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 {السادسة  حضر اجتماع مجمس الكمية } الجمسةم

 ـ.4/7/7108الموافؽ  األحدالمنعقدة يـو 

جًبو انسبعة انحبدٚة عشر صببحبً جى عقذ اجحًبع يجهس  فٙو 4/2/2028ٔانًٕافق  األحذَّ فٙ ٕٚو إ

)قبئى بعًم عًٛذ انكهٛة ٔٔكٛم انكهٛة  انكهٛة برئبسة انسٛذ األسحبر انذكحٕر/ عبذ انُبصر عبذ انجٕاد يحًذ

 .(انبٛئة نخذية انًجحًع ٔجًُٛة
 ال مف السادة:وعضوية كػػػػ     

 .رئيس مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسيةالكمية لمدراسات العميا والبحوث و  وكيؿ أ.د/ سناء محمود الربيعي 0

 .وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب .د/ فتحي السيد عبد السميعأ 7

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

 .رئيس مجػمس قسـ ىندسػة وعمـو الحاسبػػات أ.د / أيمف السيد احمد السيػد 4

 قائـ بعمؿ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكػـ. د./ محمد أبو زيد البروانى 5

 يربية ) بالتناوب(.ساتذة بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكأقدـ األ أ.د/ إبراىيـ محمد الدكاني 6

   األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية. أ.د/ كماؿ حسف عوض اهلل 7

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

 لرياضيات اليندسية) مدعوا(األستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا وا د/ محمود محمد محفوظ1أ 9

 أقدـ األساتذة بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية ) بالتناوب (. أ.د/ سعيد عمي الصيرفي 01

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية. أ.د/ السيد محمود الربيعي 00

 سـ ىندسة وعموـ الحاسبات.األستاذ المتفرغ بق سماعيؿإأ.د/ نبيؿ عبد الواحد   07

 أقدـ األساتذة بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكػـ ) بالتناوب (. .د/ عصاـ إبراىيـ المدبوليأ 03

 أقدـ المدرسيف ) بالتناوب(. / أحمد مصطفى المحالوي1د 04

 أعتذر عف الحضور

 رجؿ أعماؿ. ـ/ محمد عبد الحميد عفيفي خمؼ اهلل 0

 ساتذة بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ) بالتناوب(.أقدـ األ اؿ أحمد الفيشاويأ.د/ نو  7

 ساتذة المساعديف) بالتناوب(.أقدـ األ / أسامة فوزي زىراف 1د 3

 اإللكترونية )مف الخارج(. ترئيس مجمس إدارة شركة بنيا لمصناعا ـ/ مجدى محمد عمى محمديف  4

 تغيب عف الحضور

 مدير اإلدارة اليندسية بمجموعة شركات العربي )مف الخارج(. إبراىيـ العربيـ/ محمد مجدي محمد  0

 تولى سكرتارية الجمسة

 أمانة المجالس والمجاف .   السيدة / آماؿ محمد الصاوي  0  
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 " االجتماع"              وبدأ السيد أ.د/ رئيس المجمس

 
 "" بسـ اهلل الرحمف الرحيـ بذكر 

اهلل سبحانو وتعالى أف يوفػؽ الجميػع إلػى صػال   ليـ كؿ التوفيؽ داعياً  سادة الحضور متمنياً ثـ رحب سيادتو بال
  1 األعماؿ

 

 -انًصبدقبت: : أٔلً 
 ـ.9/0/7108 المنعقدة بتاريخ (لخامسةالمصادقة عمى محضر الجمسة السابقة )

                                                                                                                                               

  -يٕضٕعبت عبية: : ثبَٛب
 

بشأف وقائع المؤتمر  الصناعية والتحكـالكتاب المقدـ مف السيد األستاذ الدكتور رئيس قسـ ىندسة اإللكترونيات  -0
  .ـ07/07/7107يوـ الثالثاء بتاريخ والذي تـ عقده  ـ7107/7108 الجامعياألوؿ لمعاـ  العممي

 

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عمما.  

 

مف  ـالتقرير المقدبشأف  الصناعية والتحكـالكتاب المقدـ مف السيد األستاذ الدكتور رئيس قسـ ىندسة اإللكترونيات  -7
لقسـ بالموافقة عمى ما ـ حيث يوصي مجمس ا7107/7108لجنة مشروع التخرج بالقسـ عف الفصؿ الدراسي األولى 

جاء بالتقرير وتنفيذ التوصيات المقترحة مف المجنة كما يوصي المجمس أف يتـ عقد لجاف مناقشة الطالب عمى ما تـ 
 ـ .77/7/7108ـ إلى الخميس 08/7/7108إنجازه في الفصؿ األوؿ في مشروع التخرج خالؿ الفترة مف األحد 

 القــــــــرار
لعقد لجاف مناقشة الطالب فيمػا تػـ إنجػازه فػي الفصػؿ الدراسػي األوؿ  ويرفع نسخة لألقساـ العممية أوصى المجمس بالموافقة
 .  في مشروع التخرج 

 
الطمب المقدـ بشأف  واالتصاالت الكيربيةالدكتور رئيس قسـ ىندسة اإللكترونيات /الكتاب المقدـ مف السيد األستاذ  -3  

دريس مادتي الرياضيات والفيزياء بالمغة اإلنجميزية وذلؾ لرفع المستوى العممي مف السيد أ.د/ كماؿ حسف عوض اهلل لت
لمطالب في المواد اليندسية عمى جميع الفرؽ الدراسية كميا بالكمية حيث أوصى مجمس القسـ برفع الطمب لمعرض 

 عمى مجمس الكمية.

 القــــــــرار
 . ضيات اليندسية لاللتزاـ بما ورد في الالئحة بيذا الخصوص بإحالة الموضوع إلى قسـ الفيزيقا والرياأوصى المجمس 
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الخريج الذى  ترشي  بشأف الصناعية والتحكـرئيس قسـ ىندسة اإللكترونيات  /الكتاب المقدـ مف السيد األستاذ الدكتور-4
ىيـ وترتيبو ـ وىو الميندس / محمد نجاح زكى ابرا7107و7106عميو الدور طبقا لترتيب خريجي القسـ مف دفعتي 

 األوؿ والثاني لمتعييف في وظيفة معيد بالقسـ . ؼالثالث مع العمـ بأف تـ التوصية بتكمي
 القــــــــرار 

 أحيط المجمس عمما.  
 
محمد  شأف تكميؼ الميندس /الفيزيقا والرياضيات اليندسية برئيس قسـ  /الكتاب المقدـ مف السيد األستاذ الدكتور-5

 ؿالصناعية والتحكـ طبقًا لمخطة الخمسية مف أوائىندسة اإللكترونيات ـ قسـ 7106فعة نجاح زكى ابراىيـ د
 ـ .7106/7107

 القــــــــرار
ىندسة اإللكترونيات ـ قسـ 7106الميندس / محمد نجاح زكى ابراىيـ دفعة تكميؼ أوصى المجمس بالموافقة عمي 

 .  ويرفع لمجامعةيات اليندسية لمعمؿ معيدًا بقسـ الفيزيقا والرياض الصناعية والتحكـ

 
رئيس مجمس  –/ أميف عاـ الجامعة بشأف ضـ السيد د.ـ / حساـ حسف عبد الحميد  الكتاب المقدـ مف السيد األستاذ -6

إدارة شركة بنيا لمصناعات اإللكترونية لعضوية مجمس الكمية مف الخارج لمدة عاـ بداًل مف السيد المواء ـ. / مجدي 
 رئيس إدارة شركة بنيا لمصناعات اإللكترونية نظرا النتياء مدة سيادتو بالشركة . –يف محمد عمي محمد

 القــــــــرار
 ويرفع لمجامعة.أوصى المجمس بالموافقة 

 
 -: يٕضٕعبت أعضبء ْٛئة انحذرٚس : ثبنثبً 

 

 –/ أحمد إبراىيـ أحمد الشرقاوي المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد الميندس -0
المعيد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ بالكمية في وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ نظرًا لحصولو عمى 

 Gwangju Institute of Scienceدرجة الماجستير العمـو في اليندسة تخصص) ىندسة الميكاترونيكس( مف 

and Technology  ـ حيث أنو كاف ممتـز في عممو ومسمكو منذ تعيينو معيدًا بالقسـ.08/8/7107بتاريخ 

 القــــــــرار
 ويرفع لمجامعة.أوصى المجمس بالموافقة 

 
  -:رابعبً : شئٌٕ انحعهٛى ٔانطالة

 

الخطاب الوارد مف السيد االستاذ الدكتور وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف العذر المرضي األوؿ لمطالب /  -0
مصطفى عبد العظيـ محمد حميد المقيد بالفرقة الرابعة قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ الجامعي 

وحالتو منقوؿ( لمعاـ الجامعي  5اختياري ـ يطمب فيو االعتذار عف دخوؿ امتحاف ماده ) مقرر 7107/7108
يفيد بأنو يعاني مف نزلة شعبية حادة مع  ـ حيث أحضرا تقرير طبي مف اإلدارة الطبية بجامعة المنوفية7107/7108
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ـ حيث أوصت لجنة شئوف 4/0/7108( يـو ابتداء مف يـو 3أزمة تنفس و يحتاج إلى اجازة مرضي لمدة ثالثة )
 التعميـ والطالب قبوؿ العذر المرضى األوؿ لمطالب المذكور.

 القــــــــرار
 .لتعميـ والطالب عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف اأوصى المجمس بالموافقة 

 
 الخطاب الوارد مف السيد االستاذ الدكتور وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف العذر المرضي  الثاني لمطالب /-7

ـ المقيد بالفرقة الثالثة قسـ  7107/7108خميس ممدوح  ابراىيـ البطاط عف الفصؿ الدراسي االوؿ لمعاـ الجامعي 
ية والتحكـ وحالتو فرصة ثانية مف الخارج يطمب فيو االعتذار عف دخوؿ امتحانات الفصؿ ىندسة االلكترونيات الصناع

الدراسي االوؿ لظروفو المرضية ومرفؽ بطمبو التقرير الطبي الوارد مف االدارة الطبية يفيد بأف الطالب يعانى مف 
يث أوصت لجنة شئوف التعميـ ـ ح0/07/7107( بدء مف 7اكتئاب ثنائي القطب ويحتاج إلجازة مرضى لمدة شيريف)

 والطالب قبوؿ العذر المرضى الثاني لمطالب المذكور. 
 القــــــــرار

 عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب .أوصى المجمس بالموافقة 
 
ات لمفصؿ الخطاب الوارد مف السيد االستاذ الدكتور وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف جدوؿ امتحاف التخمف -3

 ـ حيث اوصت المجنة بالموافقة . 7107/7108الدراسي االوؿ لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب .أوصى المجمس بالموافقة 
 
فرص مف الخطاب الوارد مف السيد االستاذ الدكتور وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف  الترخيص لطالب ال -4

ـ حيث أف ىؤالء الطالب ليـ حؽ التقدـ لالمتحاف مف الخارج 7107/7108الخارج بدخوؿ االمتحانات لمعاـ الجامعي 
عمما بأنيـ قاموا بسداد الرسـو الخاصة بذلؾ وىـ ) ماريياـ ابراىيـ سعد غالى بالفرقة الثانية , إسالـ محمد محمد 

 مجنة بالموافقة.شعباف بالفرقة الثالثة تحكـ ( وقد أوصت ال
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب أوصى المجمس بالموافقة 
 
االوؿ لمطالب /محمد عميـ والطالب بشأف العذر المرضي الخطاب الوارد مف السيد االستاذ الدكتور وكيؿ الكمية لشئوف الت -5

ـ المقيد بالفرقة االولى وحالتو 7107/7108فصؿ الدراسي االوؿ لمعاـ الجامعي صابر عبد المتجمي إبراىيـ عف ال
منقوؿ يطمب فيو االعتذار عف دخوؿ امتحانات الفصؿ الدراسي االوؿ لظروفو المرضية ومرفؽ بطمبو التقرير الطبي 

( 7جازه مرضى لمدة شيريف )الوارد مف االدارة الطبية يفيد بأف الطالب يعانى مف اكتئاب نفسى حاد ويحتاج لمعالج وأ
 ـ , حيث أف التقرير الطبي ورد بعد انتياء لجنة شئوف التعميـ والطالب . 05/0/7108بدء مف 

 القــــــــرار
 . أوصى المجمس بالموافقة
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79 

051 

ب /أحمد الخطاب الوارد مف السيد االستاذ الدكتور وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف العذر المرضي  االوؿ لمطال -6
الرسـ اليندسي  –كيمياء ىندسية  -0محمد محمد زينو يمتمس فيو االعتذار عف دخوؿ امتحانات مواد ) رياضيات 

ميارات االتصاؿ والعرض الفعاؿ ( حيث أحضر تقرير طبي مف اإلدارة الطبية بجامعة المنوفية يفيد بأنو  – 0واإلسقاط 
مستمر وآالـ بالبطف وىبوط شديد بضغط الدـ والطالب يحتاج لمعالج يعاني مف ارتفاع شديد في درجة الحرارة وقيء 

جازة مرضي لمدة عشرة أياـ ) ـ , حيث أف التقرير الطبي ورد 08/0/7108ـ إلى 8/0/7108( أياـ ابتداًء مف 01وا 
 بعد انتياء لجنة شئوف التعميـ والطالب .

 القــــــــرار
 . أوصى المجمس بالموافقة

 

د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف الموافقة عمى إعػادة قيد الطالب / أحمد كماؿ 1مة مف السيد أالمذكرة المقد -7
محمود عرفو المقيد بالفرقة الرابعة  قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ وحالتو فرصة أولى حيث تـ إيقاؼ 

ـ وقد وافؽ 01/9/7107الكمية بجمستو األولى بتاريخ  قيد الطالب عف الدراسة بسبب التجنيد وذلؾ بموافقة مجمس
المجمس بجمستو عمى انو ال تحتسب سنوات ايقاؼ الطالب بسبب التجنيد مف سنوات الرسوب اعتبارا مف تاريخ إيقافو 

سنو وحتى بموغو سف الثالثيف ) سف عدـ المطالبة بالتجنيد ( أو تحديد الموقؼ النيائي مف التجنيد  78في سف 
 ا أقرب , حيث أف تاريخ تقديـ الطمب واالعفاء ورد بعد تاريخ انعقاد لجنة شئوف التعميـ والطالب . أييم

 القــــــــرار
 .ويرفع لمجامعة  أوصى المجمس بالموافقة

 

د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف إيقاؼ قيد الطالب / مصطفى شعباف عيد 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -8
ـ بسبب التجنيد 7107/7108د الحميد المقيد بالفرقة الثانية قسـ عاـ وحالتو ) باؽ لإلعادة ( في العاـ الجامعي عب

 سنة , حيث أنو تـ إيقاؼ الطالب عف الدراسة بعد انعقاد جمسة شئوف التعميـ والطالب .78لبموغو سف 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة
 

ذكرة المعروضة مف رئيس كنتروؿ الفرقة الثانية عمى السيد أ.د / عميد الكمية بشأف تصويب نتيجة الطالب / رضواف الم -9
 ـ وذلؾ عمى النحو التالي:7107زكريا رضواف محمد ) بالفرقة الثانية ( , نتيجة دور مايو 

 سبب التصويب نتيجة الطالب بعد التصويب نتيجة الطالب قبؿ التصويب

وف في خانة التخمفات نتيجة غير مد
( ومدوف رياضيات  3مقرر ) رياضة 

 )ض( 043أولى قديـ 

 لـ تتغير حالة الطالب
 فرصة ثانية ) فصؿ دراسي أوؿ (
 فرصة أولى ) فصؿ دراسي ثاني (

 )           (    (3تـ تدويف مقرر )رياضةو 
 

مقبوؿ في خانة التخمؼ وتدويف ) رياضيات إعدادي قديـ ( بداًل 
 ف ) رياضيات أوؿ قديـ ( في خانة التخمفات أيضًا .م

تـ تسجيؿ درجتو في البرنامج 
ولـ تظير في التقرير لكثرة عدد 
مواد التحميؿ والتخمفات في خانة 

 التخمفات .

 ومرفؽ طية أصؿ نتيجة الطالب قبؿ وبعد التصويب

 القــــــــرار
 ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة
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  -انعالقبت انثقبفٛة:: خبيسبً 
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت .المذكرة المقدمة مف السيدة أ -0
وذلؾ لنشره  المدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  –في مجالت عالمية لمسيد د. / ىاني أحمد عطية الجوىري 

 -بحث في مجمة عالمية:
Nonlinear Dynamics VOL. (88), p.p 293-314, (2017). 

  -والبحث بعنواف :
On the nonlinear oscillations of a horizontally supported Jeffcott rotor with a nonlinear 

restoring force . 
 وأوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة .

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

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت .المذكرة المقدمة مف السيدة أ -7
 الرياضيات اليندسية األستاذ المساعد بقسـ الفيزيقا و  –في مجالت عالمية لمسيد د./ وداد عمي عبد المنعـ الجنايني

 -وذلؾ لنشره بحث في مجمة عالمية:
Meccanica vol. (52) pp. 2969 – 2990 , (2017) . 

  -والبحث بعنواف :
Utilizing time – delays to quench the nonlinear vibrations of a two – degree - of – freedom 

system . 
 . وأوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة

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

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى صرؼ مكافأة لبحوث نشرت .المذكرة المقدمة مف السيدة أ -3
 المدرس  بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية –فرغؿفي مجالت عالمية لمسيد د./ أحمد السيد عبد الحميـ 

 -وذلؾ لنشره بحث في مجمة عالمية:
IEEE/OSA  Journal of  Optical Communications and Networking,Vol.10,no. 1,pp.35-45, Jan.2018".  

  -والبحث بعنواف :
"Reducing inter- core Crosstalk lmpact Via Code- lnterleaving and Bipolar2- ppm for 

Core- Multiplexed Sac OCDMA PON" 
 وأوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة .

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

 

لعميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات ا.المذكرة المقدمة مف السيدة أ -4
وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية  األستاذ المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات –بالسيد د. / أسامة صالح فرج اهلل 

 الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى
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وأوصت  1سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتو
 لجنة العالقات الثقافية بالموافقة.

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

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد .أ المذكرة المقدمة مف السيدة -5
وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ  األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية –د. / عادؿ عبد المسي  صميب 

ة المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاي
 1األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتو

 وأوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة.
 القــــــــرار

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

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيدة .المذكرة المقدمة مف السيدة أ -6
وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ  األستاذ المساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية –د. / وداد عمي عبد المنعـ الجنايني 

دة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات الممكية الفكرية لمسا
 1األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتو

 وأوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة.
 القــــــــرار

 عمى ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع لمجامعة . موافقةأوصى المجمس بال
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد .المذكرة المقدمة مف السيدة أ -7
اظ عمى حؽ الممكية الفكرية وذلؾ لمحف المدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية –د. / ىاني أحمد عطية الجوىري 

لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء 
وأوصت لجنة  1مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتو

 العالقات الثقافية بالموافقة.
 القــــــــرار

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

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد .المذكرة المقدمة مف السيدة أ -8
وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ  ة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةالمدرس بقسـ ىندس –د. / أحمد السيد عبد الحميـ فرغؿ 

الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات 
 1تواألخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسياد

 وأوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة.
 القــــــــرار

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 7/7108 /4السادسة الجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيمجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(9) 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد .المذكرة المقدمة مف السيدة أ -9
وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية  األستاذ المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات –اؿ محروس عمي عطية د. / جم

الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى 
وأوصت  1عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتوسواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة 

 لجنة العالقات الثقافية بالموافقة.
 القــــــــرار

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

حديث قائمة الدوريات التي د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى ت.المذكرة المقدمة مف السيدة أ -01
المدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات  –تستحؽ جائزة النشر العممي المتميز الخاصة بالسيد د. / أحمد محمد النجار 

الصناعية والتحكـ . حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة عمى تحديث قائمة الدوريات لسيادتو . وأوصت لجنة العالقات 
 الثقافية بالموافقة.

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

 

 -: دراسبت عهٛب :سبدسبً 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى رفػع اسػـ السػيد  أ.د/ محمػد 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -0

سػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة مػف لجنػة األشػراؼ عمػى رسػالة الػدكتوراه أستاذ متفػرغ بقسػـ ىند -فييـ الكردي
المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية بقسػـ ىندسػة  –الخاصة بالميندسة/ راندا عمي عبد الباسط عثماف 

 :لتصب  لجنة األشراؼ كالتالي ـ .7107الكيربية دورة أكتوبر  اإللكترونيات واالتصاالت
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ طو السيد طو1أ 0

 أستاذ بقسـ الجوامد والمعجالت اإللكترونية بييئة الطاقة الذرية  أ.د / حاتـ حسف عمر 7

 بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس القسـ .الدراسات العميا لجنة أوصت حيث 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .الدراسات العميا لجنة عمى توصية  بالموافقةأوصى المجمس 
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى رفػع اسػـ السػيد  أ.د/ محمػد 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -7
رسػالة الػدكتوراه أستاذ متفػرغ بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة مػف لجنػة األشػراؼ عمػى  -فييـ الكردي

المسػػجؿ لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػي العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ  -الخاصػػة بالمينػػدس/ عمػػاد عبػػد الحمػػيـ السػػيد الشػػاذلي 
 ـ. لتصب  لجنة األشراؼ كالتالي:7103ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

ىيئػة  –مركز البحػوث النوويػة  -ألجيزة العممية أستاذ متفرغ بقسـ اليندسة وا د/ سيد محمد سيد العربي1أ 0
 الطاقة الذرية

 –أسػػتاذ مسػػاعد وقػػائـ بأعمػػاؿ رئػػيس قسػػـ اليندسػػة واألجيػػزة العمميػػة  د. / صافي أحمد شحاتة عبد الوىاب 7
 ىيئة الطاقة الذرية –مركز البحوث النووية 

 االتصاالت الكيربيةأستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات و  د./ أسامة فوزي زىراف 3
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 بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس القسـ .الدراسات العميا لجنة أوصت حيث 
 القــــــــرار

 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة
 

رفػع اسػـ السػيد  أ.د/ محمػد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيػة مػف لجنػة األشػراؼ عمػى رسػالة الماجسػتير  -فييـ الكردي

المسػػػجؿ لدرجػػػة ماجسػػػتير فػػػي العمػػػوـ اليندسػػػية بقسػػػـ ىندسػػػة  –الخاصػػػة بالمينػػػدس/ محمػػػد ربيػػػع عػػػامر الشػػػريؼ 
 لتصب  لجنة األشراؼ كالتالي: ـ .7105ورة أكتوبر ت الكيربية داإللكترونيات واالتصاال

 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ محمد عبد النبي محمد أحمد 0

 مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ محمد السيد محمد الوكيؿ 7

 ى ما جاء مف مجمس القسـ .بالموافقة عمالدراسات العميا لجنة أوصت حيث 
 القــــــــرار

 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة
 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى رفػع اسػـ السػيد  أ.د/ محمػد 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -4

إللكترونيات واالتصاالت الكيربيػة مػف لجنػة األشػراؼ عمػى رسػالة الماجسػتير أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة ا -فييـ الكردي
المسجمة لدرجة الماجستير في العموـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة  –الخاصة بالميندس/ أحمد نجيب محمد محمد أبو النور

 لتصب  لجنة األشراؼ كالتالي: ـ .7107ت الكيربية دورة أكتوبر اإللكترونيات واالتصاال

 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية /مني محمد صبري شقيرأ.د 0

 واالتصاالت الكيربيةمدرس بقسـ ىندسة الكترونيات   د. / وليد سعد فؤاد حممي 7

 بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس القسـ .الدراسات العميا لجنة أوصت حيث 
 القــــــــرار

 صية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة .عمى تو  أوصى المجمس بالموافقة
 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى رفػع اسػـ السػيد  أ.د/ محمػد 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -5

أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيػة مػف لجنػة األشػراؼ عمػى رسػالة الماجسػتير  -فييـ الكردي
الخاصػػة بالمينػػدس/ أحمػػد جمعػػة عبػػد المعبػػود سػػميـ المسػػجؿ لدرجػػة الماجسػػتير فػػي العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة 

 لتصب  لجنة األشراؼ كالتالي:ـ . 7107الكيربية دورة أكتوبر  اإللكترونيات واالتصاالت
 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/مني محمد صبري شقير 0

 واالتصاالت الكيربيةمدرس بقسـ ىندسة الكترونيات   د. / وليد سعد فؤاد حممي 7

 بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس القسـ .الدراسات العميا لجنة أوصت حيث 
 القــــــــرار

 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 7/7108 /4السادسة الجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيمجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(00) 

يؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى رفػع اسػـ السػيد  أ.د/ محمػد د/ وك1المذكرة المقدمة مف السيد أ -6
أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيػة مػف لجنػة األشػراؼ عمػى رسػالة الماجسػتير  -فييـ الكردي

ليندسػػية بقسػػـ االلكترونيػػات الخاصػػة بالمينػػدس/ ىػػاني يسػػرى أحمػػد المنػػوفي المسػػجؿ لدرجػػة الماجسػػتير فػػي العمػػوـ ا
 لتصب  لجنة األشراؼ كالتالي: سيادتو . ـ . وذلؾ نظرا لوفاه7103واالتصاالت الكيربية لدوره أكتوبر 

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/السيد محمود الربيعي  0

 واالتصاالت الكيربيةونيات  أستاذ مساعد قسـ ىندسة الكتر  أ.د / أسامة فوزى زىراف 7

 بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس القسـ .الدراسات العميا لجنة أوصت حيث 
 القــــــــرار

 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة
 
فقػة عمػى رفػع اسػـ السػيد  أ.د/ محمػد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموا1المذكرة المقدمة مف السيد أ -7

أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيػة مػف لجنػة األشػراؼ عمػى رسػالة الماجسػتير  -فييـ الكردي
الخاصة بالميندس/ إبراىيـ صالح إبراىيـ أبو غربية المسجؿ لدرجة الماجستير في العموـ اليندسية بقسػـ االلكترونيػات 

 لتصب  لجنة األشراؼ كالتالي:ـ . وذلؾ نظرا لوفاه سيادتو . 7100الكيربية لدوره أكتوبر  واالتصاالت
 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/مني محمد صبري شقير 0

 واالتصاالت الكيربيةمدرس بقسـ ىندسة الكترونيات   د. / وليد سعد فؤاد حممي 7

 بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس القسـ .ت العميا الدراسالجنة أوصت حيث 
 القــــــــرار

 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى رفػع اسػـ السػيد  أ.د/ محمػد 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -8
اذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيػة مػف لجنػة األشػراؼ عمػى رسػالة الماجسػتير أست -فييـ الكردي

الخاصػػة بالطالبػػة/ حسػػناء سػػعيد السػػيد عػػالـ المسػػجمة لدرجػػة الماجسػػتير فػػي العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ االلكترونيػػات 
 صب  لجنة األشراؼ كالتالي:لتوفاه سيادتو . ـ . وذلؾ نظرا ل7107واالتصاالت الكيربية لدوره أكتوبر

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د /معوض إبراىيـ معوض 0

 واالتصاالت الكيربيةاستاذ بقسـ ىندسة الكترونيات   أ.د / فتحي السيد عبد السميع 7

 بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس القسـ .الدراسات العميا لجنة أوصت حيث 
 لقــــــــرارا

 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى رفػع اسػـ السػيد  أ.د/ محمػد 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -9
يربيػة مػف لجنػة األشػراؼ عمػى رسػالة الماجسػتير أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الك -فييـ الكردي



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 7/7108 /4السادسة الجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيمجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(07) 

المسػػجؿ لدرجػػة الماجسػػتير فػػي العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ  -الخاصػػة المينػػدس / محمػػد عبػػد الػػرحيـ محمػػد عبػػد الػػرحيـ 
 ـ . وذلؾ نظرا لوفاه سيادتو . لتصب  لجنة األشراؼ كالتالي:7103االلكترونيات واالتصاالت الكيربية لدوره أكتوبر

 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية فوزى زىراف  د/ أسامة 0

 بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس القسـ .الدراسات العميا لجنة أوصت حيث 
 القــــــــرار

 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة
 

كيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى ) تعػديؿ فػي لجنػة اإلشػراؼ ( د/ و 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-01
أسػػتاذ متفػػرغ بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة مػػف لجنػػة  -برفػػع اسػػـ السػػيد  أ.د / محمػػد فيػػيـ الكػػردي

المسػجمة لدرجػة الماجسػتير  -شوشة األشراؼ عمى رسالة الماجستير الخاصة الميندسة / سحر عبد الستار إبراىيـ ابو 
ـ . وذلػؾ نظػرا لوفػاه سػيادتو 7119في اليندسة االلكترونية بقسـ االلكترونيات واالتصاالت الكيربية الحاؽ لدوره أكتػوبر

 . لتصب  لجنة األشراؼ كالتالي:
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ أسامة فوزى زىراف  0

 بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس القسـ .الدراسات العميا لجنة وصت أحيث 
 القــــــــرار

 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة
 

مػد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمػى رفػع اسػـ السػيد  أ.د/ مح1المذكرة المقدمة مف السيد أ-00
أستاذ متفرغ بقسـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة مػف لجنػة األشػراؼ عمػى رسػالة الماجسػتير  -فييـ الكردي

المسػػجمة لدرجػػة الماجسػػتير فػػي العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ  -الخاصػػة الميندسػػة / رشػػا عبػػد الػػرحمف أمػػيف محمػػد ىػػالؿ 
ـ . وذلػػؾ نظػػرا لوفػػاه سػػيادتو . لتصػػب  لجنػػة األشػػراؼ 7103رااللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة الحػػاؽ لػػدوره أكتػػوب

 كالتالي:
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ سعيد محمد أميف الحمفاوي 1أ 0

 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/مني محمد صبري شقير 7

 بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس القسـ . الدراسات العميالجنة أوصت حيث 
 القــــــــرار

 عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمػى رفػع اسػـ السػيد  أ.د/ محمػد 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-07
فرغ بقسـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة مػف لجنػة األشػراؼ عمػى رسػالة الماجسػتير أستاذ مت -فييـ الكردي

المسػػجؿ لدرجػػة الماجسػػتير فػػي العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ االلكترونيػػات  -الخاصػػة المينػػدس / محمػػد حسػػف عمػػى بركػػات 
 ب  لجنة األشراؼ كالتالي:ـ . وذلؾ نظرا لوفاه سيادتو . لتص7107واالتصاالت الكيربية الحاؽ لدوره أكتوبر

 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/مني محمد صبري شقير 0

 واالتصاالت الكيربيةمدرس بقسـ ىندسة الكترونيات   د. / وليد سعد فؤاد حممي 7
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 (ـ 7/7108 /4السادسة الجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيمجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(03) 

 بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس القسـ .الدراسات العميا لجنة أوصت حيث 
 رالقــــــــرا

 .عمى توصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة  أوصى المجمس بالموافقة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمى إضافة اسـ السيد أ.د/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-03
الى لجنة االشراؼ عمى رسالة ية لكترونيات واالتصاالت الكيربأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اال  -إبراىيـ محمد الدكاني

المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  -الماجستير الخاصة بالميندسة/ رندا صابر أحمد حماد
    ـ لتصب  لجنة اإلشراؼ كالتالي:7103االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

   بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ متفرغ  أ.د / إبراىيـ محمد الدكاني 0

   أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  د/ السيد محمود الربيعي1أ 7

 بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس القسـ .الدراسات العميا لجنة أوصت حيث 
 القــــــــرار

 راسات العميا ويرفع لمجامعة .عمى توصية لجنة الد أوصى المجمس بالموافقة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمى تعديؿ في لجنة اإلشراؼ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-04
أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية الى لجنة  -بإضافة اسـ السيد أ.د/ إبراىيـ محمد الدكاني

المسجؿ لدرجة الماجستير في العموـ  -عمى رسالة الماجستير الخاصة بالميندس/ ىشاـ محمود عبد الظاىر االشراؼ
  ـ لتصب  لجنة اإلشراؼ كالتالي:7106اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية إلحاؽ بدورة أكتوبر 

   أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  أ.د / إبراىيـ محمد الدكاني 0

   أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  د/ سامي عبد المنعـ الضميؿ1أ 7

 أستاذ متفرغ )استاذ مساعد( بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ أسامة عمي عرابي 3

 بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس القسـ . الدراسات العميالجنة حيث أوصت 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. إبراىيـ محمد الدكاني إلى لجنة اإلشراؼ عمى الرسالةعمى إضافة السيد أ.د/  أوصى المجمس بالموافقة
 

فقة عمى تسجيؿ نقطػة البحػث الخػاص د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموا1المذكرة المقدمة مف السيد أ -05
بقسػػـ ىندسػة االلكترونيػػات واالتصػاالت الكيربيػة لمتسػػجيؿ لدرجػة دكتػػور  -بالميندسػة/ ىبػو جػػابر محمػد عبػد المطيػػؼ 
ـ ) بنظػاـ السػػاعات المعتمػدة( فػي موضػوع: ) الضػغط الكسػري لمصػػور 7107الفمسػفة فػي العمػوـ اليندسػية دورة ينػاير 

  -خططات ( تحت أشراؼ كؿ مف:اعتمادا عمى نظرية الم
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ طو السيد طو1أ 0

 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 7

 أستاذ مساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية د./ رمضاف محمد الشنواني 3

 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د. / أسامة فوزي زىراف 4
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(04) 

 بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس القسـ . لجنة الدراسات العمياحيث أوصت 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . التسجيؿ لمميندسة المذكورةعمى  أوصى المجمس بالموافقة
 
د/وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ موضػػوع البحػػث 1لسػػيد أالمػػذكرة المقدمػػة مػػف ا -06

المقيػدة لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػي العمػوـ اليندسػية بقسػػـ  –الخاص بالميندسػة/ مػروة عبػد الحميػد عبػد الفتػاح السػيد 
ات المعتمػػدة( فػػي موضػػوع: ) تحسػػيف ـ ) بنظػػاـ السػػاع7106ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة دورة أكتػػوبر 

  -اإلشارات الصوتية لتطبيقات التعرؼ عمى المتحدثيف ( تحت أشراؼ كؿ مف:
كميػة اليندسػة  –أستاذ  متفرغ بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة  د/ محسف عبد الرازؽ رشواف1أ 0

 جامعة القاىرة –

 قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ ب أ.د / معوض إبراىيـ معوض 7

 أستاذ متفرغ )أستاذ مساعد( بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ عادؿ شاكر الفيشاوي 3

 بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس القسـ . لجنة الدراسات العمياحيث أوصت 
 القــــــــرار

 لمميندسة المذكورة ويرفع لمجامعة .عمى التسجيؿ  أوصى المجمس بالموافقة
 

د/وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ موضػػوع البحػػث 1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -07
المػػدرس المسػػاعد بقسػػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ  –الخػػاص بالميندسػػة/ والء محمػػد فػػت  اهلل شػػعيب 

ـ ) بنظػػاـ 7106كتػػور الفمسػػفة فػػي العمػػوـ اليندسػػية ) إدارة الطاقػػة لممركبػػات اليجينػػة ( دورة أكتػػوبر والمقيػػدة لدرجػػة د
  -اليجينة ( تحت أشراؼ كؿ مف: الكيربية الساعات المعتمدة( في موضوع: ) اإلدارة المثمى لمطاقة في المركبات

 نيات الصناعية والتحكـمتفرغ بقسـ ىندسة االلكترو أستاذ  د/ عبد العظيـ صبي  إبراىيـ1أ 0

أ.د / عبػػػػد الوىػػػػاب محمػػػػد عمػػػػار  7
 أتوش

 فرنسا –أستاذ بقسـ ىندسة التحكـ بجامعة ليؿ وجامعة كاتوليؾ 

 بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس القسـ . لجنة الدراسات العمياحيث أوصت 
 القــــــــرار

 لمجامعة .عمى التسجيؿ لمميندسة المذكورة ويرفع  أوصى المجمس بالموافقة
 

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ نقطػة البحػث الخػاص 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -08
المقيػدة لدرجػة ماجسػتير العمػػوـ اليندسػية بقسػػـ ىندسػة االلكترونيػػات  –بالميندسػة/ ىبػو محمػد أحمػد محمػػد الدسػوقي 

ـ ) بنظػاـ السػاعات المعتمػدة( فػي موضػوع: ) تطػوير جدولػة لتلػة االفتراضػية 7104واالتصاالت الكيربية دورة أكتػوبر 
  -في نظـ الحوسبة السحابية ذات األداء العالي ( تحت أشراؼ كؿ مف:

 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 0

 قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ مساعد ب د./ سعيد محمد عبد العاطي 7
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(05) 

 بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس القسـ . لجنة الدراسات العمياحيث أوصت 
 القــــــــرار

 عمى التسجيؿ لمميندسة المذكورة ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة
 

والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ نقطػة البحػث الخػاص د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -09
المقيػػدة لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية بقسػػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات  –بالميندسػػة/ نانسػػي عبػػد العظػػيـ حسػػف عرفػػة 

ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة( في موضوع: ) نمذجػة قنػاة االتصػاؿ فػي شػبكات 7106واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
  -لنانو ( تحت أشراؼ كؿ مف:ا

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ عاطؼ السيد أبو العـز 0

 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ سعيد محمد عبد العاطي 7

 لقسـ .بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس ا لجنة الدراسات العمياحيث أوصت 
 القــــــــرار

 عمى التسجيؿ لمميندسة المذكورة ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة
 

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ نقطػة البحػث الخػاص 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -71
العمػوـ األساسػية اليندسػية بقسػػـ الفيزيقػا والرياضػيات المقيدة لدرجة ماجسػتير  –بالميندسة/ بسمة مجدي أحمد محمد 

ـ ) بنظػاـ السػاعات المعتمػدة( فػي موضػوع: ) الحمػوؿ العدديػة لمعػادالت فػولتيرا التكامميػة 7105اليندسية دورة أكتػوبر 
  -مف النوع الثاني ( تحت أشراؼ كؿ مف:

 ت اليندسيةأستاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيا أ.د/ اميؿ صبحي شكر اهلل 0

 مدرس الرياضيات اليندسية بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية د./ ىاني أحمد الجوىري 7

 بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس القسـ . لجنة الدراسات العمياحيث أوصت 
 القــــــــرار

 عمى التسجيؿ لمميندسة المذكورة ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة
 

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ نقطػة البحػث الخػاص 1ة المقدمة مف السيد أالمذكر  -70
المقيػدة لدرجػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية بقسػػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية  –بالميندسة/ عال سعيد أحمد سمطاف 

فػػي موضػػوع: ) البرمجػػة الديناميكيػػة التكيفيػػة لمتنبػػؤ بػػنظـ  ـ ) بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة(7106والػػتحكـ دورة أكتػػوبر 
  -التحكـ العشوائية ( تحت أشراؼ كؿ مف:

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ أ.د/ محمد أحمد فكيريف ىالؿ 0

 . كورة تسجيؿ خطة البحث الخاصة بالميندسة المذبالموافقة عمى  لجنة الدراسات العمياحيث أوصت 
 القــــــــرار

 عمى التسجيؿ لمميندسة المذكورة ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة
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(06) 

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ نقطػة البحػث الخػاص 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -77
لعمػوـ اليندسػية بقسػػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات دورة المقيد لدرجة ماجسػتير ا –بالميندس/ أشرؼ محمد مسعود محمد 

ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة( في موضوع: ) تحسيف إدراؾ الطاقة لوضػع االالت االفتراضػية فػي الحوسػبة 7106أكتوبر 
  -السحابية ( تحت أشراؼ كؿ مف:

 أستاذ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات أ.د/ أيمف السيد أحمد السيد عميرة 0

 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات حمد بدوي محمد بدويد./ م 7

 . تسجيؿ خطة البحث الخاصة بالميندس المذكور بالموافقة عمى  لجنة الدراسات العمياحيث أوصت 
 القــــــــرار

 عمى التسجيؿ لمميندس المذكور ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة
 
يػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة فحػػص د/ وك1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -73

ومناقشػػة رسػػالة الػػدكتوراه الخاصػػة بالمينػػدس/ سػػام  عبػػد الحمػػيـ محمػػد عبػػد السػػالـ  المػػدرس المسػػاعد بقسػػـ ىندسػػة 
ـ ) بنظػػاـ 7103االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ والمسػػجؿ لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػي العمػػوـ اليندسػػية دورة أكتػػوبر 

)تصػميـ حػاكـ ذكػي متػيف ألنظمػة الػتحكـ الشػبكي( واقتػرح مجمػس القسػـ تشػكيؿ  -في موضػوع: -الساعات المعتمدة ( 
  -لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:

 انٕظٛفة السى و

 جامعة حموف ) خارجي ( -أستاذ وعميد كمية اليندسة أ.د/ أحمد محمد الجارحي 2

 ) عف لجنة اإلشراؼ ( أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ أحمد فكيريف ىالؿ أ.د/ محمد 2

 ) داخمي ( أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات أ.د/ نواؿ أحمد الفيشاوي 3

 . مذكور تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالميندس البالموافقة عمى  لجنة الدراسات العمياحيث أوصت 
 القــــــــرار

عمى التشكيؿ المقترح مف مجمس القسـ لمجنة فحص ومناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة  أوصى المجمس بالموافقة
 بالميندس المذكور ويرفع لمجامعة .

 

ص د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة فحػػ1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -74
المسػػجؿ لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ  -ومناقشػػة رسػػالة الماجسػػتير الخاصػػة بالمينػػدس/ عمػػرو محمػػود أمػػيف أبػػو سػػالـ 

فػػي  -ـ ) بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة ( 7100اليندسػػية تخصػػص ىندسػػة اإللكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ دورة أكتػػوبر 
ة المدفوعػة لمتحػرؾ بػوفرة( واقتػرح مجمػس القسػـ تشػكيؿ )نمذجة وتحميؿ األداء والتحكـ في الروبوتات المتوازي -موضوع:

  -لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:
 انٕظٛفة السى و

 جامعة بنيا )ممتحف خارجي( –كمية  اليندسة بشبرا  –أستاذ بقسـ اليندسة الميكانيكية  أ.د/ صابر محمد عبد ربو 2

 ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ )عف لجنة اإلشراؼ( أستاذ متفرغ بقسـ أ.د/ محمد إبراىيـ محمود 2

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ )ممتحف داخمي( أ.د/ محمد عبد العظيـ البرديني 3
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(07) 

لمرسالة توصية مجمس القسـ بالتشكيؿ المقترح لمجنة الفحص والمناقشة بالموافقة عمى  لجنة الدراسات العمياحيث أوصت 
 .المقدمة بعالية

 القــــــــرار
عمى التشكيؿ المقترح مف مجمس القسـ لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير الخاصة  أوصى المجمس بالموافقة

 بالميندس المذكور ويرفع لمجامعة .
 

ى تشكيؿ لجنة فحػص ومناقشػة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عم1المذكرة المقدمة مف السيد أ-75
المسػػجؿ لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية  -رسػػالة الماجسػػتير الخاصػػة بالمينػػدس/ أحمػػد عبػػد البػػديع محمػػد السػػيد 

 -فػي موضػوع: -ـ ) بنظػاـ السػاعات المعتمػدة ( 7107تخصص ىندسػة اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـ دورة أكتػوبر 
المػػؤازرة( واقتػػرح مجمػػس القسػػـ تشػػكيؿ لجنػػة الفحػػص والمناقشػػة لمرسػػالة مػػف  )المػػتحكـ الػػذكي لمػػتحكـ بشػػبكة أنظمػػة

  -السادة:
 انٕظٛفة السى و

 جامعة عيف شمس )ممتحف خارجي( –أستاذ بكمية  اليندسة أ.د/ مصطفى محمود جمعو 2

 شراؼ(أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ )عف لجنة اال أ.د/ محمد مبروؾ شرؼ 2

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ )ممتحف داخمي( أ.د/ نبيمة محمود الربيعي 3

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ )عف لجنة االشراؼ( أ.د/ محمد عبد العظيـ البرديني 4

مجمس القسـ بالتشكيؿ المقترح لمجنة الفحص والمناقشة لمرسالة توصية بالموافقة عمى  لجنة الدراسات العمياحيث أوصت 
 .المقدمة بعالية

 القــــــــرار
عمى التشكيؿ المقترح مف مجمس القسـ لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير الخاصة  أوصى المجمس بالموافقة

 بالميندس المذكور ويرفع لمجامعة .
 

الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى توصية لجنة  فحػص ومناقشػة  لمقدمة مف السيد .د/ وكيؿاالمذكرة -76
المعيػػػدة بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات  –رسػػػالة الماجسػػػتير الخاصػػػة بالمينػػػدس/ سػػػعيد عبػػػد الحميػػػد السػػػيد أبػػػو خضػػػر

 ) ىوائيػات -موضػوع: فػيـ 7103دورة أكتػوبر  –واالتصاالت الكيربية والمسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسػية 
بمػػن  المينػػدس المػػذكور درجػػة الماجسػػتير فػػي  لجنػػة الدراسػػات العميػػاحيػػث أوصػػت ,  عمػػى رقاقػػة لالتصػػاالت الالسػػمكية(

 . ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةقسـ ب ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةالعموـ اليندسية تخصص 
 القــــــــرار

تخصص ىندسة اإللكترونيات  من  الميندس المذكور درجة الماجستير في العمـو اليندسيةموافقة عمى أوصى المجمس بال
 ويرفع لمجامعة .واالتصاالت الكيربية قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 

 
لجنػػة فحػػص  توصػػية د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -77

المسػػجمة لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ  -ومناقشػػة رسػػالة الماجسػػتير الخاصػػة بالميندسػػة/ آالء محمػػد أحمػػد فكيػػريف ىػػالؿ
 ـ  في موضوع: )7100دورة أكتوبر  –بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  -تخصص ىندسة وعمـو الحاسبات  –اليندسية 
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(08) 

بمن  الميندسػة المػذكورة درجػة  لجنة الدراسات العمياقمية ( حيث أوصت تحسيف أمف المعمومات في العالمات المائية الر 
 قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات . –الماجستير في العموـ اليندسية تخصص ىندسة وعمـو الحاسبات 

 القــــــــرار
وعموـ  تخصص ىندسة من  الميندسة المذكورة درجة الماجستير في العمـو اليندسيةأوصى المجمس بالموافقة عمى 

 ويرفع لمجامعة .قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات  –الحاسبات 
 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة االمتحػػاف 1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ-78
ـ 7104أكتػوبر المسػجؿ لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػي العمػوـ اليندسػية دورة –الشامؿ لمميندس/ باسـ محمد عمى الدويؾ 

 وتتكوف المجنة مف السادة:
 انٕظٛفة السى و

 ( ) عٍ نجُة الشراف أسحبر يحفرغ بقسى ُْذسة النكحرَٔٛبت ٔالجصبلت انكٓربٛة د/ انسٛذ يحًٕد انربٛع0ٙأ 2

 ( سى) يٍ داخم انق أسحبر يحفرغ بقسى ُْذسة النكحرَٔٛبت ٔالجصبلت انكٓربٛة د/ عبطف انسٛذ أبٕ انعسو0أ 2

 ( ) يٍ خبرج انقسى أسحبر  يحفرغ بقسى انفٛسٚقب ٔانرٚبضٛبت انُٓذسٛة د/ يجذٖ يحًذ كبيم ٕٚسف0أ 3

 ( ) خبرجٙ أسحبر بكهٛة انُٓذسة شبرا د/ ْبنة يحًذ عبذ انقبدر0أ 4

 ( ىأسحبر يسبعذ بقسى ُْذسة النكحرَٔٛبت ٔالجصبلت انكٓربٛة )يٍ داخم انقس د/ أحًذ َبّٛ زكٗ راشذ 5

تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب المذكور بناءًا عمى توصية بالموافقة عمى  لجنة الدراسات العمياحيث أوصت 
 .مجمس القسـ

 القــــــــرار
 عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالميندس المذكور ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة

 
د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى حرمػاف المينػدس/ حسػف 1مف السػيد أ المذكرة المقدمة -79

المقيػػد بتمييػػدي ماجسػػتير قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة وذلػػؾ  لتجػػاوزه نسػػبة  –عيػػد حسػػف بنػػدؽ  
الػة الجامػدة( فػي الفصػؿ الدراسػي األوؿ الغياب عف حضور المحاضػرات فػي مػادة ) نبػائط ودوائػر الميكروموجػات فػى الح

 بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ. لجنة الدراسات العمياـ. حيث أوصت 7107/7108لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . لجنة الدراسات العمياعمى توصية  أوصى المجمس بالموافقة
 

لكميػة لمدراسػات العميػػا والبحػوث بشػػأف الموافقػة عمػى حرمػػاف المينػدس/ محمػػد د/ وكيػػؿ ا1المػذكرة المقدمػة مػػف السػيد أ-31
المقيػد لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػي العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت  –عاطؼ شػفيؽ عبػد الحميػد

لجػة االشػارات الصػوتية( الكيربية وذلؾ  لتجاوزه نسبة الغياب عف حضور المحاضرات في مػادة ) التقنيػات المتقدمػة لمعا
بالموافقػػة عمػى مػػا جػػاء  لجنػػة الدراسػات العميػػاـ. حيػث أوصػػت 7107/7108فػي الفصػػؿ الدراسػي األوؿ لمعػػاـ الجػػامعي 

 بتوصية مجمس القسـ.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . لجنة الدراسات العمياعمى توصية  أوصى المجمس بالموافقة
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د/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى حرمػاف الميندسػة / أسػماء 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-30
قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ وذلػػؾ  لتجػػاوزه نسػػبة  -المقيػػدة بالفرقػػة الثانيػػة دبمػػوـ رضػػا محمػػد كيػػواف 

بالموافقة عمػى مػا جػاء  الدراسات العميالجنة الغياب عف حضور المحاضرات في مادة ) االلكترونيات القدرة( حيث أوصت 
 بتوصية مجمس القسـ.

 القــــــــرار
 ويرفع لمجامعة . لجنة الدراسات العمياعمى توصية  أوصى المجمس بالموافقة

 

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى حرمػاف الطػالب مػف دخػوؿ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-37
ف بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية وذلؾ  لتجاوزىـ نسبة الغياب عف حضور المحاضرات في مػادة االمتحا

الطالبػة إيمػاف  -مينػا عطيػو عزيػز صػميب -) معالجة االشارات الكالمية(وىـ الطالػب / محمػد مصػطفى محمػود الجػوىري
 افقة عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ.بالمو  لجنة الدراسات العمياسمير أماـ عبد الحميد حيث أوصت 

 القــــــــرار
 ويرفع لمجامعة . لجنة الدراسات العمياعمى توصية  أوصى المجمس بالموافقة

 

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى حرمػاف الطػالب مػف دخػوؿ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-33
نيات واالتصاالت الكيربية وذلؾ لتجاوزىـ نسبة الغياب عف حضػور المحاضػرات فػي مػادة االمتحاف بقسـ ىندسة االلكترو 

الطالبػة / عػال عػالء الػديف محمػود محمػد عمػر  -) شبكات الحاسبات البصرية( وىـ الطالب / أحمد كامؿ محمد صبحى 
صػػؿ الدراسػػي األوؿ الخاصػػة وتجػػاوز نسػػبة الغيػػاب فػػي المػػادة ) االتصػػاالت البصػػرية المتقدمػػة ( تمييػػدي ماجسػػتير لمف

بالموافقػة عمػى مػا جػاء بتوصػية مجمػس  لجنة الدراسات العميػابالطالب / محمد سعود محمد عمي الرويني . حيث أوصت 
 القسـ.

 القــــــــرار
 ويرفع لمجامعة . لجنة الدراسات العمياعمى توصية  أوصى المجمس بالموافقة

 

الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى حرمػاف الطػالب مػف دخػوؿ  د/ وكيؿ1المذكرة المقدمة مف السيد أ -34
االمتحاف بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية وذلؾ  لتجاوزىـ نسبة الغياب عف حضور المحاضرات في مػادة 

زيز صميب , الطالػب / إسػالـ ) اليوائيات الحديثة ( وىـ الطالبة / ىدى شاكر محروس عكاشة , الطالب / مينا عطيو ع
بالموافقػة  لجنػة الدراسػات العميػاعماد الديف محمد البغدادي والطالب / محمػد سػعود محمػد عمػي الروينػي . حيػث أوصػت 

 عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . لجنة الدراسات العمياعمى توصية  أوصى المجمس بالموافقة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى حرمػاف الطػالب مػف دخػوؿ 1المقدمة مف السيد أ المذكرة -35
االمتحاف بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية وذلؾ  لتجاوزىا نسبة الغياب عف حضور المحاضرات فػي مػادة 

لجنػػة ىايػػدي أحمػػد عمػػي محمػػد الضػػوي . حيػػث أوصػػت  ) تحميػػؿ أداء شػػبكات الحاسػػبات البصػػرية ( وىػػي الميندسػػة /
 بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ. الدراسات العميا
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 القــــــــرار
 ويرفع لمجامعة . لجنة الدراسات العمياعمى توصية  أوصى المجمس بالموافقة

ف الموافقػػة عمػػى مػػد فتػػرة الدراسػػة ) عػػاـ د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأ1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -36
خػػامس ( لمطالػػب / وليػػد محمػػد مصػػطفى سػػعده المسػػجؿ لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػي اليندسػػة اإللكترونيػػة بقسػػـ ىندسػػة 

مػد فتػرة الدراسػة )عػاـ خػامس( مػف بالموافقػة عمػى  لجنػة الدراسػات العميػا. حيث أوصت  االلكترونيات الصناعية والتحكـ
 .ـ بعد انتياء الخمس سنوات 0/07/7108ـ إلى 7/07/7107

 القــــــــرار
 ويرفع لمجامعة . لجنة الدراسات العمياعمى توصية  أوصى المجمس بالموافقة

 

ضػػافة المػػواد 1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -37 د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى حػػذؼ وا 
المقيػػدة لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية فػػي ىندسػػة اإللكترونيػػات  -عمػػي الشػػيخ الخاصػػة بالميندسػػة / سػػمر السػػيد 

ـ وىػي كالتػالي : حػػذؼ مػادة ) موضػوعات مختػارة فػي اإللكترونيػات الصػػناعية ( 7107الصػناعية والػتحكـ دورة أكتػوبر 
ضػافة مػادة ) الػتحكـ فػي اإللكترونيػات الصػناعية المتقدمػة  ( خػالؿ الفصػؿ الدراسػي الثػاني التي قامت باختيارىا سابقًا وا 

 عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ . لجنة الدراسات العمياـ . حيث أوصت 7107/7108لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . لجنة الدراسات العمياعمى توصية  أوصى المجمس بالموافقة
 

العميا والبحوث بشأف العذر المقدـ مػف المينػدس / إسػالـ عمػاد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -38
ـ 7107الػػديف محمػػد البغػػدادي المقيػػد بتمييػػدي ماجسػػتير قسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة دورة أكتػػوبر 

الالسػمكية ( بطمب لمموافقة عمى قبوؿ العذر عف دخوؿ مادتيف ) ىندسة اليوائيات الحديثة ( ومػادة ) شػبكات الحاسػبات 
لجنػػة الدراسػػات ـ .حيػػث أوصػػت 7107/7108الفصػػؿ الدراسػػي األوؿ وذلػػؾ نظػػرًا لظػػروؼ مػػرض والدتػػو لمعػػاـ الجػػامعي 

 . مف مجمس القسـبالموافقة عمى رفض الطمب بناء عمى ما جاء  العميا
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . لجنة الدراسات العمياعمى توصية  أوصى المجمس بالموافقة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف العػذر المقػدـ مػف المينػدس / حسػف عيػد 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -39
ـ بطمػػب 7107حسػػف بنػػدؽ المقيػػد بتمييػػدي ماجسػػتير قسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة دورة أكتػػوبر 

دوائػػر الميكروموجػػات فػػي الحالػػة الجامػػدة ( ومػػادة ) الػػدوائر لمموافقػػة عمػػى قبػػوؿ العػػذر عػػف دخػػوؿ مػػادتيف ) نبػػائط و 
المتكاممػػة الرقميػػة المتقدمػػة ( الفصػػؿ الدراسػػي األوؿ وذلػػؾ نظػػرًا لظػػروؼ العمػػؿ حيػػث أنػػو يوجػػد بفتػػرة تدريبيػػة بػػالقوات 

مػى مػا بالموافقػة عمػى رفػض الطمػب بنػاء ع لجنة الدراسػات العميػاـ .حيث أوصت 7107/7108المسمحة لمعاـ الجامعي 
 . مف مجمس القسـجاء 

 القــــــــرار
 ويرفع لمجامعة . لجنة الدراسات العمياعمى توصية  أوصى المجمس بالموافقة

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف العذر المقدـ مف الطالب / أحمد نبوي فرج 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -41
ـ بطمػػب 7107األولػػى قسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ دورة أكتػػوبر عبػػد المعطػػي المقيػػد بػػدبموـ الفرقػػة 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 7/7108 /4السادسة الجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيمجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(70) 

ـ وذلػؾ نظػرًا لظػروؼ 7107/7108لمموافقة عمى قبوؿ العذر عف دخوؿ امتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 
 .مف مجمس القسـ بالموافقة عمى ما جاء  لجنة الدراسات العميامرض زوجتو . حيث أوصت 

 ـــــــرارالقـ
 ويرفع لمجامعة . لجنة الدراسات العمياعمى توصية  أوصى المجمس بالموافقة

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف العػذر المقػدـ مػف المينػدس / محمػد إمػاـ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -40
ـ بطمػػب 7107وـ الحاسػػبات دورة أكتػػوبر السػػيد محمػػد نصػػار المقيػػد لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية فػػي ىندسػػة وعمػػ

ـ وذلػؾ نظػرًا لظػروؼ 7107/7108لمموافقة عمى قبوؿ العذر عف دخوؿ امتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 
قبوؿ العذر المقػدـ مػف المينػدس المػذكور نظػرًا لظػروؼ بالموافقة عمى  لجنة الدراسات العميامرض والدتو . حيث أوصت 

 . ذلؾ بناءًا عمى توصية مجمس القسـمرض والدتو و 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . لجنة الدراسات العمياعمى توصية  أوصى المجمس بالموافقة
د/ وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى الغػاء قيػد الطالػب / أحمػد 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -47

والمقيد بتمييدي ماجستير في العموـ اليندسية بقسـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات دورة أكتػوبر  السيد إبراىيـ شحاتو السواح
إلغاء قيد الطالب بالموافقة عمى  لجنة الدراسات العمياـ وذلؾ نظرا لعدـ رغبتو في استكماؿ الدراسة . حيث أوصت 7107

 .ء مف مجمس القسـ المذكور وذلؾ نظرًا لعدـ رغبتو في استكماؿ الدراسة بناءًا عمى ما جا
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . لجنة الدراسات العمياعمى توصية  أوصى المجمس بالموافقة
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إيقػاؼ قيػد الميندسػة/ وفػاء 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -43

ندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية والمقيدة لدرجة دكتور الفمسفة المدرس المساعد بقسـ ى –أحمد محمود سميماف 
بالموافقػة عمػى  لجنػة الدراسػات العميػاـ نظرًا لظروؼ لرعاية طفميػا . حيػث أوصػت 7107في العمـو اليندسية دورة يناير 
 ما جاء بتوصية مجمس القسـ .

 القــــــــرار
 ويرفع لمجامعة . راسات العميالجنة الدعمى توصية  أوصى المجمس بالموافقة

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى اعتمػاد التقريػر المقػدـ مػف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -44
المسػجؿ لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػي العمػوـ  -لجنة االمتحاف الشػامؿ الخاصػة بالطالػب/ أحمػد إبػراىيـ أبػو المكػاـر سػالـ 

 ـ . وكانت لجنة االمتحاف الشامؿ مكونة مف السادة: 7107بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات دورة أكتوبر  اليندسية
 أسحبر يحفرغ بقسى ُْذسة النكحرَٔٛبت ٔالجصبلت انكٓربٛة) عٍ نجُة الشراف( انسٛذ يحًٕد انربٛعٙأ.د/  0

 ت ) يٍ داخم انقسى(أسحبر يحفرغ بقسى ُْذسة ٔعهٕو انحبسبب أ.د/ َٕال أحًذ انفٛشبٔ٘ 7

 أسحبر  يحفرغ بقسى انفٛسٚقب ٔانرٚبضٛبت انُٓذسٛة) يٍ خبرج انقسى( أ.د/ يصطفٗ حسٍ عٛسٗ 3

 جبيعة عٍٛ شًس) خبرجٙ( -أسحبر بقسى النكحرَٔٛبت ٔالجصبلت بكهٛة انُٓذسة أ.د/ عبذ انحهٛى عبذ انُبٙ ركرٖ 4

 ى ُْذسة ٔعهٕو انحبسببت ) يٍ داخم انقسى(أسحبر بقس أ.د/ أًٍٚ انسٛذ أحًذ انسٛذ عًٛرِ 5

 بالموافقة عمى قرار لجنة االمتحاف الشامؿ بناء عمى ما جاء بمجمس القسـ . لجنة الدراسات العمياحيث أوصت 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . لجنة الدراسات العمياعمى توصية  أوصى المجمس بالموافقة
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 (ـ 7/7108 /4السادسة الجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيمجمس كمية اليندسة اإللك) 
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د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ نقطػة البحػث الخػاص 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -45
المقيد لدرجة ماجستير العموـ اليندسية تخصص ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات  –بالميندس / وائؿ أحمد عزت محمد عنايت 

وضػػوع: ) تقيػػيـ خوارزميػػات ـ )بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة( فػػي م7104بقسػػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات دورة أكتػػوبر  -
  -عمارة التعمـ العميؽ لتصنيؼ األىداؼ ثالثية األبعاد ( تحت أشراؼ كؿ مف:

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د/ نبيؿ عبد الواحد إسماعيؿ1أ 0

 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات د./ محمد معوض إبراىيـ 7

مع رفع كممة عمارة مف العنواف بالمغة العربية ويتـ مراجعة الجامعة بالعنواف  بالموافقة لجنة الدراسات العمياأوصت 
 الجديد ويصب  العنواف كالتالي :

 " تقييـ خوارزميات التعمـ العميؽ لتصنيؼ األىداؼ ثالثية األبعاد "
 القــــــــرار

ميات التعمـ العميؽ لتصنيؼ األىداؼ تقييـ خوارز في موضوع " أوصى المجمس بالموافقة عمى التسجيؿ لمميندس المذكور 
 ويرفع لمجامعة . ثالثية األبعاد "

 
 -انهجبٌ: -:  سببعبً 

 

 7107محضر اجتمػاع مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )الجمسة الخامسة( لمعاـ الجامعي  -1
 ـ. 4/0/7108ـ المنعقد بتاريخ 7108/

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .

 
ـ المنعقد 7108/ 7107محضر اجتمػاع مجمس قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات ) الجمسة الخامسة( لمعاـ الجامعي   -2

 ـ.04/0/7108بتاريخ 

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .

 
ـ المنعقدة بتاريخ 7108/ 7107محضر اجتماع لجنة شئوف التعميـ والطالب ) الجمسة الخامسة ( لمعاـ الجامعي   -3

 ـ.04/0/7108

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .

 

( والمنعقدة يـو األحد 5محضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بجمستو العادية رقـ ) -4
 ـ .04/0/7108الموافؽ 

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .
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 (ـ 7/7108 /4السادسة الجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيمجمس كمية اليندسة اإللك) 
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ـ 7107/7108جمسة الخامسة " لمعاـ الجامعي محضر اجتماع مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية "ال -5
 ـ .04/0/7108والمنعقدة يوـ األحد الموافؽ 

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .

 

ـ والمنعقدة يوـ األحد 7108/ 7107محضر اجتماع لجنة العالقات الثقافية  " الجمسة الخامسة " لمعاـ الجامعي  -6
 ـ .70/0/7108الموافؽ 

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .

 
 ـ .70/0/7108محضر اجتماع لجنة المكتبة الجمسة الخامسة المنعقدة يوـ األحد الموافؽ  -7

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .

 ـ.78/0/7108ـ المنعقد بتاريخ 7108/ 7107محضر اجتمػاع مجمس إدارة وحدة توكيد الجودة  لمعاـ الجامعي  -8
 القــــــــرار

 يط المجمس عممًا .أح
 

ـ 7107/7108محضر اجتماع لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة ) الجمسة الخامسة ( لمعاـ الجامعي  -9
 ـ.78/0/7108المنعقدة بتاريخ 

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .

 

لمنعقػػدة بتػػاريخ ـ وا7108/ 7107محضػػر اجتمػػاع لجنػػة الدراسػػات العميػػا " الجمسػػة الخامسػػة " لمعػػاـ الجػػامعي  -01
 ـ.73/0/7108

 القــــــــرار
 أحيط المجمس عممًا .

 

 -يب ٚسحجذ يٍ أعًبل : -:ثبيُبً 
 

د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشػأف الموافقة عمى إعػادة قيد الطالػب / أيمػف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -0
دسة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة وحالتػو )منقػوؿ( فػي عطية عبد القادر محمد المقيد بالفرقة الثالثة قسـ ىن

ـ ومرفػػؽ معػػو شػػيادة اإلعفػػاء النيػػائي مػػف أداء الخدمػػة 7107/7108الفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني لمعػػاـ الجػػامعي 
 العسكرية , حيث أف شيادة اإلعفاء وردت بعد انعقاد جمسة شئوف التعميـ والطالب .

 القــــــــرار
 ويرفع لمجامعة . افقةأوصى المجمس بالمو 
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د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشػػأف تحويػؿ الطالبػة الفمسػطينية الجنسػية  / 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -7
اية خالد حماد العروقي  مف نظاـ الفصمييف الدراسػييف إلػى برنػامج اليندسػة الطبيػة الحيويػة حيػث ورد خطػاب مػف 

ؽ بػػو أفػػاده قبػػوؿ الطالبػػة وحالتيػػا مسػػتجدة بالفرقػػة اإلعػػدادي وقامػػت بسػػداد الرسػػوـ اداره الوافػػديف بالجامعػػة ومرفػػ
الدراسػػػية الخاصػػػة بالوافػػػديف حيػػػث تػػػـ الكشػػػؼ الطبػػػي اصػػػبحت مقيػػػدة بالفرقػػػة اإلعػػػدادي بالكميػػػة فػػػي ىػػػذا العػػػاـ 

 ـ حيث ورد ىذا الخطاب بعد انعقاد لجنة شئوف تعميـ .78/0/7108ـ بتاريخ 7107/7108
 ــرارالقــــــ

 ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة
 

ـ 7108المذكرة المقدمة مف السيد أد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف  مػد فتػرة بػاب القيػد لػدورة ينػاير -3
ـ فػػػػي الفتػػػػرة مػػػػف 7107/7108دكتػػػػوراه ( لمعػػػػاـ الجػػػػامعي  –ماجسػػػػتير  –لمراحػػػػؿ الدراسػػػػات العميػػػػا )دبمػػػػوـ 

 ـ.8/7/7108حتي  31/0/7108
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة  أوصى المجمس بالموافقة 
 

بشػأف الموافقػة عمػى تجييػز معمػؿ متخصػص  المذكرة المقدمة مف قسـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة -4
اعد عمػي في الشبكات المتقدمة وذلؾ لتدعيـ المقررات الدراسية في مرحمتي البكػالوريوس والدراسػات العميػا ممػا يسػ

 رفع مستوي الطالب ومنافستو مع خريجي الجامعات األخرى.
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة  أوصى المجمس بالموافقة 
 

( لمعػػاـ الجػػامعي الثانيػػة ) الجمسػػة مجمػػس أدارة برنػػامج اليندسػػة الطبيػػة والحيويػػة والتكنولوجيػػا محضػػر اجتمػػاع  -5
 ـ.73/0/7108ـ المنعقدة بتاريخ 7107/7108

 ــــــــرارالق
 عممًا.أحيط المجمس 

 
ارد مف عميػد المعيػد العػالي لميندسػة والتكنولوجيػا بػالعريش بشػأف الموافقػة عمػى نػدب السػيد أ.د/ عبػد الخطاب الو  -6

الناصػػر عبػػد الجػػواد أحمػػد لممعيػػد العػػالي لميندسػػة والتكنولوجيػػا بػػالعريش بواقػػع يػػـو واحػػد اسػػبوعيا وذلػػؾ لمفصػػؿ 
 ـ.7107/7108جامعي الدراسي األوؿ لمعاـ ال

 القــــــــرار
 عممًا.أحيط المجمس 

 
الخطػػاب الػػوارد مػػف المػػدير التنفيػػذي لبرنػػامج ىندسػػة الػػتحكـ الصػػناعية ) الميكاترونيػػؾ ( بشػػأف الموافقػػة أو عػػدـ  -7

الموافقة عمى قبوؿ تحويالت لمطػالب مػف نظػاـ الفصػميف الدراسػييف إلػى البرنػامج فػي الفصػؿ الدراسػي الثػاني لمعػاـ 
ـ . حيػػث أوصػػػى المجمػػس بالموافقػػػة عمػػى قبػػوؿ تحػػػويالت لمطػػالب مػػػف نظػػاـ الفصػػػميف 7107/7108الجػػامعي 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 7/7108 /4السادسة الجمسة  ـ7107/7108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعيمجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(75) 

ـ عقػب إعػالف نتيجػة امتحانػات 7107/7108الدراسييف إلى البرنػامج فػي الفصػؿ الدراسػي الثػاني لمعػاـ الجػامعي 
 ألوؿ .الفصؿ الدراسي األوؿ بحيث يكوف الطالب ناج  صافي في مقررات الفصؿ الدراسي ا

 القــــــــرار
 .  أوصى المجمس بالموافقة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اَحٓٗ الجحًبع حٛث كبَث انسبعة انثبنثة يسبءً              

 

 أيٍٛ انًجهس                                 عًٛذ انكهٛة       

 
 اد يحًذ قبئى بعًم أ.د/ عبذ انُبصر عبذ انجٕ             أ. د/ انسٛذ يحًٕد انربٛعٙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 آماؿ..

 


