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 ر اجتماع مجمس الكميةمحض

 .ـ9/6/2109 الموافؽ األحدالمنعقدة يـو  { العاشرة} الجمسة                           
صببحبً حن عقد اجخوبع هجلس الكليت  ةعشرالم وفى حوبم السبعت 9/6/1029الوىافق  األحداًه في يىم 

 عويد الكليت ()    برئبست السيد األسخبذ الدكخىر/ عبد الٌبصر عبد الجىاد هحود

 مف السادة: وعضوية كػػػػلً      
 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث. أ.د/ سناء محمود الربيعي 0

 .وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 2

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

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

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

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

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

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

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ السيد محمود الربيعى1أ 9

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات. سماعيؿإعبد الواحد أ.د/ نبيؿ  01

 األستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية . أ.د/مجدى محمد كامؿ يوسؼ 00

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

 . ذة المساعديف ) بالتناوب(أقدـ األسات السيد  حمدي/ محمد 1د 03
 اعتذر عف الحضور

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د / عاطؼ السيد أبو العـز 0

 تغيب عف الحضور

 ساتذة بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ) بالتناوب(أقدـ األ أ.د/ نواؿ أحمد الفيشاوي 0

 رئيس مجمس إدارة شركة بنيا لمصناعات اإللكترونية )مف الخارج( / حساـ حسف عبد الحميدد1أ 2

 رجؿ أعماؿ ـ/ محمد عبد الحميد عفيفي خمؼ اهلل 3

 نقيب نقابة الميندسيف )مف الخارج(. ـ/ شبؿ محمد ضحا 4

 أقدـ المدرسيف)بالتناوب( / ميا سعد الديف طمبة1د 5

 تولى سكرتارية الجمسةت

 أمانة المجالس والمجاف   الصاوي  السيدة / آماؿ محمد 0  
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 -هىضىعبث عبهت:
حاسبات بشأف مذكرة التفاىـ بيف شركة الكتاب المقدـ مف السيد األستاذ الدكتور / رئيس مجمس قسـ ىندسة وعمـو ال -0

Vmware  العممية وقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات حيث أوصى مجمس القسـ برفع مذكرة تفاىـ عمى الجامعة ألخذ الرأي
 المناسب واتخاذ اللـز .

 القــــــــرار

 ـ .أوصى مجمس الكمية برفع مذكرة التفاىـ لمجمس الجامعة ألخذ الرأي المناسب واتخاذ اللز 
 
الكتاب المقدـ مف السيد األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة بشأف إطلؽ مسابقة أفضؿ جامعة في مجاؿ التحوؿ الرقمي  -2

ـ عمى أف يتـ تكريـ الجامعات 20/9/2109ـ ، المقترح بدئو يـو السبت الموافؽ 2109/2121لمعاـ الجامعي القادـ 
 الفائزة برعاية السيد رئيس الجميورية.

 ـــــــرارالقـ

 أحيط المجمس عمما.
 
الكتاب المقدـ مف السيد األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة بشأف ما قرره المجمس األعمى لمجامعات بجمستو بتاريخ  -3

 ـ بالموافقة عمى :04/3/2109
 . ضافة بعض االختصاصات لنائب رئيس الجامعة لشئف خدمة المجتمع وتنمية البيئة  التوصيؼ الوظيفي وا 

 لتوصيؼ الوظيفي لوكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت إشراؼ نائب رئيس الجامعة لشئوف خدمة ا
 المجتمع وتنمية البيئة.

إحالة الموضوع إلى السيد المستشار القانوني لمسيد أ.د/ وزير التعميـ العالي والبحث العممي التخاذ اإلجراءات التشريعية 
ف والذي أفاد بعرض مشروع قرار رئيس مجمس الوزراء بتعديؿ أحكاـ اللئحة التنفيذية لقانوف تنظيـ اللزمة في ىذا الشأ

 الجامعات المعد في ىذا الشأف عمى مجمس جامعتكـ الموقرة .
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عمما.
 -هىضىعبث اللجٌت الخٌسيقيت :

والخاصػة  ةإصػافة البنػود الغيػر مػذكورة باللئحػ كمية لشئوف التعمػيـ والطػلب بشػأفد/ وكيؿ ال.المذكرة المقدمة مف السيد أ -0
) عػػدد العمػػاؿ فػػي خطػػة  -الػػخ يػػتـ إضػػافة البنػػد االتػػي عنػػد إعػػداد خطػػة التػػدريب الصػػيفي : 11الفنػػي واإلداري  ؼباألشػػرا

مجمػس إدارة البرنػامح حيػث أوصػت ليػـ طبقػا لمػا يحػدده  ةويتـ صرؼ المكافأ طالب (21التدريب الصيفي بواقع عامؿ لكؿ 
 المجنة التنسيقية بالموافقة. 

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية برفع الموضوع لمجنة العميا لمبرامح بالجامعة.
 
ات العمميػة لمطػلب المحػوليف مػف نظػاـ المقاصػ د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطػلب بشػأف.المذكرة المقدمة مف السيد أ -2

العمميػػة لمطػػلب  تإعػػداد المقاصػػا ىالػػى نظػػاـ البػػرامح والعكػػس حيػػث أوصػػت المجنػػة التنسػػيقية بالموافقػػة. عمػػالفصػػميف 
مراعػاه التعػديؿ االتػي بالنسػبة لمطػلب األعػواـ السػابقة مػع  فػيمقررات الفرقػة اإلعداديػة كمػا تػـ  فيالمحوليف الى البرامح 

ىػؤالء الطػلب مػف مقػرر رسػـ ىندسػي إعفػاء  ـال يػت)  -اإلعػدادي: المحوليف في بداية الفصؿ الدراسي الثاني مػف الفرقػة
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سػقاط )1بالحاسب بالمستوى ) رسػـ واسػقاط  ا( فقػط ولػـ يدرسػو 0( حيث أف ىؤالء الطػلب درسػوا بالفرقػة اإلعػدادي رسػـ وا 
(2 )1  

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة.
 
المػػدير التنفيػػذي لبرنػػامح ىندسػػة  حمقتػػر  د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػلب بشػػأف.أالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد -3 

حيػث أوصػت المجنػة  المقررات المشتركة بيف البرامح الثلثة لتقميػؿ التكمفػة واألمػاكف داالتصاالت والشبكات والمتضمف توحي
 التنسيقية بالموافقة عمى أف يتـ :

واحػػد  لتػػدريس المقػػرر المشػػترؾ وذلػػؾ فػػي المقػػررات الخاصػػة عضػػو ىيئػػة التػػدريس *مخاطبػػة األقسػػاـ العمميػػة لتحديػػد 
ميػػػاء ىندسػػػية ،فيزيػػػاء الجوامػػػد ي، ك2 ا، ميكانيكػػػ 2،فيزيػػػاء 2، رياضػػػة 0( مثػػػؿ ) رياضػػػة CRكمتطمبػػػات ىندسػػػية )

  1الخ(1111،
المقػػررات الخاصػػة  ؾ فػػيالمقػػرر المشػػترؾ وذلػػ *مخاطبػػة أعضػػاء المجنػػة التنسػػيقية لتحديػػد عضػػو ىيئػػة تػػدريس لتػػدريس

( مثؿ لغة إنجميزية ، ىندسة بيئيػة تػاريخ العمػوـ اليندسػية ، حقػوؽ اإلنسػاف ، اقتصػاد ىندسػي ، URكمتطمبات جامعة )
 1ضبط معايير الجودة ، كتابة تقارير فنية ، إدارة مشروعات ، الخ (

 القــــــــرار

 يرفع لمجامعة.و  طبقًا لمقواعد والقوانيف أوصى مجمس الكمية بالموافقة
 

خطػة التػدريب الصػيفي لطػلب البػرامح والموضػ   د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأف.المذكرة المقدمة مف السيد أ-4
  -آلية المتابعة والتقييـ لمتدريب الصيفي الداخمي والخارجي ولذا نقترح الحموؿ األتية : فيخؿ افييا بأنو يوجد تد

لممستويات المختمفػة لمبػرامح الثلثػة بالكميػة عنػد خطػة  ةلمحتوى العممي لممقررات الدراسية باللئحاالعتماد عمى جدوؿ ا-أ
 التدريب الصيؼ.

وأف يكػػػوف 1سػػاعات عممػػي( 3( بواقػػع سػػاعة معتمػػدة ) 0( ، المسػػتوى ) 1أف يكػػوف التػػدريب الػػداخمي لممسػػتوى ) -ب
ت عممي ( في المصانع ومواقع العمػؿ والييئػات التػي يحػددىا ساعا3( بواقع ساعة معتمدة )2لممستوى ) يالتدريب الخارج

 حيث أوصت المجنة التنسيقية بالموافقة. البرامح.
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة.
 
والميػداني لمعػاـ  خطػة التػدريب الصػيفي الػداخمي د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأف.المذكرة المقدمة مف السيد أ -5

الحيويػػة  ةـ لطػػلب البػػرامح التػػي تعمػػؿ بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة بالكميػػة)برنامح اليندسػػة الطبيػػ2108/2109الجػػامعي 
االتصػاالت والشػبكات (.عممػا بػأف خطػة التػدريب لكػؿ برنػامح  ةوالتكنولوجيا، برنامح ىندسة االلكترونيات الصناعية، ىندسػ

( فقػط . حيػث 2( ، والتػدريب الميػداني لممسػتوى )0( والمسػتوى )1اخمي بالكميػة لممسػتوى )عمى حػده كمػا أف التػدريب الػد
د/ 1أوصػػت المجنػػة التنسػػيقية بالموافقػػة عمػػى الخطػػة الدراسػػية والعػػرض عمػػى مجمػػس الكميػػة تمييػػدا العتمادىػػا مػػف السػػيد أ

 رئيس الجامعة.
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
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  -شئىى الخعلين والطالة:

 

الترخيص لطلب الفرص مف الخارج بدخوؿ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأف.المذكرة المقدمة مف السيد أ -0
ـ حيث أف ىؤالء الطلب ليـ حؽ التقدـ للمتحاف مف الخارج وكذلؾ قاموا بسداد 2108/2109االمتحانات لمعاـ الجامعي 

 ( وىـ :3ـ الخاصة بذلؾ وعددىـ )الرسو 
 

 فرصة التقدـ للمتحاف    عدد المواد الفرقة اسـ الطالب ـ
 األخيرة 5 األولى أحمد جماؿ عبد العزيز عيسى 0
 األولى 3 الثانية محمد إبراىيـ محمد أبو سعيد 2
 الثالثة - اتصاالت -الرابعة حسف شمس حسف شمس 3

 لطلب بالموافقة.حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ وا
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطلب ءأوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جا
 
طػلب الفرقػة األولػى الػذيف يمتمسػوف تأجيػؿ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشػأف.المذكرة المقدمة مف السيد أ)أ(  -2

 ( طالب وىـ :4وعددىـ ) ـ2108/2109لتحميؿ في ىذا العاـ دخوؿ امتحاف بعض مواد ا
 
 

 الكمية المحوؿ  اسـ الطالب ـ
 منيا

مواد التحميؿ الذي أبدى الطالب رغبتو في عدـ 
 دخوؿ االمتحاف فييا

 لغات الحاسب ىندسة شبيف الكـو عمار محمد عمي شرؼ 0
 لغات الحاسب ىندسة شبيف الكـو اسلـ ناج  أحمد العفيفي 2
 لغات الحاسب ىندسة شبيف الكـو عادؿ فتحي عبد العظيـ عامر 3
 لغات الحاسب ىندسة شبيف الكـو محمد حمدي السيد عبد الرحمف 4

حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطلب بالموافقة عمى قبوؿ تأجيؿ دخػوؿ امتحػاف بعػض مػواد التحميػؿ لطػلب الفرقػة األولػى 
 ـ .2108/2109لمعاـ الجامعي 

 قــــــــرارال

 ويرفع لمجامعة. بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطلب ءأوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جا
 

الػذيف يمتمسػوف تأجيػػؿ  الثانيػةطػلب الفرقػة  د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػػيـ والطػلب بشػأف.المػذكرة المقدمػة مػف السػيد أ)ب( 
 ( طالب وىـ :2وعددىـ ) ـ2108/2109دخوؿ امتحاف بعض مواد التحميؿ في ىذا العاـ 

مواد التحميؿ الذي أبدى الطالب رغبتو في  الكمية المحوؿ  اسـ الطالب ـ



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/2109/ 09 والممتدة حتى ـ9/6/2109 العاشرةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(6) 

 عدـ دخوؿ االمتحاف فييا منيا
عبد الحميد إبراىيـ عبد الحميد ضيؼ  0

 اهلل جمعو
 لغات الحاسب جامعة المنيا

 لغات الحاسب ىندسة شبيف الكـو محمود عمر منسي محمد 2
أوصت لجنة شئوف التعميـ والطلب بالموافقة عمى قبوؿ تأجيؿ دخػوؿ امتحػاف بعػض مػواد التحميػؿ لطػلب الفرقػة الثانيػة حيث 

 ـ.2108/2109لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطلب ءأوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جا
 
العذر المرضي األوؿ عف الفصؿ الدراسي  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأف.مف السيد أ المذكرة المقدمة)أ(  -3

ـ لمطالب / إسماعيؿ عبد المحسف عبد الفتاح جاب اهلل المقيد بالفرقة اإلعدادي 2108/2109الثاني لمعاـ الجامعي 
فية يفيد بأنو يعاني مف اكتئاب مزمف والطالب يحتاج وحالتو باؽ ، حيث أحضر تقرير طبي مف اإلدارة الطبية بجامعة المنو 

ـ( ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ 21/5/2109( أسابيع ابتداء مف )6أجازه مرضي لمدة ستة أسابيع فقط ال غير )
لمطالب / إسماعيؿ عبد المحسف عبد الفتاح جاب اهلل عف أداء  والطلب بالموافقة عمى قبوؿ العذر المرضي األوؿ

ـ واحتساب عذر الفصؿ الدراسي األوؿ والعذر الثاني ليذا 2108/2109انات الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي امتح
 العاـ عذرًا واحدًا )عذر مرضي أوؿ(.

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطلب ءأوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جا
 

العػػذر المرضػػي األوؿ عػػف الفصػػؿ الدراسػػي  د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػلب بشػػأف.مػػة مػػف السػػيد أالمػػذكرة المقد)ب( 
ـ لمطالب / عبػد المطيػؼ عاصػـ عبػد المطيػؼ عطيػو المقيػد بالفرقػة اإلعػدادي وحالتػو 2108/2109الثاني لمعاـ الجامعي 

يفيػد بأنػو يعػاني مػف دوار حركػي مسػتمر مػع عػدـ  مستجد ، حيث أحضر تقريػر طبػي مػف اإلدارة الطبيػة بجامعػة المنوفيػة
القدرة عمى االتزاف وعدـ القدرة عمى السير بطريقة طبيعية والطالب يحتاج ألجازه مرضي لمػدة خمسػة وأربعػوف يػوـ فقػط ال 

ـ( ، حيث أوصت لجنة شػئوف التعمػيـ والطػلب بالموافقػة عمػى قبػوؿ العػذر المرضػي 09/5/2109( ابتداء مف )45غير )
لمطالػػػب / عبػػػد المطيػػػؼ عاصػػػـ عبػػػد المطيػػػؼ عطيػػػو عػػػف أداء امتحانػػػات الفصػػػؿ الدراسػػػي الثػػػاني لمعػػػاـ الجػػػامعي  وؿاأل 

 ـ .2108/2109
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطلب ءأوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جا
 

العػذر المرضػػي الثػاني عػػف دخػوؿ امتحانػػات  ة لشػئوف التعمػػيـ والطػلب بشػػأفد/ وكيػؿ الكميػػ.المػذكرة المقدمػػة مػف السػػيد أ)ج( 
ـ لمطالب / رضواف زكريا رضواف محمػد المقيػد بالفرقػة الثانيػة وحالتػو 2108/2109الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

معػة المنوفيػة يفيػد بأنػو فرصة ثالثة فصؿ أوؿ وفرصة ثانيػة فصػؿ ثػاني ، حيػث أحضػر تقريػر طبػي مػف اإلدارة الطبيػة بجا
يعػػػاني مػػػف اكتئػػػاب مػػػزمف ونوبػػػات عزلػػػة والطالػػػب يحتػػػاج ألجػػػازه مرضػػػي لمػػػدة سػػػتة أسػػػابيع فقػػػط ال غيػػػر بػػػدءًا مػػػف 

لمطالػب / رضػواف  ـ( ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطلب بالموافقة عمى قبوؿ العذر المرضي الثاني21/5/2109)



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/2109/ 09 والممتدة حتى ـ9/6/2109 العاشرةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(7) 

ـ واحتساب العذريف عذرًا واحدًا في ىػذا العػاـ 2108/2109الثاني لمعاـ الجامعي زكريا رضواف محمد عف الفصؿ الدراسي 
 الجامعي.

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطلب ءأوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جا
 

العػذر المرضػي الثالػث لمطالػب / أيمػف مػرزوؽ  فد/ وكيؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػلب بشػأ.المذكرة المقدمة مف السيد أ)د( 
عاشور عبد ربو المقيد بالفرقة الرابعة قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات وحالتو فرصة ثالثػة عػف الفصػؿ الدراسػي الثػاني لمعػاـ 

 ـ ، حيث أحضر تقرير طبي مف اإلدارة الطبية بجامعة المنوفية يفيد بأنو يعاني مف اكتئػاب نفسػي2108/2109الجامعي 
ـ( وال مػانع مػف قبػوؿ العػذر 0/4/2109تفاعمي والطالب يحتاج ألجػازه مرضػي لمػدة أربعػة أشػير فقػط ال غيػر بػدءًا مػف )

ـ ، 2108/2109المرضي وقد سبؽ وأف تقػدـ الطالػب بعػذر مرضػي ثالػث عػف الفصػؿ الدراسػي األوؿ فػي العػاـ الجػامعي 
لمطالػب / أيمػف مػرزوؽ عاشػور عبػد  ؿ العذر المرضػي الثالػثحيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطلب بالموافقة عمى قبو

ـ عػػػف أداء امتحانػػػات الفصػػػؿ الدراسػػػي الثػػػاني لمعػػػاـ الجػػػامعي 2108/2109ربػػػو بالفرقػػػة الرابعػػػة فػػػي العػػػاـ الجػػػامعي 
 ـ واحتساب عذر الفصؿ الدراسي األوؿ والثاني ليذا العاـ عذرًا واحدًا )عذر مرضي ثالث2108/2109

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطلب ءأوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جا
 

العذر المرضي الثالث عف دخوؿ امتحاف الفصؿ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأف.المذكرة المقدمة مف السيد أ)ىػ( 
حمػد سػػمير صػال  أبػو الغػار المقيػد بالفرقػة الثانيػة لمعػػاـ ـ لمطالػب / م2108/2109الدراسػي الثػاني عػف العػاـ الجػامعي 

ـ وحالتػػو فرصػػة أولػػى ، حيػػث أحضػػر تقريػػر طبػػي مػػف اإلدارة الطبيػػة بجامعػػة المنوفيػػة يفيػػد بأنػػو 2108/2109الجػػامعي 
ـ( ، 0/4/2109( شػيور بػدءًا مػف )3يعاني مف اضطراب نفسي مزمف والطالب يحتاج ألجازه مرضػي لمػدة ثلثػة أشػير )

لمطالػب / محمػد سػمير صػال  أبػو  المرضػي الثالػثث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطلب بالموافقة عمى قبوؿ العػذر حي
 ـ.2108/2109المقيد لمعاـ الجامعي  الدراسي الثانيالغار عف أداء امتحانات الفصؿ 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. الطلببتوصية لجنة شئوف التعميـ و  ءأوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جا
 
إيقػػاؼ قيػػد الطالػػب / محمػػد مجػػدي عبػػد  د/ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػلب بشػػأف.المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ)أ(  -4

العزيز دراز المقيد بالفرقة الثالثة قسػـ ىندسػة اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـ وحالتػو )بػاقي لفعػادة( فػي العػاـ الجػامعي 
بسػػبب التجنيػػد، حيػػث أوصػػت لجنػػة شػػئوف التعمػػيـ والطػػلب بالموافقػػة عمػػى إيقػػاؼ قيػػد الطالػػب / محمػػد  ـ2108/2109

مجدي عبد العزيز دراز المقيد بالفرقة الثالثة قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والػتحكـ وحالتػو )بػاؽ لفعػادة( فػي العػاـ 
 .لحيف تحديد موقفو مف التجنيدـ 2108/2109الجامعي 

 ـــــرارالقـــ

 ويرفع لمجامعة. بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطلب ءأوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جا
 

إيقػاؼ قيػد الطالػب / عبػد الحميػد عبػد الفتػاح  د/ وكيؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػلب بشػأف.المذكرة المقدمة مف السيد أ)ب( 
ندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ وحالتو )فرصة أولى مف الخارج( في عبد المطيؼ الملح المقيد بالفرقة الثالثة قسـ ى



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/2109/ 09 والممتدة حتى ـ9/6/2109 العاشرةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(8) 

ـ بسبب التجنيد، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطلب بالموافقة عمى إيقاؼ قيػد الطالػب 2108/2109العاـ الجامعي 
يػات الصػناعية والػتحكـ وحالتػو / عبد الحميد عبد الفتاح عبد المطيػؼ المػلح المقيػد بالفرقػة الثالثػة قسػـ ىندسػة اإللكترون

 .لحيف تحديد موقفو مف التجنيدـ 2108/2109)فرصة أولى مف الخارج( في العاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطلب ءأوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جا
 
الطالػب / محمػد سػامي عبػد العػاؿ عػيف شػوكة  ئوف التعمػيـ والطػلب بشػأفد/ وكيؿ الكمية لش.المذكرة المقدمة مف السيد أ -5

ـ والذي يمتمس فيو مراجعة درجاتو في مػادة التصػميـ المنطقػي 2108/2109والمقيد بالفرقة االعدادي في العاـ الجامعي 
قػدـ بػو الطالػب مرفػؽ والمتضمف وجود خطأ أثناء عممية الرصد لدرجات أعماؿ السنة الخاص بو ومرفؽ طيو الطمب الذي ت

بو كشوؼ مواظبة الطلب المحدد بيا اسـ الطالب وقػد سػبؽ وأف تػـ عػرض ىػذا الموضػوع بجمسػة شػئوف التعمػيـ السػابقة 
ـ مف خلؿ المذكرة المعروضة مف أ.د/ نواؿ أحمػد الفيشػاوي ، د./ أحمػد شػحاتة حيػث أوصػت لجنػة 30/3/2109بتاريخ 

ـ الموافقػة وبػالعرض عمػى لجنػة شػئوف التعمػيـ والطػلب بجمسػتيا التاسػعة بػااللتزاـ شئوف التعميـ في الجمسػة السػابقة بعػد
 .بعدـ الموافقةبالقرار السابؽ 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطلب ءأوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جا
 
الخطػاب الػوارد مػف قسػـ ىندسػة اإللكترونيػات  ف التعمػيـ والطػلب بشػأفد/ وكيػؿ الكميػة لشػئو.المذكرة المقدمة مف السيد أ -6

الصناعية والتحكـ والمتضمف اقتراح د./ محمد البرواني لوضع آليات صارمة في تنظيـ امتحانات العممػي والشػفيي ، حيػث 
 أوصت لجنة شئوف التعميـ والطلب بمخاطبة األقساـ العممية إلبداء الرأي في المقترحات.

 ـــــــرارالقـ

 .بعرض الموضوع عمى األقساـأوصى مجمس الكمية 
 
قبوؿ العذر المرضػي األوؿ عػف الفصػؿ الدراسػي  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطلب بشأف.المذكرة المقدمة مف السيد أ -7

سـ ىندسػة اإللكترونيػات ـ  لمطالب / أحمد ماىر توفيؽ الشيخ المقيد بالفرقة الثالثة ق2108/2109الثاني لمعاـ الجامعي 
واالتصاالت الكيربية وحالتو فرصػة أولػى مػف الخػارج ، حيػث أحضػر تقريػر طبػي مػف اإلدارة الطبيػة بجامعػة المنوفيػة يفيػد 

ـ( ، وحيػث 27/5/2109بأنو يعاني مف حالة اكتئاب حاد ونوبات ىمع والطالب يحتاج لمراحة لمدة شير واحد ابتداء مػف )
إلى لجنة شئوف التعميـ والطلب بعد انعقاد جمستو فاألمر معروض عمى مجمس الكمية لمموافقة عمى أف التقرير الطبي ورد 

 .لمطالب / أحمد ماىر توفيؽ الشيخ ـ2108/2109قبوؿ العذر المرضي األوؿ عف الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

ـ 2108/2109ي األوؿ عػف الفصػؿ الدراسػي الثػاني لمعػاـ الجػامعي عمػى قبػوؿ العػذر المرضػأوصى مجمػس الكميػة بالموافقػة 
 ويرفع لمجامعة.لمطالب / أحمد ماىر توفيؽ الشيخ 

 
مصػطفى محمػػد عػػاطؼ المػذكرة المقدمػػة مػف السػػيد أ.د/ وكيػػؿ الكميػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػلب بشػػأف إعػادة قيػػد لمطالػػب /  -8

حيػث ـ 2108/2109لمعػاـ الجػامعي ( تػـر ثػاني ةالثػوحالتػو ) فرصػة ث - الثانيػةبالفرقػة مصطفى أبو زيد المقيد بالكميػة  
مرفؽ بو شيادة اإلعفاء النيػائي  التجنيدالموقؼ مف التجنيد عمما بأنو أحضر موقفو  28/5/2109أحضر الطالب بتاريخ 
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(9) 

ونظػػرا الف  1(ـ )وذلػػؾ خػػلؿ شػػير مػػف تػػاريخ القػػرار22/5/2109يفيػػد بأنػػو أصػػب  غيػػر مطمػػوب لمتجنيػػد نيائيػػا بتػػاريخ 
الطالػػب تقػػدـ بالطمػػب بعػػد انعقػػاد لجنػػة شػػئوف التعمػػيـ والطػػلب بالكميػػة لػػذا يرجػػى التكػػـر بالموافقػػة عمػػى إعػػادة قيػػد الطالػػب 

  1المذكور
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.إعادة قيد الطالب المذكور  أوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى
 

االلتمػاس المقػدـ مػف الطالػب / حذيفػة نػاجى   يؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػلب بشػأفالمذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وك -9
، نظػـ  3موسى عمراف والذى يمتمس فيو الموافقة عمػى دخػوؿ امتحانػات مقػرري الفصػؿ الدراسػي الثػاني ) مقػرر اختيػاري 

  -التحكـ الرقمي (. وببحث حالة الطالب تبيف االتي :
 ـ قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ . 2108/*2107بالفرقة الثالثة العاـ الماضي *الطالب كاف مقيد بالكمية 

ومي ولـ يؤدى االمتحانات كاف مسجوف بسجف شبيف الكـو العم و*تـ حجب نتيجة الطالب في العاـ الماضي نظرا ال ن
 .العممية

رصد نتيجتو فكانت النتيجة العامة لمطالب راسب في *تـ خروج الطالب مف السجف وأدى االمتحانات العممية بالكمية وتـ 
تقدـ للمتحانات فييا وأصب  حالتو ) فرصة أولى مف الخارج(.ويمتمس الطالب الموافقة عمى حضور امتحانات  التيالمقررات 

وغير مطالب ، نظـ التحكـ الرقمي ( بالفصؿ الدراسي الثاني وخاصة وأف الطالب فرصة مف الخارج 3مقرري ) مقرر اختياري 
 بدرجات أعماؿ سنة وأيضا ىذه المقررات ال تتضمف امتحانات عممية. 

 القــــــــرار

وعمى تصػويب نتيجػة الطالػب / حذيفػة نػاجي  بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطلب ءأوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى ما جا
والػتحكـ ( مػف ) محجػوب نتيجتػو فػي نتيجػة دور مػايو موسى عمراف بالفرقة الثالثة )قسـ ىندسة اإللكترونيػات الصػناعية 

 ويرفع لمجامعة.ـ لعدـ أداء االمتحانات العممية ( إلى ) مفصوؿ فرصة أولى مف الخارج ( 2108
 

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

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

 ت لجنة العلقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتو.ية. حيث أوصسواء مصرية أو عربية أو عالم
 القــــــــرار

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

مى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد ة ع/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقد.أالمذكرة المقدمة مف السيدة  -2
وذلؾ لمحفاظ عمى  ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ المدرس  – أحمد السيد عبد الحميـ فرغؿ/ الدكتور 

حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع 
ت لجنة العلقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه رية أو عربية أو عالمية. حيث أوصالجامعات األخرى سواء مص

 األبحاث لسيادتو.
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العلقات الثقافية ويرفع لمجامعة.
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 ( ـ6/2109/ 09 والممتدة حتى ـ9/6/2109 العاشرةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(01) 

ة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد بحوث بشأف الموافق/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والد.أالمذكرة المقدمة مف السيدة  -3
وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الفيزيقا والرياضيات اليندسية بقسـ أستاذ متفرغ  – مجدي محمد كامؿ يوسؼ/ األستاذ الدكتور 

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

 لسيادتو.
 القــــــــرار

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

دراسة مشروع البرنامح التنفيذي بيف حكومة راسات العميا والبحوث بشأف / وكيؿ الكمية لمدد.أالمذكرة المقدمة مف السيدة  -4
ت لجنة العلقات الثقافية . حيث أوصـ 2109/2121جميورية مصر العربية وحكومة جميورية السوداف لألعواـ 

 والتحكـ.بالموافقة عمى التقرير المقدـ مف سيادتيا طبقًا لما جاء مف مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العلقات الثقافية ويرفع لمجامعة.
دراسة مشروع البرنامح التنفيذي بيف حكومة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف د.أالمذكرة المقدمة مف السيدة  -5

. حيث ـ 2109/2121/2120ؿ التعميـ العالي والبحث العممي لألعواـ جميورية مصر العربية ودولة الكويت في مجا
ت لجنة العلقات الثقافية بالموافقة عمى التقرير المقدـ مف سيادتيا طبقًا لما جاء مف مجمس قسـ ىندسة أوص

 اإللكترونيات الصناعية والتحكـ.
 القــــــــرار

 قات الثقافية ويرفع لمجامعة.أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة العل
 
الطمب المقدـ مف الدارس / عبد اهلل نبيؿ / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف د.أالمذكرة المقدمة مف السيدة  -6

لمد دراستو لمدة فصؿ  E-JUSTالمدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات والممتحؽ ببرنامح  –محمد مصطفى 
ـ 2109مارس  0ت لجنة العلقات الثقافية بالموافقة عمى المد مف . حيث أوصمى درجة الدكتوراه دراسي لمحصوؿ ع

ـ 2109فبراير  28ـ حيث أف المد السابؽ لمعضو المذكور ) لمدة فصؿ دراسي ( ينتيي في 2109سبتمبر  0وحتى 
 ـ .7/4/2109( بتاريخ 898طبقًا لقرار السيد أ.د/ رئيس الجامعة رقـ )

 ــــرارالقــــ

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

 -: دراسبث عليب :سبدسبً 
وث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -0

المسجمة لدرجة الماجستير في اليندسة  –صفاء محمد عبد السلـ الجزار  رسالة الماجستير الخاصة بالميندسة /
) إضافة العلمات المائية لفشارات الصوتية الرقمية ( وتشكيؿ  -ـ ، في موضوع :2100اإللكترونية إلحاؽ بدورة أكتوبر 

  -رسالة مف السادة:لجنة فحص ومناقشة ال
 الىظيفت االسن م

 جامعة عيف شمس ) خارجي ( –اذ بكمية اليندسة أست أ.د/ وجدي رفعت أنيس 2
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(00) 

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) مشرؼ ( أ.د / إبراىيـ محمد الدكاني 1
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) مشرؼ ( أ.د / سامي عبد المنعـ الضميؿ 3
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) داخمي ( شاويد./ عادؿ شاكر الفي 4

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالميندسة المذكورة.
 القــــــــرار

 لمذكورة ويرفع لمجامعة.أوصى المجمس بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالميندسة ا
 
وث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ نقطػة البحػث الخاصػة / وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػ د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -2

المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـ والمقيػد لدرجػة دكتػور  –بالطالب / محمد يحيي إبراىيـ حسيف 
 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :2107ي العموـ اليندسية ) معالجة اإلشارات الرقمية ( دورة أكتوبر الفمسفة ف

 " تحسيف أداء دمح الصور الطبية مف أجؿ تشخيص كؼء "
" Performance Enhancement of Medical Image Fusion for Efficient Diagnosis" 

 تحت إشراؼ كًل مف :
 يفةالوظ االسـ ـ

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ أ.د / مجدي عبد الستار قطب 0
 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 2
 اإللكترونيات الصناعية والتحكـمدرس بقسـ ىندسة  د./ غادة محمد عبد الستار البنبي 3

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

 أوصى المجمس بالموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالب المذكور ويرفع لمجامعة.
 
فقػة عمػى تسػجيؿ نقطػة البحػث الخاصػة وث بشػأف الموا/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػ د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -3

المقيدة لدرجة دكتور الفمسفة فػي العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات  –بالطالبة / أمؿ سامي عبد العزيز النطاط 
 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :2107)عموـ الحاسب( دورة أكتوبر 

 " تحسيف كفاءة إطار الحوسبة الضبابية "
" Performance Enhancement of Fog Computing Framework " 

 تحت إشراؼ كًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ

 أستاذ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات أ.د / أيمف السيد أحمد السيد عميره 0
 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات د./ نرميف عبد الوىاب حسف البينساوي 2
 وعموـ الحاسباتبقسـ ىندسة مدرس  د./ سحر رجب أحمد القزاز 3

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

 أوصى المجمس بالموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالبة المذكورة ويرفع لمجامعة.
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(02) 

وث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ نقطػة البحػث الخاصػة مية لمدراسػات العميػا والبحػ/ وكيؿ الك د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات والمقيد لدرجة دكتور الفمسفة فػي  –بالطالب / أحمد سامي عبد العزيز مرسي 

 عنواف :ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( ب2106العموـ اليندسية )عمـو الحاسب( دورة أكتوبر 

 " منيجيات عمـ البيانات لنظاـ مراقبة جودة اليواء المبني عمى حوسبة الحافة "
"Data Science Approaches for Air Quality Monitoring System Based on Edge 

Computing" 

 تحت إشراؼ كًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ

 وـ الحاسباتأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعم أ.د / نواؿ أحمد الفيشاوي 0
 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات د./ مروة أحمد شوماف 2
 وعموـ الحاسباتمدرس بقسـ ىندسة  د./ رمضاف محمد عبد العظيـ جاد الحؽ 3

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

 قة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالب المذكور ويرفع لمجامعة.أوصى المجمس بالمواف
 

وث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ نقطػة البحػث الخاصػة / وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػ د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت  بالطالب / خالد رمضاف محمد عمي والمقيد لدرجة دكتور الفمسفة فػي العمػوـ اليندسػية بقسػـ

 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :2108الكيربية )ىندسة االتصاالت( دورة أكتوبر 

 " التعديؿ الكؼء وتعويض اإلزاحة في أنظمة االتصاالت اللسمكية متعددة الحامؿ "
" Efficient Equalization and Carrier Frequency Offset Compensation in Multi-Carrier 

Wireless Communication Systems " 

 تحت إشراؼ كًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د / معوض إبراىيـ معوض 0
 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 2
 ت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالب المذكور .حيث أوص

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالب المذكور ويرفع لمجامعة.
 

فقػة عمػى تسػجيؿ نقطػة البحػث الخاصػة وث بشػأف الموا/ وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػ د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -6
المػػدرس المسػػاعد بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة والمقيػػد لدرجػػة  -بالطالػػب / خميػػؿ فػػت  اهلل خميػػؿ مصػػطفى

 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :2108دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية )ىندسة االتصاالت( دورة أكتوبر 
 " تحسيف أداء نظـ اتصاالت صوتيات األعماؽ باستخداـ طرؽ تعديؿ ذات كفاءة "

" Performance Enhancement of Underwater Acoustic Communication Systems using 

Efficient Modulation Schemes " 

 تحت إشراؼ كًل مف :



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/2109/ 09 والممتدة حتى ـ9/6/2109 العاشرةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(03) 

 الوظيفة االسـ ـ

 سـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ بق أ.د / معوض إبراىيـ معوض 0
 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 2

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

 نقطة البحث الخاصة بالطالب المذكور ويرفع لمجامعة.أوصى المجمس بالموافقة عمى تسجيؿ 
 

وث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ خطػة البحػث الخاصػة / وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػ د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -7
يػات واالتصػاالت المقيػدة لدرجػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة اإللكترون -بالميندسة / آية أحمد بسػيوني الشػريؼ 

 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :2103الكيربية دورة أكتوبر 

 " استخداـ التحويلت المتقطعة في تصنيؼ سلسؿ الحمض النووي "
" Utilization of Discrete Transforms for Classification of DNA Sequences " 

 تحت إشراؼ كًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية طو السيد طوأ.د/  0
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د / معوض إبراىيـ معوض 2
 عموـ الحاسباتمدرس بقسـ ىندسة  د./ ىناء أبو العنيف تركي 3

 جيؿ نقطة البحث الخاصة بالميندسة المذكورة .حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تس
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالميندسة المذكورة ويرفع لمجامعة.
 

وث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ خطػة البحػث الخاصػة / وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػ د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -8
المقيػد لدرجػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت  -لميندس / محمد أحمد عبد المنعـ أحمد با

 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :2108الكيربية دورة يناير 

 " تقنيات التعمـ اآللي لمتعرؼ عمى التعديؿ المبيـ في أنظمة االتصاالت البصرية "
" Machine Learning Techniques for Blind Modulation Identification in Optical 

Communication Systems " 

 تحت إشراؼ كًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د الربيعيو أ.د/ السيد محم 0
 ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية مدرس بقسـ د./ أحمد السيد عبد الحميـ فرغؿ 2
 مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ وليد فؤاد جابر الشافعي 3

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

 طة البحث الخاصة بالميندس المذكور ويرفع لمجامعة.أوصى المجمس بالموافقة عمى تسجيؿ نق
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/2109/ 09 والممتدة حتى ـ9/6/2109 العاشرةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(04) 

الخاصػػة د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف تشػػكيؿ لجنػػة االمتحػػاف الشػػامؿ 1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -9
نيػػات بقسػػـ ىندسػػة االلكترو المسػػجؿ لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػي العمػػوـ اليندسػػية  – عمػػي إبػػراىيـ أحمػػد صػػياـلمينػػدس/ با

 ـ وتتكوف المجنة مف السادة:2107 ينايردورة واالتصاالت الكيربية 
 الوظيفة االسـ ـ

 جامعة حمواف )خارجي( –أستاذ بكمية اليندسة  أ.د/ محمد إبراىيـ العدوي 0
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مف داخؿ القسـ( أ.د/ عمي حسف مصطفى 2

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )عف لجنة اإلشراؼ( اطؼ السيد أبو العـزأ.د/ ع 3

 أستاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )مف خارج القسـ( أ.د/ حسف محمد عبد الحافظ 4
يػات واالتصػػاالت الكيربيػة )مػػف داخػػؿ أسػتاذ متفػػرغ "أسػتاذ مسػػاعد" بقسػـ ىندسػػة اإللكترون د./ أحمد إبراىيـ بينسي 5

 القسـ(

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

 القــــــــرار

 يرفع لمجامعة.و تشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب المذكور أوصى المجمس بالموافقة عمى 
 

الخاصػػة د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف تشػػكيؿ لجنػػة االمتحػػاف الشػػامؿ 1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -01
بقسػػـ ىندسػػة المسػػجؿ لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػي العمػػوـ اليندسػػية  – أحمػػد عبػػد الصػػمد عبػػد المػػنعـ عسػػاكرلمينػػدس/ با

 ـ وتتكوف المجنة مف السادة:2106 أكتوبردورة ة االلكترونيات واالتصاالت الكيربي
 الوظيفة االسـ ـ

 (خارجي) جامعة اسيوط –بكمية اليندسة أستاذ  أ.د/ طارؽ إبراىيـ حويؿ 0
أسػػتاذ متفػػرغ بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة )مػػف داخػػؿ  أ.د/ السيد محمود الربيعي 2

 القسـ(
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات )مف خارج القسـ( اعيؿأ.د/ نبيؿ عبد الواحد إسم 3
أسػتاذ متفػرغ "أسػتاذ مسػػاعد" بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػػاالت  د./ عبد الفتاح عبد الغني سعد 4

 الكيربية )مف داخؿ القسـ(
)عػػػف لجنػػػة  أسػػػتاذ مسػػػاعد بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات واالتصػػػاالت الكيربيػػػة د./ أسامة فوزي زىراف 5

 اإلشراؼ(

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

 القــــــــرار

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/2109/ 09 والممتدة حتى ـ9/6/2109 العاشرةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(05) 

الخاصػػة د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف تشػػكيؿ لجنػػة االمتحػػاف الشػػامؿ 1مػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أال -00
بقسـ ىندسة االلكترونيات المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية  – محمد السيد عمي يونس حمادلميندس/ با

 لمجنة مف السادة:ـ وتتكوف ا2105 أكتوبردورة واالتصاالت الكيربية 
 الوظيفة االسـ ـ

 جامعة اإلسكندرية )خارجي( –أستاذ بكمية اليندسة  أ.د/ مظير بسيوني طايؿ 0
 القسـ( خارج)مف  الصناعية والتحكـأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات  أ.د/ عصاـ إبراىيـ المدبولي 2
عػػف لجنػػة لكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة )اإل أسػػتاذ متفػػرغ بقسػػـ ىندسػػة  أ.د/ معوض إبراىيـ معوض 3

 (اإلشراؼ
 داخػػػؿأسػػتاذ متفػػرغ بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة )مػػف  أ.د/ عاطؼ السيد أبو العـز 4

 القسـ(
 (مف داخؿ القسـأستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) د./ سعيد محمد عبد العاطي 5

صت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنػة االمتحػاف الشػامؿ الخاصػة بالطالػب المػذكور بنػاءًا عمػى توصػية حيث أو 
 مجمس القسـ.

 القــــــــرار

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

الخاصػػة / وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف تشػػكيؿ لجنػػة االمتحػػاف الشػػامؿ د1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -02
بقسـ ىندسة االلكترونيػات لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية  ةالمسجم – سامية عبد المنعـ عمر قابؿ/ ةلميندسبا

 ـ وتتكوف المجنة مف السادة:2106 أكتوبردورة واالتصاالت الكيربية 
 الوظيفة ـاالس ـ

 جامعة عيف شمس )خارجي( –أستاذ بكمية اليندسة  أ.د/ وجدي رفعت أنيس 0
عػػف لجنػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة )أسػػتاذ متفػػرغ بقسػػـ ىندسػػة  أ.د/ معوض إبراىيـ معوض 2

 (اإلشراؼ
أ.د/ عبػػػػػػػػد العزيػػػػػػػػز إبػػػػػػػػراىيـ  3

 محمود
 داخػػػؿالكيربيػػة )مػػف  أسػػتاذ متفػػرغ بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت

 القسـ(

أ.د/ محمػػػػػػػػد عبػػػػػػػػد العظػػػػػػػػيـ  4
 البرديني

 القسـ( خارج)مف  الصناعية والتحكـأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات 

 (مف داخؿ القسـأستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) د./ أسامة فوزي زىراف 5

بنػاءًا عمػى توصػية  ةالمػذكور  ةالموافقة عمى تشكيؿ لجنة االمتحػاف الشػامؿ الخاصػة بالطالبػحيث أوصت لجنة الدراسات العميا ب
 مجمس القسـ.

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. ةالمذكور  ةتشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالبأوصى المجمس بالموافقة عمى 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/2109/ 09 والممتدة حتى ـ9/6/2109 العاشرةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(06) 

الخاصػػة ت العميػػا والبحػػوث بشػػأف تشػػكيؿ لجنػػة االمتحػػاف الشػػامؿ د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػا1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -03
بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػي العمػـو اليندسػية  ةالمسجم – إيماف سمير محمد صبري/ ةلميندسبا

 ـ وتتكوف المجنة مف السادة:2107 ينايردورة واالتصاالت الكيربية 
 الوظيفة االسـ ـ

باالسكندرية -أستاذ األكاديمية العربية لمعمـو والتكنولوجيا والنقؿ البحري وؽ بدرافأ.د/ إيياب فار  0
 )خارجي(

 داخؿأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مف  أ.د/ طو السيد طو 2
 القسـ(

عػػػف لجنػػػة بيػػػة )اإللكترونيػػػات واالتصػػػاالت الكير أسػػػتاذ بقسػػػـ ىندسػػػة  أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 3
 (اإلشراؼ

 أستاذ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )مف خارج القسـ( أ.د/ رمضاف عبد الحميد الشنواني 4
بقسػػػـ ىندسػػػػة اإللكترونيػػػػات واالتصػػػػاالت  متفػػػػرغ "أسػػػػتاذ مسػػػػاعد"أسػػػتاذ  د./ عبد المجيد عبد الحكيـ شرشر 5

 (مف داخؿ القسـالكيربية )

بنػاءًا عمػى توصػية  ةالمػذكور  ةالعميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة االمتحػاف الشػامؿ الخاصػة بالطالبػحيث أوصت لجنة الدراسات 
 مجمس القسـ.

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة. ةالمذكور  ةتشكيؿ لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالبأوصى المجمس بالموافقة عمى 
 

وث بشػأف الموافقػة عمػى إضػافة اسػـ السػيد أ.د / ية لمدراسات العميا والبح/ وكيؿ الكم د. المذكرة المقدمة مف السيد أ -04
أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية إلى لجنة اإلشراؼ عمػى رسػالة الػدكتوراه  –فتحي السيد عبد السميع 

الحاسػػبات والمسػػجمة  المػػدرس المسػػاعد بقسػػـ ىندسػػة وعمػػـو –الخاصػػة بالميندسػػة / سػػموى سػػعيد عمػػي السػػيد مصػػطفى 
 لدرجة دكتور الفمسفة في اليندسة اإللكترونية في موضوع: 

 " عمـ العميؽتالتعرؼ عمى األىداؼ اعتمادًا عمى ال" 
" Object Detection based on deep learning " 

 لتصب  لجنة اإلشراؼ كالتالي :

 اإلشراؼ عمى الرسالة المقدمة بعالية . حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إضافة اسـ سيادتو إلى لجنة
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة.إضافة اسـ سيادتو إلى لجنة اإلشراؼ عمى الرسالة المقدمة بعالية أوصى المجمس بالموافقة عمى 
 

 الوظيفة االسـ ـ
 جامعة عيف شمس –حاسبات والمعمومات أستاذ بكمية ال أ.د/ حساـ الديف مصطفى فييـ 0
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات نبيؿ عبد الواحد إسماعيؿ أ.د / 2
 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د / فتحي السيد عبد السميع 3



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/2109/ 09 والممتدة حتى ـ9/6/2109 العاشرةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(07) 

حمػػدي  إيقػاؼ تسػجيؿ الطالػػب / أحمػد بشػػأفوث وكيػػؿ الكميػة لمدراسػات العميػػا والبحػد/ .المػذكرة المقدمػة مػػف السػيد أ -05
المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعموـ الحاسػبات والمسػجؿ لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػي العمػوـ اليندسػية دورة  –أحمد عرفة 

ـ وذلػػؾ نظػػرًا لظػػروؼ صػػحية ، حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا والبحػػوث بالموافقػػة عمػػى إيقػػاؼ تسػػجيؿ 2104أكتػػوبر 
 ـ وذلؾ نظرًا لظروؼ صحية .2108/2109الطالب المذكور )عاـ أوؿ( لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

ـ وذلػػؾ نظػػرًا 2108/2109أوصػػى المجمػػس بالموافقػػة عمػػى إيقػػاؼ تسػػجيؿ الطالػػب المػػذكور )عػػاـ أوؿ( لمعػػاـ الجػػامعي 
 لظروؼ صحية ويرفع لمجامعة.

 

ؿ )عػاـ ثػاف( لمميندسػة / إيقػاؼ تسػجي بشػأفوث وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػد/ .المذكرة المقدمة مف السػيد أ -06
قسػـ  –المسػجمة لدرجػة ماجسػتير العمػـو اليندسػية تخصػص ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات  –آيات النبوي عبد الحػي النحػاس 

ـ وذلػػؾ نظػػرًا لرعايػػة طفمتيػػا ، حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا والبحػػوث 2104ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات دورة أكتػػوبر 
 ـ وذلؾ نظرًا لرعاية طفمتيا .2108/2109البة المذكورة )عاـ ثاف( لمعاـ الجامعي بالموافقة عمى إيقاؼ تسجيؿ الط

 القــــــــرار

ـ وذلؾ نظرًا لرعايػة 2108/2109أوصى المجمس بالموافقة عمى إيقاؼ تسجيؿ الطالبة المذكورة )عاـ ثاف( لمعاـ الجامعي 
 طفمتيا ويرفع لمجامعة.

إلغػػاء تسػجيؿ الميندسػة / آالء ناصػػر  بشػأفوث كيػؿ الكميػة لمدراسػػات العميػا والبحػو د/ .المػذكرة المقدمػة مػف السػػيد أ -07
المسجمة لدرجة الماجستير فػي العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـ دورة  –محمد نبوي عيسى 

بالموافقػػة عمػػى إلغػػاء تسػػجيؿ  ـ )بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة( ، حيػػث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا والبحػػوث2102أكتػػوبر 
 الطالبة المذكورة بناءًا عمى ما جاء بتقرير السادة المشرفيف .

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى إلغاء تسجيؿ الطالبة المذكورة ويرفع لمجامعة.
 

د الميندسػة / نبيمػة فػرج ذكػي إيقػاؼ قيػ بشػأفوث وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػد/ .المذكرة المقدمة مف السيد أ -08
المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات والمقيدة لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية دورة ينػاير  –الحمفاوي 
ـ وذلؾ نظرًا لظروؼ صحية ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى إيقاؼ قيد )عاـ أوؿ( لمعػاـ 2109

 ـ لمطالبة المذكورة وذلؾ نظرًا لظروؼ صحية.2108/2109الجامعي 
 القــــــــرار

ـ لمطالبػػة المػػذكورة وذلػػؾ نظػػرًا لظػػروؼ 2108/2109أوصػػى المجمػػس بالموافقػػة عمػػى إيقػػاؼ قيػػد )عػػاـ أوؿ( لمعػػاـ الجػػامعي 
 صحية ويرفع لمجامعة.

 

حرمػاف الطالػب / أحمػد عػادؿ محمػد إبػراىيـ  بشػأفوث حػوكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبد/ .المذكرة المقدمة مف السيد أ -09
ـ مػف دخػوؿ امتحػاف مػادة ) الػتحكـ المنطقػي والحاكمػات القابمػة لمبرمجػة ( 2109دورة ينػاير دبمـو تحكـ خضر الفرقة األولى 

حػوث بػالموافؽ نسػبة الغيػاب ، حيػث أوصػت لجنػة الدراسػات العميػا والب لتجػاوزهلمسيد الدكتور / عصاـ عبد العميـ جمعػة وذلػؾ 
 .نسبة الغياب المقررة لتجاوزهعمى حرماف الطالب مف دخوؿ امتحاف مادة ) التحكـ المنطقي والحاكمات القابمة لمبرمجة ( نظرًا 

 القــــــــرار

أوصى المجمس بالموافقػة عمػى حرمػاف الطالػب مػف دخػوؿ امتحػاف مػادة ) الػتحكـ المنطقػي والحاكمػات القابمػة لمبرمجػة ( نظػرًا 
 نسبة الغياب المقررة ويرفع لمجامعة. تجاوزهل
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/2109/ 09 والممتدة حتى ـ9/6/2109 العاشرةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(08) 

حرمػاف الطالػب / أحمػد عػادؿ محمػد إبػراىيـ  بشػأفوث وكيؿ الكمية لمدراسػات العميػا والبحػد/ .المذكرة المقدمة مف السيد أ -21
لػدكتور / ـ مػف دخػوؿ امتحػاف مػادة ) مقدمػة فػي الميكاترونيػات ( لمسػيد ا2109دورة ينػاير دبمػـو تحكػـ خضر الفرقػة األولػى 

نسبة الغياب ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحػوث بػالموافؽ عمػى حرمػاف الطالػب مػف  لتجاوزهعلء محمد خميفة وذلؾ 
 نسبة الغياب المقررة . لتجاوزهدخوؿ امتحاف مادة )مقدمة في الميكاترونيات( نظرًا 

 القــــــــرار

نسػبة الغيػاب  لتجػاوزهوؿ امتحػاف مػادة )مقدمػة فػي الميكاترونيػات( نظػرًا أوصى المجمس بالموافقة عمى حرماف الطالب مف دخػ
 المقررة ويرفع لمجامعة.

 

الموافقػػة عمػػى التقػػارير النصػػؼ السػػنوية  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -20
( أوليػـ الطالػب / 5ـ وعػددىـ )2108/2109ـ لمعػاـ الجػامعي لطلب الػدكتوراه بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحك

محمود محمد أبو اليزيد جاب اهلل وأخرىـ الطالب / طارؽ رجب أميف خميفة حيػث أوصػت لجنػة الدراسػات العميػا بالموافقػة عمػى 
 ما جاء بالتقارير النصؼ السنوية .

 القــــــــرار

 لنصؼ السنوية ويرفع لمجامعة.أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بالتقارير ا
الموافقػػة عمػػى التقػػارير النصػػؼ السػػنوية  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -22

ـ وىػو الطالػب / محمػد ثػروت محمػد عطيػة 2108/2109لطلب الدكتوراه بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية لمعاـ الجامعي 
 ت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بالتقارير النصؼ السنوية .، حيث أوص

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بالتقارير النصؼ السنوية ويرفع لمجامعة.
 
الػث عػف امتحػاف مػادة قبػوؿ العػذر المرضػي الث د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعمػيـ والطػلب بشػأف.المذكرة المقدمة مف السيد أ -3

المقيد بالفرقة الثالثة قسـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات وحالتػو ( لمطالب / إسلـ سلمة عبد الحميد الجندي 4مقرر اختياري )
ـ يوصػي لػو بالراحػة لمػدة ثلثػة أيػاـ 3/6/2109حيػث ورد التقريػر الطبػي بتػاريخ ـ 2108/2109منقوؿ لمعاـ الجامعي 

أف التقريػػر الطبػػي ورد إلػػى لجنػػة شػػئوف التعمػػيـ ، حيػػث ـ( 29/5/2109العشػػريف مػػف مػػايو )ابتػػداء مػػف تػػاريخ التاسػػع و 
( 4والطػػلب بعػػد انعقادىػػا فػػاألمر معػػروض لمموافقػػة عمػػى قبػػوؿ العػػذر المرضػػي الثالػػث عػػف امتحػػاف مػػادة مقػػرر اختيػػاري )

 .لمطالب / إسلـ سلمة عبد الحميد الجندي
 القــــــــرار

( لمطالػب / إسػلـ سػلمة 4قبوؿ العذر المرضي الثالث عػف امتحػاف مػادة مقػرر اختيػاري ) لموافقة عمىأوصى مجمس الكمية با
 ويرفع لمجامعة. عبد الحميد الجندي

 
عاـ الجامعػة بشػأف موافػاتيـ بقػوائـ أعضػاء ىيئػة  كتاب أميف.د/ عميد الكمية بشأف الرد عمى المذكرة المقدمة مف السيد أ -4

عاونػػة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بالكميػػة الػػذيف تخطػػوا مػػدة الخمػػس سػػنوات المنصػػوص عمييػػا دوف التػػدريس والييئػػة الم
الدرجػػة مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بالكميػػة  فػػيالحصػػوؿ عمػػى الدرجػػة العمميػػة وكػػذا بيػػاف بنسػػبة تجػػاوز الخمػػس سػػنوات 

ىػػذا الشػػأف المشػػار اليػػو  رؤسػػاء األقسػػاـ العمميػػة بخصػػوص حيػػث تػػـ الػػرد مػػف السػػادة األسػػاتذةأسػػتاذ مسػػاعد  -مػػدرس
  -:ايقاؼ التسجيؿ ليـ مف كؿ عاـ وىـأسمائيـ نظرا لظروفيـ المرضية ومرفؽ طمب  اآلتيبالموافقة عمى استثناء كل مف 

 المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات. – الحمفاوي*ـ/ نبيمة فرج زكى 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/2109/ 09 والممتدة حتى ـ9/6/2109 العاشرةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(09) 

 ـو الحاسبات.المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعم - الصيرفي*ـ/ سموى سعيد 
 القــــــــرار

 جاء مف مجمس القسـ ويرفع لمجامعة. ماأوصى مجمس الكمية بالموافقة عمى 
 

عبير عبد العزيز محمػد عشػرة / الميندسة ةالمذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عػػػػاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد -5
وأوصػػى مجمػػس القسػػـ بجمسػػتو  بػػذات القسػػـمػػدرس الكميػػة فػػي وظيفػػة ب ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػباتبقسػػـ  المػػدرس المسػػاعد –

 افػي عمميػ ةممتزمػ تكانػ ابالقسػـ حيػث أنيػمػدرس وظيفػة  فػي ابالموافقة عمى تعيػيف سػيادتي ـ06/6/2109المنعقدة بتاريخ 
 .بالقسـ مدرس مساعد امنذ تعييني اومسمكي

 القــــــــرار

 . يرفع لمجامعةأوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة و 
 
س قسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة بشػػأف الموافقػػة عمػػى مػػن  اجػػازة د/ رئػػي1أ المػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد -6

اعارة )عاـ سادس( لمميندس / محمد فوزي محمد مرعي استاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيػة لمعمػؿ 
اف بالمممكػػة العربيػػة السػػعودية ، حيػػث أف ذلػػؾ ال يػػؤثر عمػػى الخطػػة التعميميػػة معػػة األميػػر سػػمطىيئػػة تػػدريس لػػدى جا كعضػػو
 بالقسـ.

 القــــــــرار

 . ويرفع لمجامعة باعتماد الموافقة بالتفويضلمجمس أوصى ا
 
جيػب محمػد محمػد أبػو أحمػد ن/ المينػدسالمذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عػػػػاـ الكمية بشأف الموافقػة عمػى تعيػيف السػيد  -7

وأوصػى مجمػس  بػذات القسػـمػدرس مسػاعد بالكمية في وظيفة  ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ  المعيد –النور 
بالقسػـ حيػث أنػو كػاف مػدرس مسػاعد وظيفػة  فيبالموافقة عمى تعييف سيادتو  ـ06/6/2109القسـ بجمستو المنعقدة بتاريخ 

 .بالقسـ  معيدذ تعيينو ممتـز في عممو ومسمكو من
 القــــــــرار

 . أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة
 
وث بشأف الموافقة عمى توصية لجنة فحص ومناقشة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -8

المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو األساسية اليندسية  –لبحيري رسالة الماجستير الخاصة بالميندس / إسلـ محمد محمد ا
) دراسة الخواص الكيربية والحرارية لمركبات  -ـ ، في موضوع :2105بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  دورة أكتوبر 

  -رسالة مف السادة:مواد فائقة التوصيؿ ومواد نانومترية ( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة ال
 ىظيفتال االسن م

 أستاذ فيزياء الجواد المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية أ.د/ محمد أحمد طاىر داود 2
 جامعة بنيا -كمية العمـو–أستاذ بصريات الميزر بقسـ الفيزياء  نبيؿ إبراىيـ أحمد ىنداويأ.د/  1
 يات اليندسيةأستاذ فيزياء الجواد بقسـ الفيزيقا والرياض أ.د/ سناء محمود الربيعي 3
 أستاذ مساعد فيزياء الجوامد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية د./ أحمد محمد عبد الفتاح ابو عرايس 4

من  الطالب المذكور درجة ماجستير العمـو األساسية اليندسية تخصص حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 
 الفيزيقا والرياضيات اليندسية .



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/2109/ 09 والممتدة حتى ـ9/6/2109 العاشرةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(21) 

 ـــــرارالقـــ

مػػػن  الطالػػػب المػػػذكور درجػػػة ماجسػػػتير العمػػػوـ األساسػػػية اليندسػػػية تخصػػػص الفيزيقػػػا عمػػػى أوصػػػى المجمػػػس بالموافقػػػة 
 ويرفع لمجامعة.والرياضيات اليندسية 

 
وث بشأف الموافقة عمى توصية لجنة فحص ومناقشة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -9

المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ  –لة الماجستير الخاصة بالميندس / أحمد رفعت يعقوب الحمو رسا
) نمذجو وتحميؿ أداء التقسيـ  -ـ ، في موضوع :2107ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية إلحاؽ دورة يناير 
ؿ الموجية لمختمؼ تقنيات النقؿ ألنواع الوصلت البصرية الزمني التعددي والتيجيف مع أقصى تقسيـ تعددي لألطوا

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

 الىظيفت االسن م

 أستاذ متفرغ باألكاديمية العربية لمعمـو والتكنولوجيا باإلسكندرية )خارجي( مصطفى حسيف عميأ.د/  2
 فرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )داخمي(أستاذ مت أ.د/ معوض إبراىيـ معوض 1
 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ( أ.د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد 3

ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة أستاذ متفػرغ )أسػتاذ مسػاعد( بقسػـ  د./ حمدي عبد الخالؽ شرشر 4
 )مشرؼ(

العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص  فػػى ماجسػػتيرالث أوصػػت لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى مػػن  الطالػػب المػػذكور درجػػة حيػػ
 ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية.

 القــــــــرار

ت ىندسػة اإللكترونيػاالعمػوـ اليندسػية تخصػص  فػي ماجسػتيرالمن  الطالب المػذكور درجػة عمى أوصى المجمس بالموافقة 
 ويرفع لمجامعة. واالتصاالت الكيربية

 
لجنة فحص ومناقشة  قراروث بشأف الموافقة عمى / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -01

في العموـ  دكتور الفمسفةلدرجة  ةالمسجم – عايدة أبو السعود عبد اهلل نصر/  ةالخاصة بالميندس الدكتوراهرسالة 
تحسيف أداء الحوسبة السحابية مف )  -ـ ، في موضوع :2105 أكتوبردورة  وعمـو الحاسباتيندسية بقسـ ىندسة ال

  -رسالة مف السادة:( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة ال خلؿ إدارة اآلالت االفتراضية
 الىظيفت االسن م

 خارجي ( جامعة عيف شمس ) –أستاذ بكمية اليندسة  أيمف محمد بياء الديفأ.د/  2
 جامعة المنوفية ) داخمي ( –أستاذ بكمية الحاسبات والمعمومات  حاتـ محمد سيد أحمدأ.د/  1
 أستاذ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات ) عف لجنة اإلشراؼ ( أيمف السيد أحمد السيد عميرهأ.د/  3
 شراؼ (أستاذ مساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات ) عف لجنة اإل جماؿ محروس عطيةد./  4

العمـو اليندسية تخصص  دكتور الفمسفة فيدرجة  ةالمذكور  ةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى من  الطالب
 . ىندسة وعموـ الحاسبات

 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/2109/ 09 والممتدة حتى ـ9/6/2109 العاشرةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(20) 

 الطالبػة المػذكورة درجػة دكتػور الفمسػفة فػي العمػوـ اليندسػية تخصػص ىندسػة وعمػـوأوصى المجمس بالموافقػة عمػى مػن  
 ويرفع لمجامعة.الحاسبات 

 
وث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -00

المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية  –رسالة الماجستير الخاصة بالميندس / محمد الحسيني محمد المميجي 
)بنظاـ ـ 2104نيات الصناعية والتحكـ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر تخصص ىندسة اإللكترو 

رسالة مف ( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة ال التحكـ األمثؿ في البندوؿ المعكوس)  -، في موضوع :الساعات المعتمدة( 
  -السادة:

 
 

 الىظيفت االسن م

فرغ بقسـ ىندسة الحاسبات والنظـ كمية اليندسة جامعة عيف شػمس أستاذ مت جماؿ الديف محمد عميأ.د/  2
 )ممتحف خارجي(

)عػػف لجنػػة  اإللكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـأسػػتاذ متفػػرغ بقسػػـ ىندسػػة  أ.د/ بلؿ أحمد أبو ظلـ 1
 اإلشراؼ(

 ف داخمي()ممتحأستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  د./ محمد حمدي محمد السيد 3

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

 ويرفع لمجامعة. الفحص والمناقشة الخاصة بالميندس المذكورأوصى المجمس بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 
وث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة مية لمدراسات العميا والبح/ وكيؿ الك د.المذكرة المقدمة مف السيد أ -02

المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية  –رسالة الماجستير الخاصة بالميندس / محمد بسيوني أبو العـز محمد 
ـ 2103دورة أكتوبر  واالتصاالت الكيربيةتخصص ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة اإللكترونيات 

تعظيـ أداء مكبرات أشباه الموصلت الضوئية في شبكات االتصاالت )  -)بنظاـ الساعات المعتمدة( ، في موضوع :
  -رسالة مف السادة:( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة ال البصرية المتقدمة

 الىظيفت االسن م

 صورة )خارجي(جامعة المن –أستاذ بكمية اليندسة  أحمد شعباف سمرةأ.د/  2
 (داخمي) واالتصاالت الكيربيةاإللكترونيات أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة  السيد محمود الربيعيأ.د/  1
 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ( أ.د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد 3
 ات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ(أستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكتروني د./ أحمد نبيو ذكي راشد 4

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

 ويرفع لمجامعة. الفحص والمناقشة الخاصة بالميندس المذكورأوصى المجمس بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 
 

وث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح د.ف السيد أالمذكرة المقدمة م -03
بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  –رسالة الماجستير الخاصة بالميندس / محمد ربيع عامر الشريؼ 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ6/2109/ 09 والممتدة حتى ـ9/6/2109 العاشرةالجمسة  ـ2109/ 2108ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(22) 

 -ظاـ الساعات المعتمدة( ، في موضوع :ـ )بن2105المسجؿ لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية بتاريخ دورة 
)تخصيص الموارد في نظاـ االتصاؿ مف ىاتؼ خموي إلى آخر في شبكات الجيؿ الخامس( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة 

  -رسالة مف السادة:ال
 الىظيفت االسن م

 أستاذ بكمية اليندسة جامعة المنيا أ.د/ ىشاـ فتحي عمي 2
  اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةتاذ متفرغ بقسـ ىندسة أس معوض إبراىيـ دسوقيأ.د/  1
 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 3

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

 ويرفع لمجامعة. الفحص والمناقشة الخاصة بالميندس المذكورجمس بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة أوصى الم
 

الطالب / قيد إلغاء اإللغاء لم د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى1المذكرة المقدمة مف السيد أ -04
سية تخصص ىندسة  اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بقسـ  المقيد لدرجة الماجستير في العمـو اليند –محمد نوح عطية 

ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( ، حيث أوصت لجنة الدراسات 2100ىندسة  اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
 الطالب المذكور حيث أنو في المدة القانونية .قيد اإللغاء لمالعميا بالموافقة عمى إلغاء 

 القــــــــرار

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

 
الطمػب المقػدـ مػف السػيد  س قسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بشػأفد/ رئػي1أ المذكرة المقدمة مف السػيد -05

اجػازة بػدوف مرتػب لمػدة )عػاـ ثالػث( لمعمػؿ  وافقة عمى منحالمو  الدكتور / وليد سعد فؤاد حممي األستاذ المساعد بالقسـ بشأف
، حيػػث أوصػػػى مجمػػس قسػػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػػات جامعػػػة شػػقراء بالمممكػػػة العربيػػة السػػػعودية  –بكميػػة اليندسػػػة بالػػدوادمي 

 واالتصاالت الكيربية بالموافقة .
 القــــــــرار

 . ويرفع لمجامعة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ىندسةبالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ أوصى المجمس 
 
 

 هسبءً الىاحدة اًخهى االجخوبع حيث كبًج السبعت 

 

 عويد الكليت   أهيي الوجلس                                       

 
 

 د/ عبد الٌبصر عبد الجىاد هحود أ.                 أ. د/ السيد هحوىد الربيعي  


