2
 ةأستاذ متفرغ )مدرس( بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربي د. / جابر السيد االبيض 3

 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 ويرفع لمجامعة.
 

وث بشأف الموافقػة عمػى الطمػب المقػدـ مػف المينػدس / ت العميا والبحد/ وكيؿ الكمية لمدراسا.المذكرة المقدمة مف السيد أ -22
المقيػد بتمييػدي ماجسػتير العمػوـ اليندسػية فػي ىندسػة اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـ دورة  –محمد مصػطفى إبػراىيـ تركػي 

ضػػافة مػػادة لمػػدكتور/ أمجػػد السػػيد والتػػي قػػاـ باختي يطمػػب فيػػو حػػذؼ مػػادة )نظػػـ الػػتحكـ األمثػػؿ( ـ2108أكتػػوبر  ارىػػا سػػابقًا وا 
ـ ، حيث أوصػت 2108/2109)إلكترونيات القدرة المتقدمة( لمدكتور / عصاـ نبيؿ خالؿ الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 

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

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

وث بشأف الموافقػة عمػى الطمػب المقػدـ مػف المينػدس / د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح.المذكرة المقدمة مف السيد أ -23
اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـ دورة  المقيد بتمييػدي ماجسػتير العمػوـ اليندسػية فػي ىندسػة –محمد عمي عبد الفتاح الجيار 

لمػػدكتور/ أحمػػد الشػػربيني والتػػي قػػاـ باختيارىػػا سػػابقًا  (الحاكمػػات الميكرويػػة المتقدمػػةيطمػػب فيػػو حػػذؼ مػػادة ) ـ2108أكتػػوبر 
ضافة مادة )إلكترونيات القدرة المتقدمة( لمدكتور / عصاـ نبيؿ خػالؿ الفصػؿ الدراسػي األوؿ لمعػاـ الجػامعي  ـ 2108/2109وا 

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

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

وث بشأف الموافقػة عمػى الطمػب المقػدـ مػف المينػدس / العميا والبحد/ وكيؿ الكمية لمدراسات .المذكرة المقدمة مف السيد أ -24
المقيػػد بتمييػػدي ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية فػػي ىندسػػة اإللكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ دورة  –محمػػد رمضػػاف عمػػي الشػػامي 

قػػاـ باختيارىػػا سػػابقًا لمػػدكتور/ أحمػػد الشػػربيني والتػػي  (الحاكمػػات الميكرويػػة المتقدمػػةيطمػػب فيػػو حػػذؼ مػػادة ) ـ2108أكتػػوبر 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 2/02/2108 رابعةالالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(08) 

ضافة مادة )إلكترونيات القدرة المتقدمة( لمدكتور / عصاـ نبيؿ خػالؿ الفصػؿ الدراسػي األوؿ لمعػاـ الجػامعي  ـ 2108/2109وا 
 ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ .

 القــــــــرار

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

وث بشأف الموافقة عمػى الطمػب المقػدـ مػف الميندسػة / د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح.المذكرة المقدمة مف السيد أ -25
اإللكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ دورة أكتػػوبر  المقيػػدة بتمييػػدي ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية فػػي ىندسػػة –حنػػاف محمػػد عفيفػػي 

ضػافة  تلمػدكتور/ أحمػد الشػربيني والتػي قامػ (الحاكمات الميكروية المتقدمةيطمب فيو حذؼ مادة ) ـ2108 باختيارىػا سػابقًا وا 
أوصػت ـ ، حيػث 2108/2109مادة )النظـ الخطية( لمػدكتورة / فييمػة العيسػوي خػالؿ الفصػؿ الدراسػي األوؿ لمعػاـ الجػامعي 

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

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

وث بشأف الموافقػة عمػى الطمػب المقػدـ مػف المينػدس / البحد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا و .المذكرة المقدمة مف السيد أ -26
المقيػػد بتمييػػدي ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية فػػي ىندسػػة اإللكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ دورة أكتػػوبر  –خالػػد توفيػػؽ محمػػد 

صػػؿ الدراسػػي لمػػدكتور/ محمػػد إبػػراىيـ محمػػود فػػي الف (البرمجػػة المتقدمػػة باسػػتخداـ المػػاتالبمػػادة ) تأجيػػؿيطمػػب فيػػو  ـ2107
األوؿ ودراستيا في الفصؿ الدراسي الثاني وذلؾ بسبب ظروؼ خاصة حيث أنو مجند ومف الصعب حضور جميع المحاضػرات ، 

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

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

وث بشأف اختيار مادة تحسػيف خاصػة بالطالػب / محمػد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح.المذكرة المقدمة مف السيد أ -27
ـ ، 2107لتحكـ دورة ينػاير أحمد عيد صقر المقيد بتمييدي ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية وا

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

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

وث بشأف الموافقة عمى رفع اسـ السيد األستاذ الػدكتور وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحد/ .المذكرة المقدمة مف السيد أ -28
أستاذ متفرغ بقسـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة مػف لجنػة اإلشػراؼ عمػى رسػالة  –/ سعيد محمد أميف الحمفاوي 

الماجسػػتير فػػي العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة المسػػجؿ لدرجػػة  –الماجسػػتير الخاصػػة بالطالػػب / محمػػد عمػػي محمػػود عػػامر 
 ـ ، لتصب  لجنة اإلشراؼ كالتالي :2105اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ متفرغ )أستاذ مساعد( بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ أحمد إبراىيـ بينسي 0
 مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ـ المميجيد. / محمد ريحاف إما 2

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

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 2/02/2108 رابعةالالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(09) 

 -انهجبٌ: -:  سببعبً 
ة يوـ المنعقدـ 2109/ 2108 ( لمعاـ الجامعيالثالثة  ) الجمسةمجمس قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات محضر اجتمػاع  - 0

 ـ. 03/00/2108بتاريخ  الثالثاء
 القــــــــرار

 أحيط المجلس علما .
 
 2108 ( لمعاـ الجامعيالثالثة  ) الجمسةة مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيمحضر اجتمػاع  -2

 ـ. 00/00/2108بتاريخ  ة يوـ األحدالمنعقدـ 2109/
 القــــــــرار

 أحيط المجلس علما .
 

ـ 2108/2109 ( لمعػاـ الجػامعيالثالثػة  ) الجمسػةمجمس قسـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ محضر اجتمػاع  -3
 ـ. 00/00/2108بتاريخ  ة يوـ األحدالمنعقد

 القــــــــرار

 أحيط المجلس علما .
 

ـ المنعقػػدة يػػوـ األحػػد الموافػػؽ 2108/2109لجنػػة الدراسػػات العميػػا )الجمسػػة الثالثػػة( لمعػػاـ الجػػامعي  محضػػر اجتمػػػاع -4
 . ـ08/00/2108

 القــــــــرار

 أحيط المجلس علما .
 

ـ المنعقػػػػدة يػػػػوـ األحػػػػد الموافػػػػؽ 2108/2109امعي لجنػػػػة المكتبػػػػة )الجمسػػػػة الثالثػػػػة( لمعػػػػاـ الجػػػػ محضػػػػر اجتمػػػػػاع -5
 . ـ08/00/2108

 القــــــــرار

 أحيط المجلس علما .
 

ة المنعقػدـ 2108/2109 ( لمعػاـ الجػامعيالثالثػة  ) الجمسػةمجمس قسػـ الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػية محضر اجتمػاع  -6
 ـ. 00/00/2108بتاريخ  يوـ األحد

 القــــــــرار

 علما . أحيط المجلس
 

ة يػوـ المنعقػدـ 2108/2109 ( لمعػاـ الجػامعيالثالثػة  ) الجمسػةلجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية محضر اجتمػاع  -7
 ـ. 08/00/2108بتاريخ  األحد

 القــــــــرار

 أحيط المجلس علما .
 

 ة يػوـ األحػدالمنعقػدـ 2108/2109 الجػامعي( لمعػاـ الثالثػة  ) الجمسػةلجنة المختبرات واألجيزة العمميػة محضر اجتمػاع  -8
 ـ. 08/00/2108بتاريخ 

 القــــــــرار

 أحيط المجلس علما .



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 2/02/2108 رابعةالالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(21) 

بتاريخ  ة يوـ األحدالمنعقدـ 2108/2109 ( لمعاـ الجامعيالثالثة  ) الجمسةلجنة شئوف التعميـ والطالب محضر اجتمػاع  -9
 ـ. 25/00/2108

 القــــــــرار

 أحيط المجلس علما .
ة المنعقػدـ 2108/2109 ( لمعػاـ الجػامعيالثانيػة  ) الجمسػةلجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئػة محضر اجتمػاع  -01

 ـ. 27/00/2108بتاريخ  يوـ الثالثاء
 القــــــــرار

 أحيط المجلس علما .
 

 يب يسخجد يٍ أعًبل -: ثبيُبً 
سيدة الميندسة / مروة محمد عمي شرؼ الديف المعيدة بقسـ تعييف ال المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف -0

ىندسة وعمـو الحاسبات بالكمية في وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ حيث أوصى مجمس قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات 
 ةمممتز  تكان بالموافقة عمى ما ورد بالتقرير وعمى تعييف سيادتيا في وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ حيث أف سيادتيا

 وتقوـ بواجباتيا منذ تعيينيا في وظيفة معيدة بالقسـ . اومسمكي افي عممي

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . مع تقديـ التينئة أوصى المجمس بالموافقة
مػػػف أكاديميػػػة سيسػػػكو  تقػػػديرتينئػػػة لقسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات واالتصػػػاالت الكيربيػػػة بمناسػػػبة حصػػػولو عمػػػى شػػػيادة  -2

 تميزة في مجاؿ الشبكات .لممجيودات الم
 القــــــــرار  

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 خاص بالمجنة التنسيقية( ؿمف أعما د)ما يستج-3

المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ.د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف اقتػراح اسػتيفاء البيانػات الخاصػة بشػيادة التخػرج 
ثػػة المتوقػػع تخػػرجيـ  خػػالؿ الشػػيور القادمػػة ومرفػػؽ طيػػو اقتػػراح اسػػتيفاء البيانػػات الخاصػػة بشػػيادة لطػػالب البػػرامج الثال 

التخرج بمػا يػتالئـ مػع نظػاـ البػرامج لمطػالب المتوقػع تخػرجيـ مػف البرنػامج خػالؿ الشػيور القادمػة حيػث اجتمعػت المجنػة 
 وقامػت بدراسػة ـ02/01/2108جمسػة الثانيػة بتػاريخ المشكمة بيذا الشأف بناءا عمى قرار المجنة التنسػيقية السػابقة ) ال

المقترحات المعروضة وانتيت المجنة بوضع االقتراحات الخاصة باستيفاء بيانات شػيادة التخػرج المعمػوؿ بيػا حاليػا بنظػاـ 
 (كيفية احتساب درجات الطالب في كؿ مقرر ) عمى أساس وزف المقرر-0الفصمييف وشممت االقتراحات البنود التالية  

 كيفية احتساب النياية العظمى لدرجات المقررات بأكمميا-2
 كيفية احتساب النسبة المئوية االجمالية لمخريج -3
مػف جميػع أعضػاء المجنػة وايضػا مميػور  القتػراحا ة عمػى ىػذاموافقػتمػت الكيفية احتساب التقدير العاـ لمطالب حيػث  -4

 ية حيث أوصت المجنة بالموافقة عمى االقتراح.بتوقيع المديريف التنفيذييف لمبرامج الثالثة بالكم
 القــــــــرار  

 جاء بتوصية المجنة ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة عمى ما

 اَخهً االجخًبع حيث كبَج انسبعت انثبنثت يسبءً              
 

 عًيد انكهيت   أييٍ انًجهس                                       



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 2/02/2108 رابعةالالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 
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 د/ عبد انُبصر عبد انجىاد يحًد  أ.                 سيد يحًىد انربيعي  أ. د/ ان

 آماؿ..


