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 محضر اجتماع مجمس الكمية

 .ـ6/10/0202 الموافؽ االحدالمنعقدة يـو  { الرابعة} الجمسة                           
م ّفى جوبم السبعة الحبدية عشر صببحبً جن عقد اجحوبع هجلس 6/12/2222اًَ في يْم االحد الوْافق 

 ) عويد الكلية ( عويرٍ أيوي السيد أحود السيدالكلية برئبسة السيد األسحبذ الدكحْر/ 

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

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

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

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

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

 رئيس قسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية أ.د / أسامة فوزي نبوي زهراف 6
 الفيزيقا والرياضيات الهندسية قسـرئيس مجمس بعمؿ  قائـ / محمد سيد محمد عبد القادر2د 7

 االلكترونيات واالتصاالت الكهربيةاألستاذ المتفرغ بقسـ هندسة  أ.د/ معوض إبراهيـ معوض 8

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

 )بالتناوب( بقسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيةالمتفرغ األستاذ  أ.د/ محمد محمد عبد السالـ نصار 12

 األستاذ المتفرغ بقسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية أ.د/ عادؿ عبد المسيح صميب 11

 الفيزيقا والرياضيات الهندسية األستاذ المتفرغ بقسـ أ.د / مجدي محمد كامؿ  10

 األستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات الهندسية )بالتناوب( جناينيأ.د/ وداد عبد المنعـ ال 13

 األستاذ بقسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ )بالتناوب( أ.د/ محمد أبو زيد البرواني 14

 أقدـ المدرسيف ) بالتناوب ( د. / زياد محمد الصغير طه 15

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

 أعتذر عف الحضور
 رئيس عمميات مجموعة مصانع العربي لمتجارة والصناعة ـ/ محمد عبد الجيد العربي 1

 نقيب المهندسيف بالمنوفية د./ شبؿ محمد ضحا 0

 تغيب عف الحضور

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

 االستاذ المتفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ د/ عبد العظيـ صبيح إبراهيـ2أ 0

 تولى سكرتارية الجمسةت

 أمانة المجالس والمجاف   السيدة / آماؿ محمد الصاوي  1  
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 "االجتماع   "          / رئيس المجمس د وبدأ السيد أ.
   لهـ كؿ التوفيؽ داعيا اهلل سبحانه وتعالى أف يوفؽ الجميع إلى صالح األعماؿ . رحب سيادته بالسادة الحضور متمنيا  

  مػف العممػػاي فػػي 0إلدراجهػػـ فػي قائمػػة أفضػػؿ كمػا قػػاـ سػيادته بتقػػديـ شػػهادات تقػدير لكػػؿ مػف السػػادة ا تػػي أسػمائهـ %
 :ـ 16/12/0202تصنيؼ جامعة ستانفورد األمريكية في 

االسػػتاذ بقسػػـ هندسػة االلكترونيػػات واالتصػاالت الكهربيػػة ووكيػؿ الكميػػة لشػػئوف  –لسػميع فتحػػي السػيد عبػػد ا أ.د /السػيد  -
 .التعميـ و الطالب 

 األستاذ بقسـ الفيزيقا والرياضيات الهندسية . –أ.د / وجيه حممي سويمـ السيد  -

 األستاذ بقسـ هندسة وعموـ الحاسبات . –السيد أ.د / اسامة صالح فرج اهلل  -

 األستاذ المساعد بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية . –كي راشد نبيه ز د السيد د. / احم -

 األستاذ المساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات الهندسية . –السيد د. / طه عبد المهيمف طه  -
 

 -: الوصبدقبت :أّالً 
 . ـ1/11/0202 ( المنعقدة بتاريخ الثالثة المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة )

 

 هْضْعبت ببلحفْيض :ثبًيبً : 
الكتاب المقدـ مف السيد أ.د/ عميد شعبة الهندسة باألكاديمية الدولية لمهندسة وعمـو اإلعالـ بشأف الموافقة عمى ندب  -1

ثاي ( السيد د./ وليد فؤاد جابر الشافعي بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت ندبا  جزئيا  بواقع يـو واحد أسبوعيا  ) الثال 
 ـ .0202/0201بشعبة الهندسة باألكاديمية لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 

الكتاب المقدـ مف السيد أ.د/ عميد المعهد العالي لمهندسة اإللكترونية ببمبيس بشأف الموافقة عمى انتداب السيد د./  -0
ببمبيس بواقع يـو واحد أسبوعيا خالؿ  –عظيـ جاد الحؽ لمتدريس بالمعهد العالي لمهندسة اإللكترونية رمضاف محمد عبد ال

 ـ .0202/0201الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 

ة الرياضية جامعة مدينة السادات بشأف الموافقة عمى انتداب السيدة أ.ـ.د/ الكتاب المقدـ مف السيد أ.د/ عميد كمية التربي -3
ـ بواقع 0202/0201نرميف عبد الوهاب البهنساوي لتدريس مقرر "الحاسب ا لي" لمفرقة الثالثة بنيف وبنات لمعاـ الجامعي 

 يوميف أسبوعيا  .
 القــــــــرار

 مجامعة .أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع ل
 

مدرس بقسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بشأف  –الكتاب المقدـ مف السيد د./ احمد سيد سالـ الشربيني  -4
ـ وذلؾ لمرافقة 11/11/0201ـ حتى 10/11/0202الموافقة عمى تجديد االجازة الخاصة به لمدة عاـ كامؿ اعتبارا مف 

ضا موسى الدسوقي( متعاقدة لمعمؿ بوظيفة طبيب مقيـ بمستشفيات القوات الزوجة حيث أف زوجته )الطبيبة / بسمة ر 
المؤسسة العامة لمصناعات  –بالمممكة العربية السعودية مع السماح بالعمؿ بكمية سمطاف الصناعية  –المسمحة بالخرج 

 العسكرية بالمممكة العربية السعودية أثناي مرافقة الزوجة .
 القــــــــرار
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 كمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .أوصى مجمس ال
 

مدرس بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية  –د./ محمد السيد محمد محمد الوكيؿ الكتاب المقدـ مف السيد  -5
ـ ( لمرافقة 0201نوفمبر  02ـ إلى 0202نوفمبر  01بشأف الموافقة عمى منحي اجازة خاصة بدوف مرتب لمدة عاـ ) مف 

زوجتي قد قبمت لمدراسة في جامعة كاسينو بإيطاليا ، مرفؽ جواب قبوؿ الزوجة لمدراسة في  فجتي بدولة إيطاليا حيث أزو 
 جامعة كاسينو بإيطاليا .

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 

س بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بشأف مدر  –د./ البرت منير تادرس واصؼ الكتاب المقدـ مف السيد  -6
الموافقة عمى تجديد اجازة مرافقة زوجة بالخارج لمدة عاـ حيث أف زوجتي السيدة / مارياف فاروؽ عبد المسيح وهبه تعمؿ 

 بالخارج بدولة كندا .
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 

 . -هْضْعبت لإلحبطة ::  ثبلثبً 
ـ بشأف 1/10/0202( بتاريخ 0755المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ رئيس جامعة المنوفية بشأف قرار رئيس الجامعة رقـ ) .1

 ـ بتعييف كؿ مف السادة الموضحة اسماؤهـ بعد وهـ :04/11/0202موافقة مجمس الجامعة اعتبارا مف 

 بالمنوفية . نقيب المهندسيف –د./ شبؿ محمد ضحا  -1
 رئيس عمميات مجموعة مصانع العربي لمتجارة والصناعة . –ـ/ محمد عبد الجيد العربي  -0

لعضوية مجمس كمية الهندسة اإللكترونية بالجامعة مف الخارج ولمدة عاـ عمػى أال يجمعػوا بػيف عضػوية أكثػر مػف مجمػس مػف 
بشأف تنظيـ الجامعات وال أف يجمعوا بػيف عضػوية  70لسنة  49 مجالس الكميات والمعاهد التابعة لمجامعات الخاضعة لمقانوف

 مجمس الكمية أو المعهد وعضوية مجمس الجامعة الذي تتبعه الكمية .
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما .
 

 هْضْعبت عبهة ::  رابعبً 
 لتػدريس المتفػرنيف بالكميػة مػف الػداخؿد/ عميد الكمية بشأف ترشيح أحد السادة أعضاي هيئػة ا2. المذكرة المقدمة مف السيد أ1
االسػػتاذ المتفػػرغ بقسػػـ هندسػػة وعمػػوـ  -د/ نبيػػؿ عبػػد الواحػػد اسػػماعيؿ2نظػػرا النتهػػاي فتػػرة السػػيد أ عضػػوية مجمػػس الكميػػةل

 . الحاسبات
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .ة عمى ترشيح السيد أ.د/ نبيؿ عبد الواحد اسماعيؿ لعضوية مجمس الكميأوصى مجمس الكمية بالموافقة 
مػدرس بقسػـ هندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكهربيػة  –. المذكرة المقدمة مف السيد د. / وليد فػؤاد جػابر الشػافعي حمػود  0

 بشأف الموافقة عمى ترشحه لجائزة الدولة التشجيعية في العموـ الهندسية والمقدمة مف أكاديمية البحث العممي والتكنولوجيا.
 ـرارالقـــــــ

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

مػدرس بقسػـ هندسػة وعمػوـ الحاسػبات بشػأف الموافقػة  –. المذكرة المقدمة مف السيد د. / عز الديف بدوي جػاد الػرب حمػداف 3
 والتكنولوجيا . عمى ترشحه لجائزة الدولة التشجيعية في العموـ التكنولوجية المتقدمة والمقدمة مف أكاديمية البحث العممي
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 القــــــــرار

  أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 
 

 هْضْعبت اللجٌة الحٌسيقيةخبهسبً : 
بشػػأف الطمػػب المقػػدـ مػػف الطالػػب / مػػرواف عمػػى السػػروي  د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب2الكتػػاب الػػوارد مػػف السػػيد أ. 1

سػػاعة معتمػػدة إضػػافة الػػى السػػاعات المسػػجمة هػػذا الفصػػؿ 0بشػػأف الموافقػػة عمػػى االسػػتثناي فػػي تسػػجيؿ عػػدد  4بالمسػػتو  
أوصػت  حيػث ـ.0202/0201جػامعي تخرجػه هػذا الفصػؿ فػي العػاـ ال سػاعة ( حيػث أنهػا سػتؤد  الػى03الدراسي ) يصػبح 

 المجنة التنسيقية بالموافقة. 
 القــــــــرار

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

بشػػأف الطمػػب المقػػدـ مػػف الطالػػب / أيمػػف محمػػد جمػػاؿ  د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب2الكتػػاب الػػوارد مػػف السػػيد أ -0
سػػاعة معتمػػدة إضػػافة الػػى السػػاعات المسػػجمة هػػذا الفصػػؿ 0بشػػأف الموافقػػة عمػػى االسػػتثناي فػػي تسػػجيؿ عػػدد  4المسػػتو  ب

أوصػت  حيػث ـ.0202/0201تخرجػه هػذا الفصػؿ فػي العػاـ الجػامعي  سػاعة ( حيػث أنهػا سػتؤد  الػى02الدراسي ) يصػبح 
 المجنة التنسيقية بالموافقة. 

 القــــــــرار

 بتوصية المجنة التنسيقية ويرفع لمجامعة . يموافقة عمى ما جاأوصى المجمس بال
 

بشػػأف الطمػػب المقػػدـ مػػف الطالبػػة / شػػذا نعػػيـ توفيػػؽ  د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب2الكتػػاب الػػوارد مػػف السػػيد أ -3
تنسػيقية عػدـ الموافقػة أوصػت المجنػة ال حيػث .3.5بشأف الحصوؿ عمى مكافأة التفوؽ حيث أف المعػدؿ التراكمػى 4بالمستو  

 نظرا لقمة الموارد في البرنامج. 
 القــــــــرار

رجاي صرؼ المكافئات لجميع البرامج الساعات بتوصية المجنة التنسيقية  يأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا وا 
 المعتمدة بالكمية لعدـ توافر موارد كافية.

بشػأف اسػتثناي فػتح مقػرر حقػوؽ انسػاف لمطػالب المتوقػع  وف التعمػيـ والطػالبد/ وكيػؿ الكميػة لشػئ2كتاب الػوارد مػف السػيد أال-4  
 أوصت المجنة التنسيقية بالموافقة. حيث 2ـ0202/0201تخرجهـ في الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

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

د/ رئػيس الجامعػة 2الػوارد مػف معػالى السػيد أ ببشػأف الكتػا د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب2ب الػوارد مػف السػيد أكتاال-5
أوصت المجنة التنسيقية بإحاطػة المجمػس عممػا وقػد  حيث بشأف تعديؿ الموائح الداخمية بما يسمح بتطبيؽ نظاـ التعميـ الهجيف

 % بنظاـ التعميـ عف بعد . 42-32وجها لوجه، %72-62تـ إقرار نظاـ الدراسة بنسبة 
 القــــــــرار

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

بشػأف مطالبػة المػدير التنفيػذ  لمبرنػامج بشػأف اعتمػاد أعمػاؿ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعمػيـ والطػالب2كتاب الوارد مف السيد أال-6
 أوصت المجنة التنسيقية بالموافقة. حيث الجودة

 القــــــــرار
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 ( ـ6/10/0202 الرابعةالجمسة  ـ0202/0202معي ترونية بمنوؼ العاـ الجامجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(6) 

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

بشأف مطالبة المػدير التنفيػذ  لمبرنػامج بشػأف تحػديث الدراسػة  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب2كتاب الوارد مف السيد أال-7
 أوصت المجنة التنسيقية بالموافقة. حيث ع استكماؿ عمميات التحسيف.الذاتية م

 القــــــــرار

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

السػالـ صػالح بشأف الطمب المقدـ مف الطالب / فػارس عبػد  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب2الكتاب الوارد مف السيد أ -8
أوصػت المجنػة التنسػيقية  حيػثـ وذلػؾ لظػروؼ سػفر  لمخػارج. 0202/0201قيد  لمعاـ الدراسي  إليقاؼ 1المقيد  بالمستو  

 بالموافقة. 
 القــــــــرار

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

/ سػحر حػافظ الخفيػؼ عػف االسػتمرار فػي 2بشػأف اعتػذار د كميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالبد/ وكيؿ ال2الكتاب الوارد مف السيد أ-9
أوصػػت المجنػػة التنسػػيقية  حيػػثلألسػػباب الموضػػحة فػػي خطػػاب اعتػػذارها برنػػامج الهندسػػة الطبيػػة  عضػػوية مجمػػس االدارة 

 الصناعية والتحكـ./ سامح عبد الحميـ المدرس بقسـ هندسة االلكترونيات 2بالموافقة. عمى ترشيح أخر وهو د
 القــــــــرار

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

 
يػػذي لبرنػػامج المعروضػػة مػػف المػػدير التنف ةبشػػأف المػػذكر  د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب2الكتػػاب الػػوارد مػػف السػػيد أ-11

سػاعة معتمػػدة أبحػػاث 18أو 17هندسػة االتصػػاالت والشػػبكات بشػأف وضػػع أليػػة محػددة لتطبيػػؽ مقػػرر البحػث السػػتكماؿ عػػدد 
سػػاعة معتمػػدة أبحػػاث 18أوصػػت المجنػة التنسػػيقية بالموافقػػة عمػػى المسػاواة بػػيف الطػػالب ويحتسػػب لػه  حيػػث لطػالب البرنػػامج

 بالمثؿ.
 القــــــــرار

 بتوصية المجنة التنسيقية ويرفع لمجامعة . يموافقة عمى ما جاأوصى المجمس بال
 

 -شئْى أعضبء ُيئة الحدريس: : سبدسبً 
 -ة المهندسػػة/ منػػى مجػػدي محمػػود بػػدوي المػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد/ مػػدير عػػاـ الكميػػة بشػػأف الموافقػة عمػػى تعيػػيف السػػيد .1

مػدرس بػذات القسػـ نظػرا لحصػولها عمػى بالكمية فػي وظيفػة  ةهندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيبقسـ المدرس المساعد 
. حيػػث أوصػػى مجمػػس القسػػـ درجػػة الػػدكتورا  فػػي )العمػػوـ الهندسػػية(  تخصػػك )هندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكهربيػػة( 

فػي  انهػمنػذ تعيي اومسػمكه افػي عممهػ ت ممتزمػةكانػ االقسػـ حيػث أنهػذات بػ مػدرسفػي وظيفػة  سػيادتها بالموافقة عمػى تعيػيف
 ا عمى أكمؿ وجه .قـو بواجباتهتو  اأدائهفي بالقسـ ومحسنا  وظيفة مدرس مساعد

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التهنئة ويرفع لمجامعة .
 

اطي األسػتاذ الػدكتور/ سػعيد محمػد عبػد العػ المذكرة المقدمة مف السػيد/ مػدير عػاـ الكميػة بشػأف الموافقػة عمػى تعيػيف السػيد .0
. حيػػث أسػػتاذ بػػذات القسػػـ بالكميػػة فػػي وظيفػػة  هندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكهربيػػةبقسػػـ األسػػتاذ المسػػاعد  -سػػميماف 
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 ( ـ6/10/0202 الرابعةالجمسة  ـ0202/0202معي ترونية بمنوؼ العاـ الجامجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(7) 

فػي عممػه ومسػمكه منػذ  ممتزمػا   القسـ حيث أنػه كػافذات ب استاذفي وظيفة  سيادته أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى تعييف
 عمى أكمؿ وجه . قـو بواجباتهيو  اأدائهفي ومحسنا بالقسـ  في وظيفة أستاذ مساعدتعيينه 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التهنئة ويرفع لمجامعة .
 -األستاذ الدكتور/ محمد ريحػاف إمػاـ المميجػي المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد .3

. حيػث أوصػى مجمػس أسػتاذ مسػاعد بػذات القسػـ بالكمية في وظيفػة  ونيات واالتصاالت الكهربيةهندسة اإللكتر بقسـ المدرس 
فػي عممػه ومسػمكه منػذ تعيينػه  ممتزمػا   القسـ حيث أنه كػافذات بمساعد  استاذفي وظيفة  سيادته القسـ بالموافقة عمى تعييف

 جه .عمى أكمؿ و  قـو بواجباتهيو  اأدائهفي بالقسـ ومحسنا  في وظيفة مدرس

 القــــــــرار 

 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التهنئة ويرفع لمجامعة .
 

 -: شئْى الحعلين ّالطالةسببعبً : 
إيقػاؼ قيػد الطالػب / أحمػد منصػور الدسػوقي ربيػع  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطػالب بشػأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ. 1

إللكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ وحالتػػه )فرصػػة ثانيػػة مػػف الخػػارج( بسػػبب التجنيػػد ، حيػػث المقيػػد الفرقػػة الثالثػػة قسػػـ هندسػػة ا
أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى إيقاؼ قيد الطالب / أحمد منصور الدسوقي ربيع المقيد بالفرقة الثالثة قسـ 

ج( لبمونػػه السػػف القػػانوني لحػػيف تحديػػد موقفػػه مػػف هندسػػة اإللكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ وحالتػػه )فرصػػة ثانيػػة مػػف الخػػار 
 التجنيد .

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جاي بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة .
 
أحمػد عمػي العظمػه إعادة قيد الطالب / عماد عمي  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف2الكتاب المقدـ مف السيد أ. 0 

ـ وحالتػػه )فرصػػة أولػػى( الموقػػوؼ عػػف الدراسػػة 0202/0201بالفرقػػة الرابعػػة قسػػـ هندسػػة اإللكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ 
بسبب التجنيد ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمػى إعػادة قيػد الطالػب / عمػاد عمػي أحمػد عمػي العظمػه 

ـ الموقػوؼ عػف الدراسػة بسػبب 0202/0201إللكترونيات الصناعية والتحكـ فػي العػاـ الجػامعي بالفرقة الرابعة قسـ هندسة ا
 التجنيد وكانت حالته )فرصة أولى( .

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جاي بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة .
 
التػػرخيك لطػػالب الفػػرك مػػف الخػػارج بػػدخوؿ  كميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأفد/ وكيػػؿ ال2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ. 3

ـ ، حيػػث أف هػػؤالي الطػػالب لهػػـ حػػؽ التقػػدـ لالمتحػػاف مػػف الخػػارج كمػػا أنهػػـ قػػاموا 0202/0201االمتحانػػات لمعػػاـ الجػػامعي 
 بسداد الرسوـ الخاصة بذلؾ وهـ :

 فرصة التقدـ لالمتحاف الفرقة اسـ الطالب ـ
 األولى مف الخارج الثانية مد عبد الفتاح عوضمعتز اح 1
 األولى مف الخارج تحكـ –الرابعة  عماد عمي احمد عمي العظمة 0
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 ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة . 
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جاي بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة .
وف ئكتػػاب السػػيد أ.د / نائػػب رئػػيس الجامعػػة لشػػ د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف2الكتػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ. 4

خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأف صيانة مقترح إلعداد دراسة استراتيجية في القضايا االستراتيجية ذات الصمة بالتخصصػات 
عػداد القػادة ومػا العممية بالكمية ، وذلؾ في إطار حر  ك أ.د / رئػيس الجامعػة عمػى تفعيػؿ دور مركػز الدراسػات االسػتراتيجية وا 

 يقدمه مف خدمات لكافة المستفيديف داخؿ وخارج الجامعة عمى أف يتضمف هذا المقترح ما يمي :
 عنواف الدراسة . -
 فريؽ العمؿ . -
 زمف التنفيذ . -
 تكمفة الدراسة . -
 عناصر الدراسة . -
 ة الدراسة عمى مستو  الجامعة والمجتمع ككؿ .أهمي -

حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطػالب بمخاطبػة السػادة رؤسػاي األقسػاـ لعػرض الموضػوع عػؿ مجػالس األقسػاـ إلبػداي الػرأي 
عداد دراسة خاصة بكؿ قسـ .  وا 

 القــــــــرار

 والطالب ويرفع لمجامعة .أوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جاي بتوصية لجنة شئوف التعميـ 
 
كتػػاب السػػيد أ.د / نائػػب رئػػيس الجامعػػة لشػػوف  د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ. 5

التعميـ والطالب بشأف كتاب السيد أ.د / عميد كمية الحقوؽ والخاك باألحكاـ القضائية التي يحصؿ فيها الطالب عمػى درجػات 
 نة والعممي والشفهي كاممة ووجه الخطاب إلى التأكيد عمى السادة أعضاي هيئة التدريس ما يمي :أعماؿ الس

 تسميـ أوراؽ األسئمة واالجابة المتحانات أعماؿ السنة واالمتحانات العممية لمكنتروؿ . -1
 مادة أو لجنة الممتحنيف .( في االمتحانات الشفهية وتسميمها لكنتروؿ موقعة مف استاذ الViva Cardاستخداـ الػ ) -0
 اعداد نموذج اجابة لجميع االمتحانات وتسميمها لمكنتروؿ قبؿ البدي في التصحيح . -3

حيػػث أوصػػت لجنػػة شػػئوف التعمػػيـ  والطػػالب بالموافقػػة عمػػى مػػا جػػاي بخطػػاب السػػيد أ.د / نائػػب رئػػيس الجامعػػة لشػػئوف التعمػػيـ 
 التدريس ما يمي :والطالب مف حيث التأكيد عمى السادة أعضاي هيئة 

 ( تسميـ أوراؽ االسئمة واالجابة المتحانات أعماؿ السنة واالمتحانات العممية لمكنتروؿ .1)
 ( في في االمتحانات الشفهية وتسميمها لكنتروؿ موقعة مف استاذ المادة أو لجنة الممتحنيف.Viva Card( استخداـ الػ )0)
 ميمها لمكنتروؿ قبؿ البدي في التصحيح .( إعداد نموذج اجابة لجميع االمتحانات وتس3)

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جاي بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة .
 
اقتػػراح موعػػد االمتحانػػات خػػالؿ الفصػػؿ الدراسػػي  د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف2الكتػػاب المقػػدـ مػػف السػػيد أ. 6

 ـ وهو كالتالي :0202/0201وؿ لمعاـ الجامعي األ 
 ـ .31/10/0202ـ إلى 06/10/0202موعد امتحانات الشفهي والعممي مف  -



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/10/0202 الرابعةالجمسة  ـ0202/0202معي ترونية بمنوؼ العاـ الجامجمس كمية الهندسة اإللك) 
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 ـ .4/0/0201ـ إلى 9/1/0201موعد امتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ مف  -
 ـ .02/0/0201بدي الفصؿ الدراسي الثاني  -
 ـ .9/3/0201ـ إلى 07/0/0201موعد امتحانات التخمفات مف  -

 حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة .
 القــــــــرار

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

  -: العالقبت الثقبفية: ثبهٌبً 
المقترحػات المقدمػة مػف أ.د / رئػيس مجمػس  حػوث بشػأفلمذكرة المقدمة مػف السػيدة أ.د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبا -1

سػبؿ التعػاوف بػيف جامعػة المنوفيػة والجامعػات الميتوانيػة ، حيػث  قسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيػة بشػأف مقتػرح
 اقترح مجمس قسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية البنود التالية :

  . عقد اتفاقية عممية 

  ح مشاريع عممية وجمب الدعـ المادي والمعنوي لتحقيقها .اقترا 

  . تبادؿ الزيارات لمسادة أعضاي هيئة التدريس بيف القسـ واألساتذة المناظريف مف الدولتيف 

  . االطالع عمى أحدث الوسائؿ التكنولوجية والمعمومات في البدليف لمحاولة تطبيقها بجامعاتنا 

   قيف في البمديف وفتح فرك تدريب صيفي لمطالب بيف البمديف .تبادؿ الزيارات الطالب المتفو 

  . منح لدراسة الماجستير والدكتورا  لمعيديف القسـ وتنسيؽ مؤتمرات عممية متبادلة لنشر أبحاث ا راي بيف البمديف 

  . تشجيع فتح القنوات العممية لإلشراؼ المشترؾ عمى الرسائؿ العممية 

   المجالت العممية وبرامج تطوير المناهج الدراسية .تبادؿ المطبوعات والنشرات و 

  . المشاركة في الدورات التدريبية والمهمات العممية 

  . تسهيؿ عممية نشر البحوث في المجالت والدوريات العممية بيف البمديف 

هندسػة اإللكترونيػات  حيث أوصت لجنة العالقات الثقافيػة والبحػوث العمميػة بالموافقػة عمػى المقترحػات المقدمػة مػف مجمػس قسػـ
 واالتصاالت الكهربية .

 القــــــــرار

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

الطمػػب المقػػدـ مػػف السػػيد المهنػػدس / عبػػد  لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأفا -0
وعضو االجػازة الدراسػية  –المدرس المساعد بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية  –مد سيد عبد الحميد الحميد مح

ـ 07/7/0202لمحصوؿ عمى درجة الدكتورا  )منحة شخصية( بفرنسا لمدة عاـ ثػاني بمرتػب يصػرؼ مػف الػداخؿ اعتبػارا مػف 
ث أوصت لجنة العالقات الثقافيػة والبحػوث العمميػة بالموافقػة عمػى ـ وذلؾ الستكماؿ دراسته لمدكتورا  ، حي08/7/0201حتى 

ـ وذلػػؾ 08/7/0201ـ حتػػى 07/7/0202تجديػػد االجػػازة الدراسػػية لمػػدة )عػػاـ ثػػاف( بمرتػػب يصػػرؼ بالػػداخؿ اعتبػػارا مػػف 
 الستكماؿ دراسته لمدكتورا  .

 القــــــــرار

 .الثقافية ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاي بتوصية لجنة العالقات 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/10/0202 الرابعةالجمسة  ـ0202/0202معي ترونية بمنوؼ العاـ الجامجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(12) 

خاصػػة بالسػػيد لمػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث ا -3
وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ المدرس بقسػـ هندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكهربيػة   –الدكتور / عماد الديف محمد عمي حسف 

ية لمسادة الباحثيف مف أعضاي هيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منهـ وتوفير شراكة مػع الجامعػات األخػر  الممكية الفكر 
 .هسواي مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ هذ  األبحاث لسيادت

 القــــــــرار

 .صية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاي بتو 
 

خاصػػة بالسػػيد لمػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث ا -4
فػاظ عمػى وذلػؾ لمحاألسػتاذ المسػاعد بقسػـ هندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكهربيػة   –الدكتور / سعيد محمػد عبػد العػاطي 

حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مػف أعضػاي هيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنهـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات 
 .هاألخر  سواي مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ هذ  األبحاث لسيادت

 القــــــــرار

 .بالموافقة عمى ما جاي بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعةأوصى المجمس 
 

خاصػػة بالسػػيد لمػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث ا -5
وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ لهندسػػية المػػدرس بقسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات ا  –الػػدكتور / ناصػػر عبػػد الفضػػيؿ عبػػد الحميػػد سػػعيد 

الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاي هيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منهـ وتوفير شراكة مػع الجامعػات األخػر  
 .هسواي مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ هذ  األبحاث لسيادت

 رارالقــــــــ

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

خاصػػة بالسػػيد لمػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث ا -6
وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكيػة ترونيات الصناعية والتحكـ األستاذ المساعد بقسـ هندسة اإللك  –الدكتور / احمد محمد النجار 

الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاي هيئة التدريس وتنمية ورعاية المبػدعيف مػنهـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػر  سػواي 
 .هادتمصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ هذ  األبحاث لسي

 القــــــــرار

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

خاصػػة بالسػػيد لمػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث ا -7
وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة الفكريػة الفيزيقػا والرياضػيات الهندسػية  استاذ مساعد بقسـ  –الدكتور / محمود شبؿ حجازي 

لمسادة الباحثيف مف أعضاي هيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف مػنهـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػر  سػواي مصػرية 
 ه .ث لسيادتأو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ هذ  األبحا

 القــــــــرار

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

خاصػػة بالسػػيد لمػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث ا -8
وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة الفكريػة بقسػـ الفيزيقػا والرياضػيات الهندسػية  المػدرس  –الدكتور / عمػي محمػد لطفػي قنػديؿ 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/10/0202 الرابعةالجمسة  ـ0202/0202معي ترونية بمنوؼ العاـ الجامجمس كمية الهندسة اإللك) 
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لمسادة الباحثيف مف أعضاي هيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف مػنهـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػر  سػواي مصػرية 
 ه .ألبحاث لسيادتأو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ هذ  ا

 القــــــــرار

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

خاصػػة بالسػػيد لمػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث ا -9
وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة المػدرس بقسػـ الفيزيقػا والرياضػيات الهندسػية   –المسػدي الدكتور / احمد ابراهيـ عبد القادر 

الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاي هيئة التدريس وتنمية ورعاية المبػدعيف مػنهـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػر  سػواي 
 ه .عمى تسجيؿ هذ  األبحاث لسيادت مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة

 القــــــــرار

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

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت فػي 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -12
وذلػؾ هندسة اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـ بقسـ  األستاذ المساعد -رأفت السيد السيد شمبيسيد الدكتور/ مجالت عالمية لم

 -لنشر  بحث في مجمة عالمية:
Journal of Complexity : Advanced Control and Optimization for Complex Energy Systems, 

Hindawi, pp. 1-13, Oct. (2019). 
  -: والبحث بعنواف

" Metaheuristic Optimization of Fractional Order Incremental Conductance         (FO–INC) 

Maximum Power Point Tracking (MPPT)" . 

 حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكافأة النشر العممي في مجالت عالمية لسيادته.
 القــــــــرار

 .بالموافقة عمى ما جاي بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعةأوصى المجمس 
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت فػي 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -11
وذلػؾ سة اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـ هندبقسـ  األستاذ المساعد -رأفت السيد السيد شمبيمجالت عالمية لمسيد الدكتور/ 
 -لنشر  بحث في مجمة عالمية:

Journal of Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation Elsevier, Vol. 74, 

pp. 97-121, Jul. (2019). 
  -والبحث بعنواف :

" Fractional Order Modeling and Control for Under-Actuated Inverted Pendulum" . 

 حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكافأة النشر العممي في مجالت عالمية لسيادته.
 القــــــــرار

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

ية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت فػي د/ وكيؿ الكم2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -10
هندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكهربيػة بقسػـ  األسػتاذ المسػاعد -سػعيد محمػد عبػد العػاطيمجالت عالمية لمسيد الدكتور/ 

 -وذلؾ لنشر  بحث في مجمة عالمية:



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/10/0202 الرابعةالجمسة  ـ0202/0202معي ترونية بمنوؼ العاـ الجامجمس كمية الهندسة اإللك) 
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International Journal of Communication Systems, Vol. 33, No. 11, pp. 1-17, July (2020). 
  -والبحث بعنواف :

" Health Monitoring Scheme-Based Forster Resonance Energy Transfer Nanocommunications 

in the Internet of Biological Nanothings " 

 عممي في مجالت عالمية لسيادته.حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكافأة النشر ال
 القــــــــرار

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

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت فػي 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -13
هندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكهربيػة بقسػـ  األسػتاذ المسػاعد -سػعيد محمػد عبػد العػاطيالدكتور/  مجالت عالمية لمسيد

 -وذلؾ لنشر  بحث في مجمة عالمية:
Wireless Networks, Vol. 26, No. 5, pp. 3701-3713, July 2020 

  -والبحث بعنواف :
" On Mixing Reservoir Targeted Drug Delivery Modeling-based Internet of Bio-Nanothings " 

 حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكافأة النشر العممي في مجالت عالمية لسيادته.
 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاي بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة
 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى صػرؼ مكافػأة لبحػوث نشػرت 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -14 

وذلػؾ هندسػة اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـ بقسػـ األسػتاذ  -محمػد حمػدي محمػد السػيدفي مجالت عالميػة لمسػيد الػدكتور/ 
 -لنشر  بحث في مجمة عالمية:

ISA Transactions, Vol. 98, pp. 418-433, (2020) . 
  -والبحث بعنواف :

" Experimental Verification of a Hybrid Control Scheme with Chaotic Whale Optimization 

Algorithm for Nonlinear Gantry Crane : A Comparative Study " . 

 لمية لسيادته.حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى صرؼ مكافأة النشر العممي في مجالت عا
 القــــــــرار

 .ويرفع لمجامعةعمى ما جاي بتوصية لجنة العالقات الثقافية أوصى المجمس بالموافقة 
 

 -: دراسبت عليب : جبسعبً 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تعديؿ موضوع رسالة الماجستير 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -1

المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو الهندسية  -نير جوهريا ( الخاصة بالمهندسة / شيماي السيد عبد العزيز حسف )تعديال  
ـ حيث عنواف الرسالة قبؿ التعديؿ " نمذجة تأثير 0216بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر 

الغرؼ المغمقة " ليصبح عنواف الرسالة بعد التعديؿ كالتالي " دراسة تأثير  االرتدادات في األشكاؿ الهندسية المركبة لصوتيات
االرتدادات في األشكاؿ الهندسية المركبة لصوتيات الغرؼ المغمقة" ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى التعديؿ 

 في موضوع رسالة الماجستير )تعديال  نير جوهريا ( .
 القــــــــرار

 .لمجامعة ويرفعتعديؿ موضوع رسالة الماجستير )تعديال  نير جوهريا ( عمى  المجمس بالموافقةأوصى 
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د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تعديؿ موضوع رسالة الماجستير 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-0

المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو الهندسية بقسـ  -)تعديال  جوهريا ( الخاك بالمهندس / أحمد حسف صادؽ هوانه 
ـ حيث عنواف الرسالة قبؿ التعديؿ " تحسيف أداي شبكات 0212هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر 

شبكات  المناطؽ المحمية الالسمكية " ليصبح عنواف الرسالة بعد التعديؿ كالتالي " تطوير تقنيات األمف السيبرانى في
 االتصاالت" ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى التعديؿ في موضوع رسالة الماجستير )تعديال  جوهريا ( .

 القــــــــرار

 .لمجامعة ويرفعتعديؿ موضوع رسالة الماجستير )تعديال  جوهريا ( عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 
الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف انتهاي المدة القانونية لممهندس/ محمود سعيد  د/ وكيؿ2المذكرة المقدمة مف السيد أ-3

المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو الهندسية بقسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر  -الحمفاوي
 ـ نظرا  لعدـ سداد الطالب الرسـو . 0211

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفعنظرا  لعدـ سداد الطالب الرسـو وانتهاي المدة القانونية  لغاي تسجيؿ الطالب المذكوربإأوصى المجمس 
 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف انتهاي المدة القانونية لممهندسة/ ضحى حسيف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-4

الهندسية بقسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو  -كامؿ جوهر
 سنوات. 4ـ نظرا  لعدـ سداد الطالبة الرسـو لمدة 0210

 القــــــــرار

 لمجامعة. نظرا  لعدـ سداد الطالب الرسـو وانتهاي المدة القانونية ويرفع أوصى المجمس بإلغاي تسجيؿ الطالب المذكور
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف انتهاي المدة القانونية لممهندسة/ مروة محمد 2مة مف السيد أالمذكرة المقد-5
المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو الهندسية بقسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر  -صالح آزار

 وات. سن6ـ نظرا  لعدـ سداد الطالبة الرسـو لمدة 0212
 القــــــــرار

 لمجامعة. نظرا  لعدـ سداد الطالب الرسـو وانتهاي المدة القانونية ويرفع أوصى المجمس بإلغاي تسجيؿ الطالب المذكور
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى حذؼ واضافة مواد الخاصة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-6

المقيد لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو الهندسية بقسـ هندسة اإللكترونيات  -مف احمد محمد دسوقيبالطالب/ عبد الرح
ـ حيث أوصى مجمس القسـ حذؼ مادة: تحميؿ أداي شبكات الحاسبات الالسمكية مف 0202واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر 

ي نظـ االتصاالت الى الفصؿ الدراسي األوؿ حيث أوصت  الفصؿ الدراسي األوؿ واضافة مادة : تطبيقات الشبكات العصبية ف
 لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاي بتوصية مجمس القسـ. 
 القــــــــرار

 .لمجامعة ويرفععمى ما جاي بتوصية لجنة الدراسات العميا  أوصى المجمس بالموافقة
 

العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى حذؼ واضافة مواد الخاصة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات2المذكرة المقدمة مف السيد أ-7
المقيد بتمهيدي ماجستير العمـو الهندسية بقسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  -بالطالب/ أحمد محمد عباس أميف

سي األوؿ مف الفصؿ الدراACD611) ـ حيث أوصى مجمس القسـ حذؼ مادة: نظـ التحكـ األمثؿ )0219دورة أكتوبر 
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( الى الفصؿ الدراسي األوؿ حيث أوصت  لجنة الدراسات العميا بالموافقة ( ACD634واضافة مادة : الميكاترونيات المتقدمة 
 بتوصية مجمس القسـ.  يعمى ما جا

 القــــــــرار

 .لمجامعة ويرفععمى ما جاي بتوصية لجنة الدراسات العميا  أوصى المجمس بالموافقة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى حذؼ واضافة مواد الخاصة 2مقدمة مف السيد أالمذكرة ال-8
المقيد بتمهيدي ماجستير العمـو الهندسية بقسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  -بالطالب/ أحمد بدو  محمود بدو 

مف الفصؿ ACD616) لتحكـ باستخداـ المنطؽ الهالمي )ـ حيث أوصى مجمس القسـ حذؼ مادة: ا0202دورة يناير 
(الى الفصؿ الدراسي األوؿ حيث أوصت  ( ACD617التحكـ بالحاسبات عند الزمف الحقيقي)   الدراسي األوؿ واضافة مادة :

 لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاي بتوصية مجمس القسـ. 
 القــــــــرار

 .لمجامعة ويرفعى ما جاي بتوصية لجنة الدراسات العميا عم أوصى المجمس بالموافقة
 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى حذؼ واضافة مواد الخاصة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-9

اإللكترونيات المقيدة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو الهندسية بقسـ هندسة  -بالطالبة/ سمر فاخر برعي عبد العزيز
 ـ حيث أوصى مجمس القسـ.0202واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر 

 : تحميؿ أداي شبكات الحاسبات الالسمكية مف  الفصؿ الدراسي األوؿ.حذؼ مادة* 
 : تطبيقات التعرؼ عمى االنماط الى الفصؿ الدراسي األوؿ. واضافة مادة*
 الفصؿ الدراسي األوؿ. : تحميؿ أداي نظـ التعديؿ الرقمي مف حذؼ مادة*
ضافة مادة*  :تحميؿ أداي شبكات الحاسبات البصرية الى الفصؿ الدراسي االوؿ. وا 
 : تطبيقات االستشعار عف بعد مف الفصؿ الدراسي االوؿ. حذؼ مادة*
ضافة مادة*  : تصميـ نظـ الميزر الى الفصؿ الدراسي األوؿ.وا 
 ؿ الدراسي االوؿ.. تحميؿ وتصميـ نظـ التشفير مف الفص حذؼ مادة*
 : تطبيقات الكترونيات الكـ الى الفصؿ الدراسي األوؿ.واضافة مادة* 

 بتوصية مجمس القسـ.  يحيث أوصت  لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جا 
 القــــــــرار

 .لمجامعة ويرفععمى ما جاي بتوصية لجنة الدراسات العميا  أوصى المجمس بالموافقة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى دراسة مادة " التقنيات المتقدمة 2المقدمة مف السيد أ المذكرة-12
المقيدة لدرجة دكتور  –لمعالجة االشارات الصوتية في الفصؿ الدراسي الثاف الخاصة بالطالبة / رنا محمد عبد الغنى احمد 

ـ حيث أوصت  لجنة الدراسات 0202ة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة يناير الفمسفة في العموـ الهندسية بقسـ هندس
 بتوصية مجمس القسـ. يالعميا بالموافقة عمى ما جا

 القــــــــرار

 .لمجامعة ويرفععمى ما جاي بتوصية لجنة الدراسات العميا  أوصى المجمس بالموافقة
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/10/0202 الرابعةالجمسة  ـ0202/0202معي ترونية بمنوؼ العاـ الجامجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(15) 

د وافقة عمى الطمب المقدـ مف المرشمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المد/ وكيؿ الك2المذكرة المقدمة مف السيد أ-11
األكاديمي عمى الطالب / إبراهيـ عبد الفتاح محمد بشأف الموافقة عمى نقؿ مادتيف ) نظـ االتصاالت المتقدمة( ومادة ) نظـ 

حيث أنه مقيد  0202/0201عاـ الجامعي التعديؿ الرقمي الحديث( مف الفصؿ الدراسي الثاني الى الفصؿ الدراسي االوؿ لم
ـ وباقي لإلعادة في هاتيف المادتيف 0219بتمهيدي ماجستير قسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر 

 بتوصية مجمس القسـ. يلجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاحيث أوصت 
 القــــــــرار

 .لمجامعة ويرفعا جاي بتوصية لجنة الدراسات العميا عمى م أوصى المجمس بالموافقة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى الطمب المقدـ مف المرشد 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-10
اية الحديثة( ومادة ) األكاديمي عمى الطالبة / أمنية محمود أبو السعود  بشأف الموافقة عمى نقؿ مادتيف ) نظـ التشفير والحم

حيث أنها  0202/0201االتصاالت البصرية المتقدمة( مف الفصؿ الدراسي الثاني الى الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 
لجنة الدراسات حيث أوصت ـ 0219مقيدة بتمهيدي ماجستير قسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر 

 بتوصية مجمس القسـ. يما جا العميا بالموافقة عمى
 القــــــــرار

 .لمجامعة ويرفععمى ما جاي بتوصية لجنة الدراسات العميا  أوصى المجمس بالموافقة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى الطمب المقدـ مف المرشد 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -13
ـ خالد السيد سالـ محمد  بشأف الموافقة عمى حذؼ مادة ) نظـ التشفير والحماية الحديثة( األكاديمي عمى الطالب / باس

ضافة مادة ) نظـ التعديؿ الرقمي الحديثة( في الفصؿ الدراسي الحالي لمعاـ الجامعي  حيث أنه مقيد  0202/0201وا 
ـ حيث أوصت  لجنة الدراسات العميا 0202 بتمهيدي ماجستير قسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر

 بتوصية مجمس القسـ. يبالموافقة عمى ما جا
 القــــــــرار

 .لمجامعة ويرفععمى ما جاي بتوصية لجنة الدراسات العميا  أوصى المجمس بالموافقة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى الطمب المقدـ مف المرشد 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-14
األكاديمي عمى الطالبة / شيماي عبد الوهاب  عبد العظيـ محمد  بشأف الموافقة عمى حذؼ مادة )الدوائر المتكاممة الرقمية 

ضافة مادة ) شبكات الح حيث أنها  0202/0201اسبات الالسمكية( في الفصؿ الدراسي الحالي لمعاـ الجامعي المتقدمة( وا 
ـ ، حيث أوصت  لجنة الدراسات 0202مقيدة بتمهيدي ماجستير قسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر 

 بتوصية مجمس القسـ. يالعميا بالموافقة عمى ما جا
 القــــــــرار

 .لمجامعة ويرفععمى ما جاي بتوصية لجنة الدراسات العميا  بالموافقة أوصى المجمس
 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى الطمب المقدـ مف المرشد 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-15

ضافة مادة ) األكاديمي عمى الطالبة / إسراي فتحي محمد المسيري  بشأف الموافقة عمى حذؼ مادة )الت عرؼ عمى األنماط( وا 
حيث أنها مقيدة بتمهيدي  0202/0201إلكترونيات الكـ والبصريات المتقدمة( في الفصؿ الدراسي الحالي لمعاـ الجامعي 

ـ ، حيث أوصت  لجنة الدراسات العميا بالموافقة 0202ماجستير قسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة يناير 
 بتوصية مجمس القسـ. يجاعمى ما 
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 القــــــــرار

 .لمجامعة ويرفععمى ما جاي بتوصية لجنة الدراسات العميا  أوصى المجمس بالموافقة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إلغاي تسجيؿ المهندسة / رشا 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-16
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو الهندسية بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية  –عبد الرحمف أميف محمد هالؿ 

ـ تخصك هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية وذلؾ نظرا  النقطاعها منذ فترة وقد تـ ارساؿ 0219إلحاؽ بدورة يناير 
الدراسات العميا بالموافقة عمى إلغاي تسجيؿ الطالبة انذارات لها ولـ تقـ بالتواصؿ مع لجنة اإلشراؼ ، حيث أوصت  لجنة 

 المذكورة .
 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع إلغاي تسجيؿ الطالبة المذكورةعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

محمد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إلغاي تسجيؿ المهندس / 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-17
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو الهندسية بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر  –عثماف جابر مميؾ 

ـ تخصك هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية وذلؾ نظرا  النقطاعه منذ فترة وقد تـ ارساؿ انذارات له ولـ يقـ 0212
 ث أوصت  لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إلغاي تسجيؿ الطالب المذكور .بالتواصؿ مع لجنة اإلشراؼ ، حي

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع إلغاي تسجيؿ الطالب المذكورعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

لمهندسة / سامية د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إلغاي تسجيؿ ا2المذكرة المقدمة مف السيد أ-18
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو الهندسية بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية  –عبد العزيز منصور عبد اهلل 

ـ تخصك هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية وذلؾ نظرا  النقطاعها منذ فترة وقد تـ ارساؿ انذارات 0214دورة أكتوبر 
 اصؿ مع لجنة اإلشراؼ ، حيث أوصت  لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إلغاي تسجيؿ الطالبة المذكورة .لها ولـ تقـ بالتو 

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع إلغاي تسجيؿ الطالبة المذكورةعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

ف الموافقة عمى إلغاي تسجيؿ المهندسة / دعاي د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأ2المذكرة المقدمة مف السيد أ-19
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو الهندسية بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة  –حممي بيومي أبو معبد 

رات لها ـ تخصك هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية وذلؾ نظرا  النقطاعها منذ فترة وقد تـ ارساؿ انذا0214أكتوبر 
 ولـ تقـ بالتواصؿ مع لجنة اإلشراؼ ، حيث أوصت  لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إلغاي تسجيؿ الطالبة المذكورة .

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع إلغاي تسجيؿ الطالبة المذكورةعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 
ات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إلغاي تسجيؿ المهندسة / سارة د/ وكيؿ الكمية لمدراس2المذكرة المقدمة مف السيد أ-02

المسجمة لدرجة ماجستير العمـو الهندسية بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة  –رأفت عبد  نرس الديف 
ترة وقد تـ ارساؿ انذارات لها ـ تخصك هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية وذلؾ نظرا  النقطاعها منذ ف0210أكتوبر 

 ولـ تقـ بالتواصؿ مع لجنة اإلشراؼ ، حيث أوصت  لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إلغاي تسجيؿ الطالبة المذكورة .
 القــــــــرار
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(17) 

 لمجامعة. ويرفع إلغاي تسجيؿ الطالبة المذكورةعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إلغاي تسجيؿ المهندسة / مها 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-01
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو الهندسية بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر  –السيد حسف رجب 

نقطاعها منذ فترة وقد تـ ارساؿ انذارات لها ولـ تقـ ـ تخصك هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية وذلؾ نظرا  ال 0213
 .مى إلغاي تسجيؿ الطالبة المذكورةبالتواصؿ مع لجنة اإلشراؼ ، حيث أوصت  لجنة الدراسات العميا بالموافقة ع

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع إلغاي تسجيؿ الطالبة المذكورةعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إلغاي تسجيؿ المهندسة / نهاؿ 2ة مف السيد أالمذكرة المقدم-00
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو الهندسية بقسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر  –جماؿ مصطفي عميوة 

أي السادة المشرفيف النقطاعها عف البحث مع عدـ جدو  التواصؿ ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( وذلؾ بنايا  عمى ر 0212
 معها ، حيث أوصت  لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إلغاي تسجيؿ الطالبة المذكورة .

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع إلغاي تسجيؿ الطالبة المذكورةعمى  أوصى المجمس بالموافقة
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إلغاي تسجيؿ المهندس / فرج 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-03

ـ 0215المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو الهندسية بقسـ هندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر  –محمود عفيفي 
 موافقة عمى إلغاي تسجيؿ الطالب المذكور .وذلؾ بنايا  عمى طمب لجنة اإلشراؼ ، حيث أوصت  لجنة الدراسات العميا بال

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع إلغاي تسجيؿ الطالب المذكورعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إيقاؼ قيد عاـ )أوؿ( لممهندسة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-04
المقيدة لدرجة ماجستير العمـو الهندسية في هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة  –لسميع طمبة / آية فتحي عبد ا

ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( وذلؾ نظرا  لرعاية طفمها ، حيث أوصت  لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 0219أكتوبر 
 ايقاؼ قيد الطالبة المذكورة )عاـ أوؿ( .

 رالقــــــــرا

 لمجامعة. ويرفعايقاؼ قيد الطالبة المذكورة )عاـ أوؿ( عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إيقاؼ قيد لممهندس / محمد 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-05

سية بقسـ الفيزيقا والرياضيات الهندسية وذلؾ نظرا  المقيد لدرجة الماجستير في العمـو األساسية الهند –ابراهيـ شاهيف 
النتهاي المدة القانونية له وطبقا  لموائح والقواعد المعموؿ بها ، حيث أوصت  لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ايقاؼ قيد 

 الطالب المذكور .
 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع ايقاؼ قيد الطالب المذكورعمى  أوصى المجمس بالموافقة
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(18) 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إيقاؼ قيد لممهندس / محمود 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-06
ـ وذلؾ نظرا  0216المقيد بتمهيدي ماجستير قسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر  –رأفت أحمد عطية 

ـ ولـ يسجؿ البحث لرسالة الماجستير حتى تاريخه ، حيث أوصت  لجنة 32/9/0202نية له في النتهاي المدة القانو 
 الدراسات العميا بالموافقة عمى ايقاؼ قيد الطالب المذكور .

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع ايقاؼ قيد الطالب المذكورعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

ؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إيقاؼ قيد الطالب الذيف لـ د/ وكي2المذكرة المقدمة مف السيد أ-07
أولهـ الطالبة / اسماي عبد  –( طالب 4يسجموا خطة البحث لدرجة الماجستير وتجاوزوا المدة القانونية لذلؾ وعددهـ )

 إلغايلدراسات العميا بالموافقة عمى لجنة ا محمد مصطفي شفيؽ جواد ، حيث أوصتالشافعي فهيـ محمد وآخرهـ الطالب / 
 القيد لمطالب المذكورة اسمائهـ .

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفعالقيد لمطالب المذكورة اسمائهـ  إللغايعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

لشامؿ الخاصة بالطالبة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف تشكيؿ لجنة االمتحاف ا2المذكرة المقدمة مف السيد أ-08
المدرس المساعد بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية والمسجمة لدرجة دكتور  –/ وفاي أحمد محمود سميماف 

 -تشكؿ المجنة مف السادة :ـ 0217الفمسفة في العموـ الهندسية دورة يناير 
 صرية اليابانية )خارجي(الجامعة الم –أستاذ بكمية الهندسة  أ.د/ مها محمد الصبروتى 1

 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية ) مف داخؿ القسـ ( أ.د/ عمى حسف مصطفي 0

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

 مف خارج القسـ() اإللكترونيات الصناعية والتحكـهندسة سـ أستاذ بق د/محمد أبو زيد صادؽ البرواني2أ 4

 ()مف داخؿ القسـ أستاذ مساعد بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية د. / أحمد نبيه زكى راشد 5

بنايا  عمى ة ر المذكو  ةالشامؿ الخاصة بالطالب االمتحافحيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 
  .قسـالتوصية مجمس 

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع ةالمذكور  ةالشامؿ الخاصة بالطالب االمتحافتشكيؿ لجنة عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

الب بالتقارير السنوية لط يد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى ما جا2المذكرة المقدمة مف السيد أ-09
المسجميف لدرجة الماجستير في العمـو  االساسية الهندسية بقسـ الفيزيقا والرياضيات الهندسية لمعاـ الجامعي 

حيث أوصت  الطالب أكـر سعيد عبد الباسط شرؼ -( وهـ : الطالبة/ مريـ مرجاف كامؿ مرجاف0( وعددهـ )0219/0202)
 بالتقارير السنوية . يعمى ما جا لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفعبالتقارير السنوية  يما جاعمى  أوصى المجمس بالموافقة
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(19) 

بالتقارير السنوية لطالب  يد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى ما جا2المذكرة المقدمة مف السيد أ-32
 -( وهـ : الطالب/ ياسر طمعت خميفة0( وعددهـ )0219/0202ت لمعاـ الجامعي )الماجستير بقسـ هندسة وعمـو الحاسبا

 بالتقارير السنوية. يعمى ما جا حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة الطالب / إبراهيـ روبي سيد برميؿ
 القــــــــرار

 معة.لمجا ويرفعبالتقارير السنوية  يما جاعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

بالتقارير النصؼ سنوية  يد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى ما جا2المذكرة المقدمة مف السيد أ-31
حيث  والخاك بالطالب ياسر طمعت خميفة  (0219/0202لطالب الماجستير بقسـ هندسة وعمـو الحاسبات لمعاـ الجامعي )

 بالتقرير النصؼ سنوي لمطالب السابؽ ذكر  . يعمى ما جا حوث بالموافقةأوصت لجنة الدراسات العميا والب
 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفعبالتقرير النصؼ سنوي لمطالب السابؽ ذكر   يما جاعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

اعتماد التقرير المقدـ مف لجنة  ىد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عم2المذكرة المقدمة مف السيد أ -30
المدرس المساعد بقسـ هندسة وعمـو الحاسبات  -االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب / الحسيني ابراهيـ الحسيني ابراهيـ

ـ حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى قرار 0217والمسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ الهندسية دورة يناير 
 االمتحاف الشامؿ لمطالب المذكور.لجنة 

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع قرار لجنة االمتحاف الشامؿ لمطالب المذكورعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة فحك ومناقشة رسالة -33
تخصك هندسة  -المسجؿ لدرجة الماجستير في الهندسة  -الخاصة بالمهندس / أحمد صالح محمد القوصيالماجستير 

 ) بنظاـ الساعات المعتمدة( بقسـ هندسة وعموـ الحاسبات بعنواف –ـ 0216وعموـ الحاسبات إلحاؽ بدورة  أكتوبر 

 " نهج فعاؿ لتوزيع المفتاح في شبكات االستشعار الالسمكية "
" An Efficient Key Distribution Approach in Wireless sensor Networks " 

العمػػوـ الهندسػػية تخصػػك هندسػػة حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى مػػنح المهنػػدس المػػذكور درجػػة ماجسػػتير 
 بقسـ هندسة وعموـ الحاسبات. -وعمـو الحاسبات 

 القــــــــرار

 -تخصػك هندسػة وعمػوـ الحاسػبات  العمػوـ الهندسػيةلمهندس المذكور درجػة ماجسػتير نح اعمى م أوصى المجمس بالموافقة
 لمجامعة. ويرفع بقسـ هندسة وعموـ الحاسبات

 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة فحك ومناقشة رسالة -34
 -المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو الهندسة  -/ مصطفي سامى عبد المجيد عتمـالماجستير الخاصة بالمهندس 

 ) بنظاـ الساعات المعتمدة( بقسـ هندسة وعموـ الحاسبات بعنواف –ـ 0216تخصك هندسة وعموـ الحاسبات دورة  أكتوبر 

 " تحسيف تقنيات الكشؼ عف السرطاف باالعتماد عمى تعمـ االله "
" Improving Cancer Detection Techniques Based on Machine Learning " 

العمػوـ الهندسػية  تخصػك هندسػة حيث أوصػت لجنػة الدراسػات العميػا بالموافقػة عمػى مػنح المهنػدس المػذكور درجػة ماجسػتير 
 بقسـ هندسة وعموـ الحاسبات. -وعمـو الحاسبات 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/10/0202 الرابعةالجمسة  ـ0202/0202معي ترونية بمنوؼ العاـ الجامجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(02) 

 القــــــــرار

 -العموـ الهندسػية  تخصػك هندسػة وعمػوـ الحاسػبات كور درجة ماجستير منح المهندس المذعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 لمجامعة. ويرفع بقسـ هندسة وعموـ الحاسبات

 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ خطة البحث الخاصة -35
بقسـ هندسة اإللكترونيات  –يدة لدرجة ماجستير العمـو الهندسية المق –/ أميرة محمد عمى حسف بدو  بالمهندسة

 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :0219دورة يناير  -واالتصاالت الكهربية 

 " الدالئؿ الموجية المتكاممة لتطبيقات الهوائيات والمرشحات "
" Integrated Waveguides For Antenna's and Filters Applications " 

 تحت إشراؼ كال  مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية أ.د/ صابرحممى زيف الديف 1
 أستاذ مساعد بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية د./ هند عبد العظيـ ممهط 0

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

 لمجامعة. ويرفعتسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالبة المذكورة عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ خطة البحث الخاصة -36
بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  –المقيد لدرجة ماجستير العمـو الهندسية  –/ محمد أحمد خمؼ اهلل السيد بالمهندس
 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :0219دورة أكتوبر  -الكهربية 

 موجات المميمترية "" تصميـ أقؿ تعقيدا  لشبكات متعددة الدخؿ ومتعددة الخرج الهائؿ والتي تعمؿ في مد  ترددات ال
" Low Complexity Design for Millimeter – Wave Massive MIMO Networks " 

 تحت إشراؼ كال  مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية أ.د/ معوض ابراهيـ معوض 1
 نيات واالتصاالت الكهربيةمدرس بقسـ هندسة اإللكترو  د./ محمد السيد الوكيؿ 0

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

 لمجامعة. ويرفع تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالب المذكورعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

 الخاصةلمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية  -37
المدرس المساعد بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية والمقيدة لدرجة  –بالمهندسة/ فاتف ماهر محمد األزرؽ 

 اعات المعتمدة ( بعنواف :ـ ) بنظاـ الس0202دكتور الفمسفة في العموـ الهندسية ) هندسة االتصاالت ( دورة يناير 

 " الكشؼ عف األمراض بتكنولوجيا الحوسبة البيولوجية "
" DNA Computing Techniques for Disease Detection " 

 تحت إشراؼ كال  مف :



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/10/0202 الرابعةالجمسة  ـ0202/0202معي ترونية بمنوؼ العاـ الجامجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(01) 

 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية أ.د/ معوض ابراهيـ معوض 1
 أستاذ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية حي السيد عبد السميعأ.د / فت 0
 مدرس بقسـ هندسة وعمـو الحاسبات د./ عبير عبد العزيز محمد عشر  3

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

 لمجامعة. ويرفعتسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالبة المذكورة عمى  قةأوصى المجمس بالمواف
مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة  المقدمةالمذكرة  -38

دسية بقسـ هندسة اإللكترونيات المقيدة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو الهن –بالمهندسة/ كرستينا نندور زكي نندور 
 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :0219واالتصاالت الكهربية ) هندسة االتصاالت ( دورة أكتوبر 

 " استخداـ تقنيات التعمـ العميؽ لمدمج األمثؿ لمصور الطبية "
" Utilization of Deep Learning Techniques for Optimal Medical Image Fusion" 

 تحت إشراؼ كال  مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية أ.د/ السيد محمود الربيعي 1
 مدرس بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية د./ وليد جابر الشافعي 0

 ث الخاصة بالطالبة المذكورة.حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ نقطة البح
 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفعتسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالبة المذكورة عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة  المقدمةالمذكرة  -39
المقيد لدرجة ماجستير العمـو الهندسية تخصك هندسة وعمـو الحاسبات بقسـ  –براهيـ محمد سالمة بالمهندس/ محمد ا

 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :0218هندسة وعموـ الحاسبات دورة يناير 

 " نظاـ التعرؼ ا لي عمى بصمات األصابع باستخداـ التعمـ العميؽ "
" Automated Fingerprint Identification System using Deep Learning " 

 تحت إشراؼ كال  مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ بقسـ هندسة وعمـو الحاسبات أ.د/ جماؿ محروس عطية 1
 مدرس بقسـ هندسة وعمـو الحاسبات د./ مختار أحمد عمي محمد 0
 مدرس بقسـ هندسة وعمـو الحاسبات د./ رمضاف محمد عبد العظيـ 3

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

 لمجامعة. ويرفعتسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالبة المذكورة عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/10/0202 الرابعةالجمسة  ـ0202/0202معي ترونية بمنوؼ العاـ الجامجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(00) 

افقة عمى تشكيؿ لجنة فحك ومناقشة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو  -42
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو الهندسية دورة أكتوبر   –رسالة الماجستير الخاصة بالمهندسة / فاطمة محمد عمي خالؼ 

  -)تحسيف أداي أماف نقؿ البيانات الطبية( وتشكيؿ لجنة فحك ومناقشة الرسالة مف السادة: -ـ في موضوع :0217

 الوظيفة االسـ ـ
 جامعة األزهر )خارجي( –أستاذ متفرغ بكمية الهندسة  أ.د/ عبد الهادي عبد العظيـ عمار 1
 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية )داخمي( أ.د/ حساـ الديف حسيف أحمد 0
 هربية )مشرؼ(أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الك أ.د/ السيد محمود الربيعي 3

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

 لمجامعة. ويرفعتشكيؿ لجنة الفحك والمناقشة الخاصة بالمهندسة المذكورة عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحك ومناقشة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د  -41
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو الهندسية دورة أكتوبر   –رسالة الماجستير الخاصة بالمهندسة / أسماي محمد إبراهيـ نازي 

( وتشكيؿ  -ـ في موضوع :0215   -لجنة فحك ومناقشة الرسالة مف السادة:)تصميـ وتحميؿ الهوائيات المتعددة الحـز

 الوظيفة االسـ ـ
 جامعة الزقازيؽ )خارجي( –أستاذ بكمية الهندسة  أ.د/ عبد الحميد عبد المنعـ شعالف 1
 استاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية )مشرؼ( أ.د/ صابر حممي زيف الديف 0

ذ متفرغ )استاذ مساعد( بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت أستا د./ عبد العزيز طه شمبي 3
 الكهربية )داخمي(

 استاذ مساعد بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية )مشرؼ( د./ هند عبد العظيـ ممهط 4
 ذكورة .حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحك والمناقشة الخاصة بالمهندسة الم

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفعتشكيؿ لجنة الفحك والمناقشة الخاصة بالمهندسة المذكورة عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحك ومناقشة  -40
المسجمة لدرجة الماجستير في العموـ الهندسية بقسـ   –مهندسة / مريـ مرجاف كامؿ مرجاف رسالة الماجستير الخاصة بال

)الحؿ التقريبي لمعادلة فريدهولـ التكاممية مف النوع  -ـ في موضوع :0215الفيزيقا والرياضيات الهندسية دورة أكتوبر 
  -حك ومناقشة الرسالة مف السادة:الثاني باستخداـ كثيرات حدود ليجندر ثنائية اإلزاحة( وتشكيؿ لجنة ف

 الوظيفة االسـ ـ
 جامعة األزهر )خارجي( –أستاذ الرياضيات المتفرغ بكمية العمـو بنيف  أ.د/ عبد الوهاب عباس رجب 1
 استاذ الرياضيات المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات الهندسية )مشرؼ( أ.د/ سعيد السيد عمي الصيرفي 0
 استاذ الرياضيات بقسـ الفيزيقا والرياضيات الهندسية )داخمي( الحميد الشنوانيأ.د/ رمضاف عبد   3
 استاذ مساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات الهندسية )مشرؼ( د./ هاني أحمد عطية الجوهري 4
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 ( ـ6/10/0202 الرابعةالجمسة  ـ0202/0202معي ترونية بمنوؼ العاـ الجامجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(03) 

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

 لمجامعة. ويرفعتشكيؿ لجنة الفحك والمناقشة الخاصة بالمهندسة المذكورة عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحك ومناقشة  -43
المسجؿ لدرجة الماجستير بقسـ هندسة   –محمد زينهـ عبد الحميد الصيفي  رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس /

)تقميؿ التأثيرات الجانبية عمى معدؿ نقؿ البيانات في  -ـ في موضوع :0210اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر 
  -فحك ومناقشة الرسالة مف السادة: شبكات االتصاؿ البصرية متعددة القنوات وعالية السعة وطويمة المد ( وتشكيؿ لجنة

 الوظيفة االسـ ـ
 جامعة االسكندرية )خارجي( –أستاذ بكمية الهندسة  د./ مصطفى حسيف عمي 1
 استاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية )مشرؼ( أ.د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد 0
 قسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية )داخمي(أستاذ مساعد ب د./ احمد نبيه زكي راشد 3
 استاذ مساعد بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية )مشرؼ( د./ محمد صالح فتح اهلل طبور 4

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحك والمناقشة الخاصة بالمهندس المذكور .
 رالقــــــــرا

 لمجامعة. ويرفع الفحك والمناقشة الخاصة بالمهندس المذكورتشكيؿ لجنة عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحك ومناقشة  -44
المسجؿ لدرجة ماجستير العموـ الهندسية دورة يناير   –رفاعي رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس / أمير عزت عمي ال

)نظاـ القياسات الحيوية القابمة لإللغاي المبني عمى إشارات ضربات القمب( وتشكيؿ لجنة فحك  -ـ في موضوع :0218
  -ومناقشة الرسالة مف السادة:

 الوظيفة االسـ ـ
 النيؿ )خارجي(جامعة  –أستاذ بكمية الهندسة  أ.د/ أحمد حسف مديف 1
 استاذ متفرغ )استاذ مساعد( بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية )مشرؼ( د./ عادؿ شاكر الفيشاوي 0
 أستاذ مساعد بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية )داخمي( د./ سعيد محمد عبد العاطي 3

 كيؿ لجنة الفحك والمناقشة الخاصة بالمهندس المذكور .حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تش
 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع الفحك والمناقشة الخاصة بالمهندس المذكورتشكيؿ لجنة عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

نة فحك ومناقشة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لج -45
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو الهندسية   –رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس / أحمد حمدي عبد المطيؼ الجرواني 

ـ في 0215تخصك هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بقسـ هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
لعالج الكيماوي الوريدي لمسرطاف( وتشكيؿ لجنة فحك ومناقشة الرسالة مف )حاكـ هالمي بديهي لنظاـ ا -موضوع :
  -السادة:
 الوظيفة االسـ ـ
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 ( ـ6/10/0202 الرابعةالجمسة  ـ0202/0202معي ترونية بمنوؼ العاـ الجامجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(04) 

 جامعة عيف شمس )ممتحف خارجي( –أستاذ بكمية الهندسة  أ.د/ مصطفى محمود جمعه 1
 متحف داخمي()مالصناعية والتحكـ استاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات  أ.د/ محمد عبد العظيـ البرديني 0
 )عف لجنة اإلشراؼ(الصناعية والتحكـ أستاذ بقسـ هندسة اإللكترونيات  أ.د/ محمد أبو زيد البرواني 3

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

 لمجامعة. ويرفع الفحك والمناقشة الخاصة بالمهندس المذكور تشكيؿ لجنةعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة فحػك  -46
 المسػجؿ لدرجػة ماجسػتير العمػـو  –ومناقشة رسالة الماجسػتير الخاصػة بالمهنػدس / أحمػد مصػطفى حسػف القنػاوي 

الهندسية تخصك هندسة اإللكترونيات الصناعية والػتحكـ بقسػـ هندسػة اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـ دورة ينػاير 
)الػػتحكـ التكيفػػي المعتمػػد عمػػى المالحػػظ الػػذكي لألنظمػػة الالخطيػػة( وتشػػكيؿ لجنػػة فحػػك  -ـ فػػي موضػػوع :0217

  -ومناقشة الرسالة مف السادة:

 الوظيفة االسـ ـ

جامعة المنصورة -أستاذ بقسـ هندسة الحاسبات ونظـ التحكـ بكمية الهندسة همي جمعه عريضأ.د/ فايز ف 1
 )ممتحف خارجي(

 الصناعية والتحكـ )ممتحف داخمي(استاذ بقسـ هندسة اإللكترونيات  أ.د/ حمدي عمي أحمد عوض 0

 أ.د/ محمد عبد العظيـ البرديني 3
)عػػػف لجنػػػة عية والػػػتحكـ الصػػػناأسػػػتاذ متفػػػرغ بقسػػػـ هندسػػػة اإللكترونيػػػات 

 اإلشراؼ(
 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحك والمناقشة الخاصة بالمهندس المذكور .

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع الفحك والمناقشة الخاصة بالمهندس المذكورتشكيؿ لجنة عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحك ومناقشة المذكرة المقدمة  -47
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو الهندسية دورة يناير   –رسالة الماجستير الخاصة بالمهندسة / عزة رمضاف عبد  دندوح 

لمنقؿ ا مف لمصور( وتشكيؿ لجنة فحك ومناقشة الرسالة )إضافة العالمات المائية لمصور المشفرة  -ـ في موضوع :0216
  -مف السادة:

 الوظيفة االسـ ـ
 جامعة بدر )خارجي( –أستاذ بكمية الهندسة  أ.د/ وائؿ ماجد السيد بدوي 1
 استاذ متفرغ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية )داخمي( د./ عبد العزيز ابراهيـ محمود 0

أستاذ متفرغ )استاذ مساعد( بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصػاالت الكهربيػة  ؿ شاكر الفيشاويد./ عاد  3
 )مشرؼ(

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

 لمجامعة. ويرفع اقشة الخاصة بالمهندسة المذكورةالفحك والمنتشكيؿ لجنة عمى  أوصى المجمس بالموافقة



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/10/0202 الرابعةالجمسة  ـ0202/0202معي ترونية بمنوؼ العاـ الجامجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(05) 

 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحك ومناقشة -48

الحاؽ المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو الهندسية   –رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس / محمد محمود عطيه العباسي 
الزالزؿ( وتشكيؿ لجنة فحك ومناقشة الرسالة مف  ت)المعالجة الرقمية ال شارا -ـ في موضوع :0213بدورة أكتوبر 

  -السادة:
 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية) مشرؼ( أ.د/ طه السيد طه 1
 بأكاديمية الشروؽ) خارجي ( استاذ د/ صالح السيد إبراهيـ العجوز2أ 0
 أستاذ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية )داخمي( د/ أسامة فوز  زهراف2أ 3
 أستاذ متفرغ )استاذ مساعد( بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية )مشرؼ( / عادؿ شاكر الفيشاوي. د  4

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

 لمجامعة. ويرفع الفحك والمناقشة الخاصة بالمهندس المذكورتشكيؿ لجنة عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

كيؿ لجنة فحك ومناقشة المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تش -49
المسجؿ لدرجة الماجستير بقسـ هندسة   –رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس / ياسر محروس عبد الحميد عبد الستار 

)تطبيؽ تقنيات تحسيف الدقة عمى الصور  -ـ في موضوع :0217اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية الحاؽ بدورة أكتوبر 
  -مناقشة الرسالة مف السادة:الطبية( وتشكيؿ لجنة فحك و 

 الوظيفة االسـ ـ
 جامعة القاهرة ) خارجي ( –استاذ بكمية الهندسة  عمي فوزي فايؽد/ سحر 2أ 1
 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية)داخمي( أ.د/ عاطؼ السيد أبو العـز 0
 دسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية )مشرؼ(أستاذ متفرغ بقسـ هن د/ عادؿ عبد المسيح صميب2أ 3
 أستاذ متفرغ )استاذ مساعد( بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية )مشرؼ( / عادؿ شاكر الفيشاوي. د  4

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحك والمناقشة الخاصة بالمهندس المذكور .
 ــرارالقــــــ

 لمجامعة. ويرفع الفحك والمناقشة الخاصة بالمهندس المذكورتشكيؿ لجنة عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحك ومناقشة  -52
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو الهندسية   –رحيـ محمد عبد الرحيـ رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس / محمد عبد ال

)استخداـ المرشحات الرقمية  -ـ في موضوع :0218بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية الحاؽ بدورة أكتوبر 
  -ادة:والتكيفية في نظـ البصمات الحيوية القابمة لإللغاي( وتشكيؿ لجنة فحك ومناقشة الرسالة مف الس
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 ( ـ6/10/0202 الرابعةالجمسة  ـ0202/0202معي ترونية بمنوؼ العاـ الجامجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(06) 

 الوظيفة االسـ ـ
 جامعة الزقازيؽ ) خارجي ( –استاذ متفرغ بكمية الهندسة  د/ محمود ابراهيـ عبد اهلل2أ 1
 أستاذ متفرغ بقسـ هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية)داخمي( أ.د/ ابراهيـ محمد الدكاني 0
 كترونيات واالتصاالت الكهربية )مشرؼ(أستاذ متفرغ بقسـ هندسة اإلل د/ السيد محمود الربيعي2أ 3
 استاذ بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ) مشرؼ ( أ.د / اسامة فوزي زهراف 4

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

 لمجامعة. ويرفع الفحك والمناقشة الخاصة بالمهندس المذكورتشكيؿ لجنة عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ ثاني( لممهندس / 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -51
ة وعمـو الحاسبات تخصك هندسة وعموـ المسجؿ لدرجة ماجستير العموـ الهندسية  بقسـ هندس –ابراهيـ روبي سيد برميؿ 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثاني( لمعاـ الجامعي 0215الحاسبات دورة أكتوبر 

 ـ )بعد انتهاي المدة القانونية( .32/9/0201ـ حتى 1/12/0202ـ لمطالب المذكور يبدأ مف 0202/0201
 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع ـ لمطالب المذكور0202/0201مد )عاـ ثاني( لمعاـ الجامعي عمى  مجمس بالموافقةأوصى ال
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ ثالث( لممهندس / 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -50
ر في العمـو الهندسية  بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت المسجؿ لدرجة الماجستي –أشرؼ عبد اهلل عبد البديع البنا 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثالث( لمعاـ الجامعي 0214الكهربية دورة أكتوبر 
 ـ .32/9/0201ـ حتى 1/12/0202ـ لمطالب المذكور يبدأ مف 0202/0201

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع ـ لمطالب المذكور0202/0201( لمعاـ الجامعي ثالثمد )عاـ عمى  الموافقةأوصى المجمس ب
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ ثالث( لممهندس / 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -53
ندسية  بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اله –مصطفى مفتاح عمي محمد مفتاح 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثالث( لمعاـ 0214الكهربية إلحاؽ بدورة أكتوبر 
 ـ .32/9/0201ـ حتى 1/12/0202ـ لمطالب المذكور يبدأ مف 0202/0201الجامعي 

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع ـ لمطالب المذكور0202/0201( لمعاـ الجامعي ثالثمد )عاـ عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ رابع( لممهندس / ياسر 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -54
دسة وعمـو الحاسبات تخصك هندسة وعموـ المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو الهندسية  بقسـ هن –طمعت أحمد خميفة 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ رابع( لمعاـ الجامعي 0213الحاسبات دورة أكتوبر 
 ـ .32/9/0201ـ حتى 1/12/0202ـ لمطالب المذكور يبدأ مف 0202/0201

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع ـ لمطالب المذكور0202/0201( لمعاـ الجامعي رابعمد )عاـ عمى  أوصى المجمس بالموافقة
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 ( ـ6/10/0202 الرابعةالجمسة  ـ0202/0202معي ترونية بمنوؼ العاـ الجامجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(07) 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ رابع( لممهندسة / آيات 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -55
ات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر المسجمة لدرجة ماجستير العمـو الهندسية  بقسـ هندسة اإللكتروني –سعيد جابر حسف 

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

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع ةالمذكور  ةـ لمطالب0202/0201( لمعاـ الجامعي رابعمد )عاـ عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ رابع( لممهندس / أحمد 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -56
الكهربية دورة  المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو الهندسية  بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت –محمد عمي رفاعي 

ـ 0202/0201ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ رابع( لمعاـ الجامعي 0210أكتوبر 
 ـ .32/9/0201ـ حتى 1/12/0202لمطالب المذكور يبدأ مف 

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع لب المذكورـ لمطا0202/0201( لمعاـ الجامعي رابعمد )عاـ عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ رابع( لممهندس / هاني 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -57
 المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو الهندسية  بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة –يسري أحمد المنوفي 

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

 القــــــــرار

 لمجامعة. فعوير  ـ لمطالب المذكور0202/0201( لمعاـ الجامعي رابعمد )عاـ عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ رابع( لممهندس / أحمد 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -58
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو الهندسية  بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة  –حسف عبد الحكيـ الحنفي 

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

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع ـ لمطالب المذكور0202/0201( لمعاـ الجامعي رابعمد )عاـ عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ خامس( لممهندس / 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -59
المسجؿ لدرجة الماجستير بقسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر  –محمد زينهـ عبد الحميد الصيفي 

ـ 0202/0201يا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ خامس( لمعاـ الجامعي ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العم0210
 ـ .32/9/0201ـ حتى 1/12/0202لمطالب المذكور يبدأ مف 

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع ـ لمطالب المذكور0202/0201( لمعاـ الجامعي خامسمد )عاـ عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/10/0202 الرابعةالجمسة  ـ0202/0202معي ترونية بمنوؼ العاـ الجامجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(08) 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ خامس( لممهندسة / 2أالمذكرة المقدمة مف السيدة  -62
المسجمة لدرجة الماجستير في الهندسة اإللكترونية بقسـ هندسة اإللكترونيات  –أماني فتح اهلل عبد العزيز الدعوشي 

نة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد ـ )الئحة سابقة( ، حيث أوصت لج0225واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر 
 ـ .32/9/0201ـ حتى 1/12/0202ـ لمطالبة المذكورة يبدأ مف 0202/0201)عاـ خامس( لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع ةالمذكور  ةـ لمطالب0202/0201( لمعاـ الجامعي خامسمد )عاـ عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ خامس( لممهندسة / 2ة المقدمة مف السيدة أالمذكر  -61
المسجمة لدرجة الماجستير في الهندسة اإللكترونية بقسـ هندسة اإللكترونيات  –إيماف عبد المرضي داود الشهالي 

لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ خامس( لمعاـ ـ ، حيث أوصت 0223واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر 
 ـ .32/9/0201ـ حتى 1/12/0202ـ لمطالبة المذكورة يبدأ مف 0202/0201الجامعي 

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع ةالمذكور  ةـ لمطالب0202/0201( لمعاـ الجامعي خامسمد )عاـ عمى  أوصى المجمس بالموافقة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف قرار المجمس األعمى لمجامعات بجمسته 2كرة المقدمة مف السيدة أالمذ -60
ـ ، حيث تـ مخاطبة جميع 0202/0201ـ عمى تطبيؽ نظاـ التعميـ الهجيف خالؿ العاـ الجامعي 01/7/0202بتاريخ 

ـ وتمت موافاتنا بالرأي في هذا الشأف . مرفؽ صورة مف األقساـ العممية بذلؾ وطمب عرض الموضوع عمى مجالس األقسا
 مقترحات مجالس األقساـ العممية .

 القــــــــرار

 لمجامعة. ويرفع أوصى المجمس بالموافقة
 

 –د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف فتح باب القيد لمدراسات العميا )دبمـو 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -63
ـ حتى 1/1/0201ـ وذلؾ في الفترة مف )0202/0201ـ لمعاـ الجامعي 0201 دكتورا ( لدورة يناير –ير ماجست
 ـ( .31/1/0201

 القــــــــرار

 لمجامعة ويرفع أوصى المجمس بالموافقة
 

 -اللجبى: -:  عبشراً 
عقدة يـو األحد الموافؽ ( المن الثالثة) الجمسة  الصناعية والتحكـمحضر اجتماع مجمس قسـ هندسة اإللكترونيات  -1
 ـ .8/11/0202

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

 ـ .8/11/0202المنعقدة يوـ األحد الموافؽ البحوث الخاصة بكمية الهندسة اإللكترونية  لجنة صندوؽمحضر اجتماع  -0

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/10/0202 الرابعةالجمسة  ـ0202/0202معي ترونية بمنوؼ العاـ الجامجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(09) 

ـ 15/11/0202( المنعقدة يـو األحد الموافؽ  الثالثة) الجمسة  لجنة العالقات الثقافية والبحوث العمميةمحضر اجتماع  -3
. 

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

الموافؽ  األربعاي( المنعقدة يـو  الثالثةمحضر اجتماع مجمس قسـ هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ) الجمسة  -4
 ـ .11/11/0202

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 ـ .15/11/0202( المنعقدة يوـ األحد الموافؽ  الثالثة) الجمسة  لجنة المكتبةاجتماع  محضر -5

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

( المنعقدة يـو األحد الموافؽ  الثالثة) الجمسة  لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئةمحضر اجتماع  -6
 ـ .00/11/0202

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

الموافؽ األحد ( المنعقدة يـو  الثالثة) الجمسة  الفيزيقا والرياضيات الهندسيةمحضر اجتماع مجمس قسـ  -7
 ـ .8/11/0202

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 .ـ15/11/0202( المنعقدة يوـ األحد الموافؽ  الثالثة) الجمسة  لجنة الدراسات العميا والبحوث العمميةمحضر اجتماع  -8

 ــــــــرارالق

 عمما.المجمس أحيط 

 

 ـ .15/11/0202( المنعقدة يوـ األحد الموافؽ  الثالثة) الجمسة  لجنة الحاسباتمحضر اجتماع  -9

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 .ـ8/11/0202دة يوـ األحد الموافؽ محضر اجتماع مجمس قسـ هندسة وعموـ الحاسبات ) الجمسة الثالثة ( المنعق  -12

 ـــــــرارالقـ

 عمما.المجمس أحيط 

 

 .ـ09/11/0202 الموافؽالثالثة ( المنعقدة يوـ األحد ) الجمسة لجنة شئوف التعميـ والطالب محضر اجتماع   -11

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/10/0202 الرابعةالجمسة  ـ0202/0202معي ترونية بمنوؼ العاـ الجامجمس كمية الهندسة اإللك) 

 

(32) 

 .ـ09/11/0202الموافؽالثالثة ( المنعقدة يوـ االحد ) الجمسة المجنة التنسيقية محضر اجتماع   -10

 ـــــرارالقـــ

 عمما.المجمس أحيط 

 
 .ـ9/11/0202الموافؽالثالثة ( المنعقدة يوـ االثنيف ) الجمسة وحدة توكيد الجودة محضر اجتماع   -13

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 
 
 

 ً  هسبء الثبًيةاًحِى االجحوبع حيث كبًث السبعة 
 

 

 ةـــد الكليــعوي   س                                 ــي الوجلــأهي      

 

 

 

   ٍأيوي السيد أحود السيد عويرد/  أ.                     د. /  أحود ًبيَ زكي راشد


