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 اجتماع مجمس الكمية } الجمسة األولى{ محضر
 ـ.2/9/2108المنعقدة يـو األحد الموافؽ 

و وفى جًبو انسبعة انحبدية عشر صببحبً جى عقد اجحًبع يجهس 2/9/2028اَه في يىو األحد انًىافق 

 ( عًيد انكهية )   انكهية برئبسة .انسيد األسحبذ اندكحىر/ عبد انُبصر عبد انجىاد يحًد
 ية كػػػػال مف السادة:وعضو      

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث. أ.د/ سناء محمود الربيعي 0

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

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

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

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

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

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

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

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

 تفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات.األستاذ الم سماعيؿإأ.د/ نبيؿ عبد الواحد  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

 أقدـ األساتذة المساعديف ) بالتناوب( / محمد حمدى السيد 1د 03

 أقدـ المدرسيف)بالتناوب( / ميا سعد الديف طمبو1د 04

 نقيب نقابة الميندسيف )مف الخارج(. ـ/ شبؿ محمد ضحا 05

 تغيب عف الحضور

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

 وعموـ الحاسبات ) بالتناوب(.ساتذة بقسـ ىندسة أقدـ األ أ.د/ نواؿ أحمد الفيشاوي 2

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د / حساـ الديف حسيف أحمد 3

 رجؿ أعماؿ. ـ/ محمد عبد الحميد عفيفي خمؼ اهلل 4

 تولى سكرتارية الجمسة

 أمانة المجالس والمجاف .   السيدة / آماؿ محمد الصاوي  0  

 

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 9/2108 /2 االولىالجمسة  ـ2109 / 2108الجامعى  ترونية بمنوؼ العاـمجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(3) 

 " االجتماع "             سيد أ.د/ رئيس المجمسوبدأ ال
 "" بسـ اهلل الرحمف الرحيـ "بذكر 
ليـ كػؿ التوفيػؽ داعيػا اهلل سػبحانو وتعػالى أف يوفػؽ الجميػع إلػى صػال   ثـ رحب سيادتو بالسادة الحضور متمنياً 

 . األعماؿ
 سى الجديد .وتقدـ سيادتو بالتينئة لمسادة أعضاء المجمس بمناسبة حموؿ العاـ الدرا 

 
 -: انًصبدقبت :أولً 

 ـ.5/8/2108 ( المنعقدة بتاريخالثانية عشرالمصادقة عمى محضر الجمسة السابقة )
 

  -: :يىضىعبت عبية ثبَيبً 
ـ بشأف موافقة مجمس الجامعة بجمستو المنعقدة بتاريخ 9/8/2108( بتاريخ  086قرار رئيس الجامعة رقـ )  -0

األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات  –ألستاذ الدكتور / عاطؼ السيد أبو العـز ـ عمى ضـ السيد ا30/7/2108
واإلتصاالت الكيربية بكمية اليندسة اإللكترونية بالجامعة لعضوية مجمس الكمية مف الداخؿ ولمدة عاـ اعتبارًا مف 

 ـ .30/7/2108
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 

رئيس مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بشأف الموافقة عمى إنشاء معمؿ أمف  المذكرة المقدمة مف -2
 الشبكات بالقسـ حيث أوصى مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بالموافقة .

 القــــــــرار

 .  أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة

 

 -: يسشئىٌ أعضبء هيئة انحدر : ثبنثبً 
المدرس  –تعييف السيد الميندس / عز الديف بدوي جاد الرب حمداف المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف  -0

المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بالكمية في وظيفة مدرس بذات القسـ نظرًا لحصولو عمى درجة الدكتوراه مف 
مس قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات عمى تعييف سيادتو في وظيفة مدرس بذات جامعة مانجالور بدولة اليند حيث وافؽ مج

 .القسـ حيث أنو كاف ممتزمًا في عممو ومسمكو منذ تعيينو في وظيفة مدرس مساعد بالقسـ 

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة.

 
المعيد بقسـ  –تعييف السيد الميندس / محمد سعيد محمود عزاـ مية بشأف المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الك -2

ىندسة وعمـو الحاسبات بالكمية في وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ نظرًا لحصولو عمى درجة الماجستير حيث وافؽ 
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ممتزمًا في  مجمس قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات عمى تعييف سيادتو في وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ حيث أنو كاف
 .عممو ومسمكو منذ تعيينو في وظيفة معيد بالقسـ 

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة.

 

  -: شئىٌ انحعهيى وانطالة :رابعبً 
اذ شريؼ ذكي عبد تصويب اسـ الميندس / مع د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -0

شريؼ  ـ تخصص / ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية مف / معاذ 2108المقصود شريؼ خريج الكمية دور مايو 
ذكي عبد المقصود شريؼ إلى / معاذ شريؼ زكي عبد المقصود شريؼ ومرفؽ مع الطمب ) أصؿ شيادة ميالد الخريج بعد 

بطاؿ قيد ميالد مف السجؿ المدني ( حيث  –التصويب  أصؿ شيادة ميالد الخريج قبؿ –التصويب  صورة تصحي  وتثبيت وا 
 أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة .

 القــــــــرار
 . أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة

 

نقؿ قيد الطالب / خالد أحمد محروس أحمد  ئوف التعميـ والطالب بشأفد/ وكيؿ الكمية لش1المذكرة المقدمة مف السيد أ -2
عمى مف المعيد التكنولوجي العالي بالعاشر مف رمضاف إلى كميتنا ومرفؽ بطمبو خطاب مكتب التنسيؽ والذي يتضمف بأف 

التكنولوجي العالي  وكاف مقيدًا بالمعيد 370.5ـ شعبة رياضيات بمجموع 2107الطالب حاصؿ عمى الثانوية العامة عاـ 
بالعاشر مف رمضاف وموض  في نياية خطاب مكتب التنسيؽ باستكماؿ إجراءات قيد الطالب بالكمية بعد مراجعة األوراؽ ، 
حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى نقؿ قيد الطالب مف المعيد العالي التكنولوجي بالعاشر مف 

 ـ .2108/2109كترونية بمنوؼ بالفرقة اإلعدادي في العاـ الجامعي رمضاف إلى كمية اليندسة اإلل
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة .
 

الفصميف تحويؿ بعض الطالب مف نظاـ  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
أوليـ الطالب / فيمي ماىر ( طالب 7وعددىـ )ـ 2108/2109الدراسييف إلى نظاـ الساعات المعتمدة لمعاـ الجامعي 

فيمي ندا وآخرىـ الطالب / مرواف عمي عبد الحميد السروي ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى 
 يف إلى نظاـ البرامج التي تعمؿ بنظاـ ) الساعات المعتمدة ( .تحويؿ ىؤالء الطالب مف نظاـ الفصميف الدراسي

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة .

 

عاـ الجامعي جدوؿ امتحاف الدور الثاني لم د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
ـ ، حيث أوصت لجنة 02/9/2108ـ وينتيي في 9/9/2108ـ لطالب الفرقة الرابعة والذي يبدأ في 2107/2108

 شئوف التعميـ والطالب بالموافقة .
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة .
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تصويب إلتماسات طالب الفرقة الثانية دور  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف1ف السيد أالمذكرة المقدمة م -5 
 ـ ومرفؽ طية مذكرة مف أ.د / رئيس كنتروؿ الفرقة الثانية وذلؾ عمى النحو التالي:2108مايو 

 نتيجة الطالب بعد التصويب نتيجة الطالب قبؿ التصويب الرقـ األكاديمي االسـ ـ
باؽ لإلعادة تـ تصويب درجة الطالب في مقرر  0411085 رلس ىرني لبيب عطيةكي 0

 39/011إلى  38/011المجاالت االستاتيكية مف 
 لوجود خطأ مادي في الرصيد 

باؽ لإلعادة ولـ تتغير حالة 
الطالب وتبقى نتيجة الطالب 

 كما ىي عميو
ب درجة الطالب في مفصوؿ فرصة أولى تـ تصوي 0311485 مصطفى عيد مصطفى عويس 2

 64/011إلى  20/011مقرر آالت كيربية مف 
 لوجود خطأ مادي في الرصد

 منقوؿ بمادتيف
 الحاكمات الدقيقة

 قوى كيربية )تخمفات(

 حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة . 
 القــــــــرار

 مى توصية المجنة ويرفع لمجامعة .أوصى المجمس بالموافقة ع
 
  -: انعالقبت انثقبفية: خبيسبً  

الطمب المقدـ مف األستاذ الدكتور / محمد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف . السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -0
لمموافقة عمى اإلشتراؾ ) كمستمع ( في المؤتمر  –األستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  –إبراىيـ محمود 

ـ عمى أف تتحمؿ الجامعة قيمة 2108ديسمبر  03إلى  01ي لمنانو تكنولوجي والذي سيعقد بالقاىرة في القاىرة مف الدول
جنيو ثماني مائة جنييًا مصريًا فقط ال غير ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث  811رسـ اإلشتراؾ وىي 

ـ مع 2108( في المؤتمر الدولي لمنانو تكنولوجي وتطبيقاتيا  العممية بالموافقة عمى حضور سيادتو المؤتمر ) كمستمع
 تحمؿ الجامعة قيمة رسـ اإلشتراؾ طبقًا لمقواعد المعموؿ بيا في ىذا الشأف .

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة.

 
مد اإلجازة الدراسية الخاصة بالميندس /  فد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأ. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -2

ـ ، حيث 28/02/2108المعيد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات لمدة عاـ ثالث اعتبارًا مف  –محمد سعيد محمود عزاـ 
ـ وتغيير 2108أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى إنياء اإلجازة الدراسية اعتبارًا مف مايو 

مف اإليفاد ليصب  الحصوؿ عمى درجة الدكتوراه وكذلؾ تغيير جية اإليفاد والتوصية بالموافقة عمى منحة اجازة  الغرض
 0لدراسة الدكتوراه ابتداًء مف  City Universityدراسية لمدة عاـ قابؿ لمتجديد إعتبارًا مف اليوـ التالي إللتحاقو بجامعة 

المرفؽ مف الجامعة ، وتوصي المجنة بالنظر في كيفية احتساب مدة  ـ حسب ما جاء في خطاب القبوؿ2108سبتمبر 
ـ ( وىي الفترة مف تاريخ الحصوؿ عمى الماجستير وحتى بداية الدراسة 2108أغسطس  –يوليو  –الثالثة أشير ) يونيو 

 لمدكتوراه حيث لـ يرد ما يفيد أنو كاف يقـو بالدراسة خالؿ ىذه المدة .
 القــــــــرار

 مجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة.أوصى ال
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الطمب المقدـ مف الميندس / رامي أشرؼ  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف  -3
لمنحة اجازة دراسية لمدة عاـ قابؿ لمتجديد  –المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  –صالح الديف زيف الديف 

يصرؼ بالداخؿ لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه عمى المنحة المقدمة مف البرنامج المصري األلماني لممن  طويمة بمرتب 
" عممًا بأف الجية  DAAD( والمموؿ مف قبؿ وزارة التعميـ العالي والييئة األلمانية لمتبادؿ العممي "  GERLSالمدى ) 

نة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى منحة إجازة المانحة سوؼ تتحمؿ قيمة تذكرة السفر ، حيث أوصت لج
 ـ وفقًا لما ىو موض  في خطاب القبوؿ .2109إبريؿ  0دراسية لمدة عاـ قابؿ لمتجديد بمرتب يصرؼ بالداخؿ إعتبارًا مف 

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة.

 
مد البعثة الداخمية الخاصة بالميندسة /  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف. السيدة أالمذكرة المقدمة مف   -4

المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات لمدة عاـ إلستكماؿ باقي متطمبات االنتياء مف  –عبير عبد العزيز عشرة 
ة عمى المد لمدة عاـ بالداخؿ اعتبارًا مف الرسالة ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بالموافق

 ـ أو حتى تاريخ المناقشة أييما أقرب بمرتب يصرؼ بداخؿ .28/7/2109ـ حتى 29/7/2108
 القــــــــرار

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

وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الفيزيقا والرياضيات اليندسية األستاذ المساعد بقسـ  – أحمد محمد عبد الفتاح أبو عرايس/ د.
الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات 

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

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة عمى تسجيؿ األبحاث الخاصة بسيادتو ويرفع لمجامعة.

 
ة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد الموافق/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف د.أالمذكرة المقدمة مف السيدة  -6

وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفيزيقا والرياضيات اليندسية األستاذ المساعد بقسـ  – حسف محمد عبد الحافظ/ د.
الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى 

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

 أوصى المجمس بالموافقة عمى تسجيؿ األبحاث الخاصة بسيادتو ويرفع لمجامعة.
 
 ةة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيدلموافق/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف اد.أالمذكرة المقدمة مف السيدة  -7

وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بقسـ  المدرس – لمياء محمد محمد الشناوي/ د.



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 9/2108 /2 االولىالجمسة  ـ2109 / 2108الجامعى  ترونية بمنوؼ العاـمجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(7) 

الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى 
 ت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتيا .ة أو عربية أو عالمية. حيث أوصسواء مصري

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة عمى تسجيؿ األبحاث الخاصة بسيادتو ويرفع لمجامعة.

 

ة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد ف الموافق/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأد.أالمذكرة المقدمة مف السيدة  -8
وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية ىندسة وعمـو الحاسبات بقسـ  األستاذ المساعد – محمد آموف أحمد شرابي/ د.

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

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة عمى تسجيؿ األبحاث الخاصة بسيادتو ويرفع لمجامعة.

 

ة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيد ق/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافد.أالمذكرة المقدمة مف السيدة  -9
وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ  األستاذ المتفرغ – معوض إبراىيـ معوض د/1أ

الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات 
ت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث ية أو عربية أو عالمية. حيث أوصاألخرى سواء مصر 

 لسيادتو .
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى تسجيؿ األبحاث الخاصة بسيادتو ويرفع لمجامعة.
 

 ةة عمى تسجيؿ بحوث خاصة بالسيدأف الموافق/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشد.أالمذكرة المقدمة مف السيدة  -01
وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ األستاذ  – منى محمد صبري شقير /د1أ

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

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة عمى تسجيؿ األبحاث الخاصة بسيادتو ويرفع لمجامعة.

 

 -: دراسبت عهيب :سبدسبً 
 –لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة لمطالب / محمد إبراىيـ عمي الحداد د/ وكيؿ الكمية 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -0

ـ ، حيث 2100المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية واألمر معروض  أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ
 ـ .31/9/2109ـ حتى 0/01/2108عمى مجمس الكمية لمموافقة عمى المد لمطالب المذكور )عاـ ثالث( يبدأ مف 

 القــــــــرار
ويرفػػع  ـ31/9/2109ـ حتػػى 0/01/2108أوصػػى المجمػػس بالموافقػػة عمػػى المػػد لمطالػػب المػػذكور ) عػػاـ ثالػػث ( يبػػدا مػػف 

 لمجامعة.

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 9/2108 /2 االولىالجمسة  ـ2109 / 2108الجامعى  ترونية بمنوؼ العاـمجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(8) 

مد فترة الدراسة لمطالبة / رانيا رفعت جماؿ  وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف د/1المذكرة المقدمة مف السيد أ -2
المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر  –قطب 
صت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت ـ ، حيث أو 2100

ـ حتى 0/01/2108الكيربية واألمر معروض عمى مجمس الكمية لمموافقة عمى المد لمطالبة المذكورة )عاـ ثاني( يبدأ مف 
 ـ .31/9/2109

 القــــــــرار
ويرفػػع ـ 31/9/2109ـ حتػػى 0/01/2108لمطالبػػة المػػذكورة )عػػاـ ثػػاني( يبػػدأ مػػف  أوصػػى المجمػػس بالموافقػػة عمػػى المػػد

 .لمجامعة 

 
مد فترة الدراسة لمطالبة / مي حممي أحمد  وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف د/1المذكرة المقدمة مف السيد أ -3

سة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىند –شاىيف 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت 2100

حتى ـ 0/01/2108الكيربية واألمر معروض عمى مجمس الكمية لمموافقة عمى المد لمطالبة المذكورة )عاـ ثالث( يبدأ مف 
 ـ .31/9/2109

 القــــــــرار
ـ ويرفع 31/9/2109ـ حتى 0/01/2108أوصى المجمس بالموافقة عمى المد لمطالبة المذكورة )عاـ ثالث( يبدأ مف 

 لمجامعة .
ة مد فترة الدراسة لمطالبة / رانيا أحمد سالم وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف د/1المذكرة المقدمة مف السيد أ -4

المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر  –غازي 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت 2101

ـ حتى 0/01/2108مموافقة عمى المد لمطالبة المذكورة )عاـ رابع( يبدأ مف الكيربية واألمر معروض عمى مجمس الكمية ل
 ـ .31/9/2109

 القــــــــرار
ـ ويرفع 31/9/2109ـ حتى 0/01/2108( يبدأ مف رابعأوصى المجمس بالموافقة عمى المد لمطالبة المذكورة )عاـ 

  .لمجامعة
مد فترة الدراسة لمطالب / حساـ محمد ىماـ  ات العميا والبحوث بشأفوكيؿ الكمية لمدراس د/1المذكرة المقدمة مف السيد أ -5

المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر  –عبد اهلل 
اإللكترونيات واالتصاالت  ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ ىندسة2100

ـ حتى 0/01/2108الكيربية واألمر معروض عمى مجمس الكمية لمموافقة عمى المد لمطالب المذكور )عاـ ثالث( يبدأ مف 
 ـ .31/9/2109

 القــــــــرار
مجامعة ـ ويرفع ل31/9/2109ـ حتى 0/01/2108( يبدأ مف ثالث)عاـ  المد لمطالب المذكورأوصى المجمس بالموافقة عمى 

. 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 9/2108 /2 االولىالجمسة  ـ2109 / 2108الجامعى  ترونية بمنوؼ العاـمجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(9) 

مد فترة الدراسة لمطالبة / فاطمة السيد عمي  وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف د/1المذكرة المقدمة مف السيد أ -6
المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر  –إبراىيـ 
حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات  ـ " إلحاؽ " ،2103

واالتصاالت الكيربية واألمر معروض عمى مجمس الكمية لمموافقة عمى المد لمطالبة المذكورة )عاـ ثاني( يبدأ مف 
 ـ .31/9/2109ـ حتى 0/01/2108

 القــــــــرار
 ـ ويرفع لمجامعة 31/9/2109ـ حتى 0/01/2108( يبدأ مف ثانيمى المد لمطالبة المذكورة )عاـ أوصى المجمس بالموافقة ع

 
مد فترة الدراسة لمطالبة / فاطمة جالؿ  وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف د/1المذكرة المقدمة مف السيد أ -7

بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة  المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية –مصطفى حشاد 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات 2103أكتوبر 

واالتصاالت الكيربية واألمر معروض عمى مجمس الكمية لمموافقة عمى المد لمطالبة المذكورة )عاـ أوؿ( يبدأ مف 
 ـ .31/9/2109ـ حتى 0/01/2108

 القــــــــرار
 ـ ويرفع لمجامعة 31/9/2109ـ حتى 0/01/2108( يبدأ مف أوؿأوصى المجمس بالموافقة عمى المد لمطالبة المذكورة )عاـ 

 
مي سعيد مد فترة الدراسة لمطالبة / فاطمة سا وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف د/1المذكرة المقدمة مف السيد أ -8

المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة  –عبد اهلل 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات 2103أكتوبر 

س الكمية لمموافقة عمى المد لمطالبة المذكورة )عاـ أوؿ( يبدأ مف واالتصاالت الكيربية واألمر معروض عمى مجم
 ـ .31/9/2109ـ حتى 0/01/2108

 القــــــــرار
 ـ ويرفع لمجامعة 31/9/2109ـ حتى 0/01/2108( يبدأ مف أوؿأوصى المجمس بالموافقة عمى المد لمطالبة المذكورة )عاـ 

 
مد فترة الدراسة لمطالبة / ايماف محمد حسف  ة لمدراسات العميا والبحوث بشأفوكيؿ الكمي د/1المذكرة المقدمة مف السيد أ -9

المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر  –البقري 
سـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس ق2100

ـ حتى 0/01/2108الكيربية واألمر معروض عمى مجمس الكمية لمموافقة عمى المد لمطالبة المذكورة )عاـ ثالث( يبدأ مف 
 ـ .31/9/2109

 القــــــــرار
ـ ويرفع 31/9/1092ـ حتى 0/01/2108( يبدأ مف ثالثأوصى المجمس بالموافقة عمى المد لمطالبة المذكورة )عاـ 

 لمجامعة .
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 (ـ 9/2108 /2 االولىالجمسة  ـ2109 / 2108الجامعى  ترونية بمنوؼ العاـمجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(01) 

مد فترة الدراسة لمطالب / عماد عبد الحميـ  وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف د/1المذكرة المقدمة مف السيد أ -01
المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة  –السيد الشاذلي 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات 2103أكتوبر 
واالتصاالت الكيربية واألمر معروض عمى مجمس الكمية لمموافقة عمى المد لمطالب المذكور )عاـ أوؿ( يبدأ مف 

 ـ .31/9/2109ـ حتى 0/01/2108
 القــــــــرار

 ـ ويرفع لمجامعة 31/9/2109ـ حتى 0/01/2108( يبدأ مف أوؿقة عمى المد لمطالبة المذكورة )عاـ أوصى المجمس بالمواف
 

مد فترة الدراسة لمطالبة / ايماف جابر زىراف  وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف د/1المذكرة المقدمة مف السيد أ -00
ندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو الي –الشيخ 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت 2102

ـ حتى 0/01/2108مف الكيربية واألمر معروض عمى مجمس الكمية لمموافقة عمى المد لمطالبة المذكورة )عاـ ثاني( يبدأ 
 ـ .31/9/2109

 القــــــــرار
 ـ ويرفع لمجامعة 31/9/2109ـ حتى 0/01/2108( يبدأ مف ثانيأوصى المجمس بالموافقة عمى المد لمطالبة المذكورة )عاـ 

 

فاطمة محمد مد فترة الدراسة لمطالبة /  وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف د/1المذكرة المقدمة مف السيد أ -02
المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت  –عارؼ محمود حسيف 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ ىندسة 2102الكيربية دورة أكتوبر 

وض عمى مجمس الكمية لمموافقة عمى المد لمطالبة المذكورة )عاـ ثاني( يبدأ اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية واألمر معر 
 ـ .31/9/2109ـ حتى 0/01/2108مف 

 القــــــــرار
ـ ويرفع لمجامعة 31/9/2109ـ حتى 0/01/2108( يبدأ مف ثانيأوصى المجمس بالموافقة عمى المد لمطالبة المذكورة )عاـ 

. 
مد فترة الدراسة لمطالبة / راندا عمي عبد  وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف د/1المذكرة المقدمة مف السيد أ -03

المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة  –الباسط عثماف 
جاء بتوصية مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات  ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما2102أكتوبر 

واالتصاالت الكيربية واألمر معروض عمى مجمس الكمية لمموافقة عمى المد لمطالبة المذكورة )عاـ ثاني( يبدأ مف 
 ـ .31/9/2109ـ حتى 0/01/2108

 القــــــــرار
 ـ ويرفع لمجامعة 31/9/2109ـ حتى 0/01/2108( يبدأ مف ثانيأوصى المجمس بالموافقة عمى المد لمطالبة المذكورة )عاـ 

 
مد فترة الدراسة لمطالب / ايياب صالح  وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف د/1المذكرة المقدمة مف السيد أ -04

صاالت الكيربية المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالت –الديف محمد ىاشـ 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات 2119دورة أكتوبر 
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 (ـ 9/2108 /2 االولىالجمسة  ـ2109 / 2108الجامعى  ترونية بمنوؼ العاـمجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(00) 

واالتصاالت الكيربية واألمر معروض عمى مجمس الكمية لمموافقة عمى المد لمطالب المذكور )عاـ خامس( يبدأ مف 
 ـ .31/9/2109ـ حتى 0/01/2108

 ـــــرارالقـــ
ـ ويرفع 31/9/2109ـ حتى 0/01/2108( يبدأ مف خامس)عاـ  المد لمطالب المذكورأوصى المجمس بالموافقة عمى 

 لمجامعة .
 

عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة1المذكرة المقدمة مف السيد أ -05
المقيد لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  –د المنعـ عساكر بالطالب / أحمد عبد الصمد عب

ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( في موضوع ) 2106دورة أكتوبر  –اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) معالجة الصور ( 
  -شراؼ كؿ مف:ت النووية ( تحت إتطوير نموذج لتأميف نظـ التحقؽ البيومترية القابمة لإللغاء المستخدمة في المنشأ

 ىيئة الطاقة الذرية –مركز البحوث النووية  –المفاعالت  أستاذ متفرغ بقسـ نبيؿ محمد عبد الفتاح عيادد/ 1أ 0

 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ أسامة فوزي زىراف 2

 مى ما جاء مف مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية.حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة ع
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة1المذكرة المقدمة مف السيد أ -06
المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات والمقيد لدرجة دكتور  –حسيني إبراىيـ بالطالب / الحسيني إبراىيـ ال

) تقنيات    ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( في موضوع 2107دورة يناير  –الفمسفة في العمـو اليندسية ) عمـو الحاسب ( 
  -شراؼ كؿ مف:تحميؿ البيانات الضخمة ألنظمة الرعاية الصحية ( تحت إ

 

 أستاذ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات أيمف السد أحمد السيد عميرة/ د1أ 0
 مدرس بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د./ مروة أحمد شوماف 2
 مدرس بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د. / ىناء أبو العنيف عبد الجيد تركي 3

 عموـ الحاسبات .حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس قسـ ىندسة و 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
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(02) 

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى اعتمػاد التقريػر المقػدـ مػف 1المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -07
ة دكتػور الفمسػفة فػي العمػوـ اليندسػية المسػجؿ لدرجػ –باسـ محمػد عمػي الػدويؾ / الخاصة بالطالبلجنة االمتحاف الشامؿ 

 متحاف الشامؿ مكونة مف السادة: وكانت لجنة االـ . 2104بقسـ دورة أكتوبر 
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )عف لجنة اإلشراؼ( السيد محمود الربيعيأ.د/  0
 مف داخؿ القسـ()ة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية متفرغ بقسـ ىندسأستاذ  عاطؼ السيد أبو العـزأ.د/  2
 القسـ( خارجمف ) الفيزيقا والرياضيات اليندسيةمتفرغ بقسـ أستاذ  مجدي محمد كامؿ يوسؼأ.د/  3
 شبرا ) خارجي ( -أستاذ بكمية اليندسة  ىالة محمد عبد القادرأ.د/  4
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) مف داخؿ القسـ ( أستاذ مساعد بقسـ ىندسة احمد نبيو زكي راشدأ.د/  5

ىندسة حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى قرار لجنة االمتحاف الشامؿ بناء عمى ما جاء بمجمس قسـ 
 .اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .

 
ما جاء بالتقرير السنوي د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى 1لمقدمة مف السيد أالمذكرة ا -08

لمميندسة / نورا يحيي زكريا الشيخ المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو األساسية اليندسية بقسـ الفيزيقا والرياضيات 
 ة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بالتقرير السنوي .ـ ، حيث أوصت لجن2107/2108اليندسية لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .

 
 –اعتماد نتيجة الدراسات العميا ) دبمـو د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -09

ـ وتمت المراجعة النيائية أيضًا مف لجنة مف 2107/2108ـ العممية لمعاـ الجامعي دكتوراه ( جميع األقسا –ماجستير 
 اإلدارة العامة لمدراسات العميا بالجامعة دوف أي مالحظات .

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .

اعتماد نتيجة الفرقة الثانية دبمـو جميع شأف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ب1المذكرة المقدمة مف السيد أ -21
ـ وتمت المراجعة 2107/2108األقساـ العممية وكذلؾ من  ) دبموـ الدراسات العميا لطالب الفرقة الثانية ( لمعاـ الجامعي 
 النيائية أيضًا مف لجنة مف اإلدارة العامة لمدراسات العميا بالجامعة دوف أي مالحظات .

 القــــــــرار
 ى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .أوص
 

مد فترة الدراسة ) مد عاـ خامس (  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف1المذكرة المقدمة مف السيد أ -20
المسجمة لدرجة الماجستير في العمـو األساسية اليندسية بقسـ الفيزيقا والرياضيات  –لمطالبة / نورا يحيي زكريا الشيخ 
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(03) 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة 31/9/2109ـ حتى 0/01/2108ـ يبدأ مف 2101يندسية دورة ال
 عمى مد فترة الدراسة ) عاـ خامس ( لمطالبة المذكورة .

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .

 
فحػػص  وث بشػػأف الموافقػػة عمػػى توصػػية لجنػػةلعميػػا والبحػػد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات ا.المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -22

الماجستير فػي العمػوـ اليندسػية  ةلدرج المسجؿحساـ عمي عمي العربي و الخاصة بالميندس/  الماجستيرومناقشة رسالة 
) نمػػاذج ىػػوائي التوحيػػد فػػي تطبيقػػات تجميػػع طاقػػة الموجػػات الكيرومغناطيسػػية (  -ـ فػػي موضػػوع :2104دورة أكتػػوبر 

  -رسالة مف السادة:ؿ لجنة فحص ومناقشة الوتشكي
 

 انىظيفة السى و

 ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) مشرؼ (أستاذ متفرغ بقسـ  صابر حممي زيف الديفأ.د/  2
 ) خارجي ( أستاذ بالمركز القومي لمبحوث أحمد محمود عطيةأ.د/  2
 ) داخمي (ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  أستاذ مساعد بقسـ  د. / أحمد إبراىيـ بينسي 3
 )مشرؼ(أستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  د./ ىند عبد العظيـ مميط  4

حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى من  الميندس المذكور درجة الماجستير في العمـو اليندسية تخصص 
 ترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .ىندسة اإللك

 القــــــــرار
 ويرفع لمجامعة . عمى من  الميندس المذكور أوصى المجمس بالموافقة

 
فحػػص  وث بشػػأف الموافقػػة عمػػى توصػػية لجنػػةد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػ.المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -23
كيرلس فػؤاد لبيػب يوسػؼ المعيػد بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الخاصة بالميندس/  الماجستيرمناقشة رسالة و 

) إدارة الطيػؼ لشػبكات  -ـ فػي موضػوع :2102الماجسػتير فػي العمػوـ اليندسػية دورة أكتػوبر  ةلدرجػ المسجؿالكيربية و 
  -الة مف السادة:رساالتصاالت الالسمكية ( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة ال

 
 انىظيفة السى و

 ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ) داخمي (أستاذ متفرغ بقسـ  معوض إبراىيـ معوضأ.د/  2
 ) خارجي ( أستاذ بالمعيد العالي لميندسة صالح سيد إبراىيـ العجوزأ.د/  2
 نيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ(لكترو ىندسة اإل أستاذ مساعد بقسـ  د. / محمد عبد النبي محمد 3

حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى من  الميندس المذكور درجة الماجستير في العمـو اليندسية تخصص 
 ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .

 القــــــــرار
 ويرفع لمجامعة .الميندس المذكور عمى من  ة أوصى المجمس بالموافق



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ـ 9/2108 /2 االولىالجمسة  ـ2109 / 2108الجامعى  ترونية بمنوؼ العاـمجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(04) 

 
فحػػص  وث بشػػأف الموافقػػة عمػػى تشػػكيؿ لجنػػةد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػ.المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -24

رمضاف محمد عبد العظيـ جاد الحؽ المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعموـ الخاصة بالميندس/  الدكتوراهومناقشة رسالة 
) األنظمػة الحيويػة  -ـ فػي موضػوع :2103دكتور الفمسفة في العموـ اليندسػية دورة أكتػوبر  ةلدرج المسجؿات و الحاسب

  -رسالة مف السادة:المتعددة لمتعرؼ عمى اليوية ( وتشكيؿ لجنة فحص ومناقشة ال
 انىظيفة السى و

 ف لجنة اإلشراؼ (ىندسة وعموـ الحاسبات ) عأستاذ متفرغ بقسـ  نواؿ أحمد الفيشاويأ.د/  2
 ) خارجي ( جامعة المنصورة –أستاذ بكمية اليندسة  محمد عبد العظيـ محمدأ.د/  2
 لكترونيات واالتصاالت الكيربية ) داخمي (ىندسة اإل أستاذ بقسـ  أ.د / فتحي السيد عبد السميع 3
 ف لجنة اإلشراؼ (ىندسة وعمـو الحاسبات ) عأستاذ بقسـ  أ.د / أيمف السيد أحمد السيد عميره 4

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

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

فحػػص  تشػػكيؿ لجنػػة وث بشػػأف الموافقػػة عمػػىد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػ.المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -25
الماجسػػتير فػي العمػػوـ  ةة لدرجػالمسػػجمإيمػاف سػػعد عبػد الحميػػد عطيػو / ةالخاصػة بالميندسػػ الماجسػػتيرومناقشػة رسػالة 

) طريقػة فعالػو لتخصػػيص المػوارد فػي شػػبكات خاليػا الفيمتػو ( وتشػػكيؿ  -ـ فػي موضػػوع :2103اليندسػية دورة أكتػوبر 
  -رسالة مف السادة:لجنة فحص ومناقشة ال

 انىظيفة السى و

 ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ(أستاذ متفرغ بقسـ  سامي عبد المنعـ الضميؿأ.د/  2
 ) خارجي ( الجامعة األلمانية –أستاذ وعميد كمية اليندسة  أحمد السيد العربي الميديأ.د/  2
 ات واالتصاالت الكيربية ) داخمي (لكترونيىندسة اإل أستاذ بقسـ  أ.د / فتحي السيد عبد السميع 3

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

  أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
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(05) 

وث بشػػأف الموافقػػة عمػػى إضػػافة اسػػـ السػػيد والبحػػ د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا.المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -26
إلػى لجنػة اإلشػراؼ عمػى رسػالة  –مػدرس بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـ  –الدكتور / رأفت السػيد شػمبي 

المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة  –الدكتوراه الخاصة بالطالب / حساـ حسف عمي عمار 
ـ ، موضوع الرسالة " خوارزميات التحسيف الفائقة لمتحكـ مػف الدرجػة 2106رونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر اإللكت

  الجزئية في األنظمة الالخطية " لتصب  لجنة اإلشراؼ كالتالي :
 انىظيفة السى و

 كـىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحأستاذ متفرغ بقسـ  محمد إبراىيـ محمودأ.د/  2
 جامعة بنيا –أستاذ مساعد بكمية الحاسبات والمعمومات  د. / أحمد طاىر آزار 2
 مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ د. / رأفت السيد شمبي 3

حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إضافة اسـ السيد الدكتور / رأفت السيد شمبي وعدـ الموافقة عمى حذؼ 
 السيد الدكتور / أحمد طاىر آزار نظرًا لعدـ وجود اعتذار رسمي مف سيادتو .

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .

 
وث بشأف الموافقة عمى " تعديؿ في لجنة اإلشراؼ " د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح.المذكرة المقدمة مف السيد أ -27

أستاذ متفرغ ) مدرس ( بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت  –الدكتور / بسيوني محمد سالـ السيد  –برفع اسـ 
المسجؿ لدرجة  –إلى لجنة اإلشراؼ عمى رسالة الماجستير الخاصة بالميندس / محمد جماؿ رجب العماوي  –الكيربية 

ـ ، 2107إلحاؽ بدورة أكتوبر  –كيربية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت ال –الماجستير في العمـو اليندسية 
 لتصب  لجنة اإلشراؼ :

 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ متفرغ ) أستاذ مساعد ( بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د. / صالح الديف محمود دياب 0
 مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ د. / غادة محمد عبد الستار 2
 وصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .حيث أ

 القــــــــرار
 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .

 
( عاـ أوؿ  )عمى إيقاؼ قيد  وث بشأف الموافقةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح.المذكرة المقدمة مف السيد أ -28

المقيدة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية تخصص ىندسة وعمـو الحاسبات  –لمميندسة / نيى فاروؽ حسف أيوب 
ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( وذلؾ نظرًا لرعاية والدتيا ، حيث 2104دورة أكتوبر  –بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  –

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

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
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(06) 

عاـ أوؿ ( ) عمى إيقاؼ قيد  وث بشأف الموافقةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح.المذكرة المقدمة مف السيد أ -29
دة لدرجة الماجستير في العمـو اليندسية تخصص اإللكترونيات المقي –لمميندسة / ىند عبده عبد الرحيـ راضي 

ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( 2104دورة أكتوبر  –بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  –الصناعية والتحكـ 
ىندسة  وذلؾ نظرًا لرعاية طفمتيا ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ

 اإللكترونيات الصناعية والتحكـ .
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

( )عاـ ثاني عمى إيقاؼ قيد وث بشأف الموافقةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح.المذكرة المقدمة مف السيد أ -31
ر في العمـو اليندسية تخصص اإللكترونيات الصناعية المقيد لدرجة الماجستي –لمميندس / محمد مصطفى شفيؽ جواد 

ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( وذلؾ نظرًا 2103دورة أكتوبر  –بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  –والتحكـ 
مرض والدتو ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات 

 الصناعية والتحكـ .
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

عمى إيقاؼ تسجيؿ ) عاـ أوؿ  وث بشأف الموافقةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح.المذكرة المقدمة مف السيد أ -30
مـو اليندسية تخصص ىندسة وعموـ المسجمة لدرجة ماجستير الع –( لمميندسة / رانا محمود عبد العزيز محمود شمبي 

ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( عف العاـ الجامعي 2103دورة أكتوبر  –بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  –الحاسبات 
ـ وذلؾ نظرًا لمرض والدتيا ، حيث أوصى لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس 2107/2108

 .قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

ـ ) 2108مد فترة القيد لدورة أكتوبر  وث بشأفد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح.المذكرة المقدمة مف السيد أ -32
مبارؾ ) وىي ـ وذلؾ نظرًا لتداخؿ اجازة عيد األضحى ال2108/2109دكتوراه ( لمعاـ الجامعي  –ماجستير  –دبمـو 

ـ 2108أسبوع كامؿ ( مع فترة التقديـ وحرصًا منا عمى مصمحة الطالب نمتمس مف سيادتكـ مد فترة التقديـ لدورة أكتوبر 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة 05/9/2108ـ بداًل مف 21/9/2108حتى الساعة الثانية بعد ظير يـو 

 ـ .05/9/2108ـ بداًل مف 21/9/2108ـ حتى الساعة الثانية بعد ظير يوـ 2108ر عمى مد فترة التقديـ لدورة أكتوب
 القــــــــرار

  أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
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(07) 

وث بشأف رفض السيد األستاذ الدكتور / عبد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح.المذكرة المقدمة مف السيد أ -33
أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية التوقيع عمى النموذج الخاص  –العزيز إبراىيـ محمود 

بتعديؿ لجنة اإلشراؼ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بإرساؿ نموذج التعديؿ في لجنة اإلشراؼ الخاصة بالطالب دوف 
عضو لجنة  ة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةتوقيع السيد أ.د / عبد العزيز إبراىيـ محمود أستاذ متفرغ بقسـ ىندس

اإلشراؼ عمى الطالب حيث أف سيادتو رفض التوقيع عمى النموذج نيائيًا بالرغـ مف عرض الموضوع عمى القسـ والذي 
 أتخذ قرار بحضور الطالب لمقابمة المشرؼ .

 القــــــــرار
 .ماؿ باقي التوقيعات ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية إلستكيعاد لقسـ 

 
وث بشأف جيات الحصوؿ عمى المستوى المغوي د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبح.المذكرة المقدمة مف السيد أ -34

لدرجتي الماجستير والدكتوراه بالكميات التي لـ تحدد لوائحيا جيات الحصوؿ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا 
( والسابؽ اإلشارة مجمس الجامعة –مجمس الدراسات العميا والبحوث لتفعيؿ قراري )ضوع لمجمس الكمية برفع المو 

إلييما بخصوص جيات الحصوؿ عمى المستوى المغوي لدرجتي الماجستير والدكتوراه بالكميات التي لـ تحدد لوائحيا 
 جيات الحصوؿ .

 القــــــــرار
( ال تتـ مناقشة أي رسالة ماجستير أو دكتوراه إال بعػد أف يحقػؽ 03قـ )أوصى المجمس باإللتزاـ بما ورد بالالئحة في المادة ر 

الطالب المستوى المغوي المناسب في المغة اإللنجميزية والذي يقرره مجمس الكمية مف أحد المراكز المعتمدة سواء بالجامعػة 
 .أو خارجيا 

 
 -انهجبٌ: -:  سببعبً 

 ةالمنعقدـ 2107/2108 لمعاـ الجامعيوكيد الجودة بجمستو العادية الفريؽ التنفيذي لوحدة ت جتمػاع مجمسمحضر إ -0
 ـ.8/2108/ 26بتاريخ 

 القــــــــرار

 أحيط المجلس علما .
 
ـ 2107/2108 لمعاـ الجامعيلجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية بجمستو العادية ) الثانية عشرة ( جتمػاع محضر إ -2

 ـ.8/2108/ 26بتاريخ  ةالمنعقد
 القــــــــرار

 أحيط المجلس علما .
 ةالمنعقدـ 2107/2108 لمعاـ الجامعيلجنة شئوف التعميـ والطالب بجمستو العادية ) الثانية عشرة ( جتمػاع محضر إ -3

 ـ.8/2108/ 26بتاريخ 
 القــــــــرار

 أحيط المجلس علما .
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(08) 

 لمعاـ الجامعييربية بجمستو العادية ) الثانية عشرة ( مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكجتمػاع محضر إ -4
 ـ.8/2108/ 02بتاريخ  ةالمنعقدـ 2107/2108

 القــــــــرار

 أحيط المجلس علما .
 
مجمس إدارة المجمة العممية ) مجمة المنوفية لبحوث اليندسة اإللكترونية ( النصؼ سنوية  جمسة يـو جتمػاع محضر إ -5

 ـ.8/2108/ 02بتاريخ  ةالمنعقدـ 2107/2108 لمعاـ الجامعياألحد 
 القــــــــرار

 أحيط المجلس علما .
 
/ 26بتاريخ  ةالمنعقدـ 2107/2108 لمعاـ الجامعيلجنة الدراسات العميا الجمسة ) الثانية عشر ( جتمػاع محضر إ -6

 ـ.8/2108
 القــــــــرار

 أحيط المجلس علما .
 
ـ 2107/2108 لمعاـ الجامعيوالرياضيات اليندسية الجمسة ) الثانية عشر (  مجمس قسـ الفيزيقاجتمػاع محضر إ -7

 ـ.8/2108/ 02بتاريخ  ةالمنعقد
 القــــــــرار

 أحيط المجلس علما .
 
 ةالمنعقدـ 2107/2108 لمعاـ الجامعيالمجنة التنسيقية لمبرامج التي تعمؿ بنظاـ الساعات المعتمدة جتمػاع محضر إ -8

 ـ.8/2108/ 29بتاريخ 
 القــــــــرار

 .أحيط المجلس علما 
 يب يسحجد يٍ أعًبل -:ثبيُبً 

 

 لمعاـ الجامعيمجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ الجمسة ) الثانية عشر ( جتمػاع محضر إ -0
 ـ.02/8/2108بتاريخ  ةالمنعقدـ 2107/2108

 القــــــــرار

 أحيط المجلس علما .
) الثانية الجمسة  الساعات المعتمدة بنظاـ ) الميكاترونيؾ ( جمس إدارة برنامج ىندسة التحكـ الصناعيةمجتمػاع محضر إ -2

 ـ.02/8/2108بتاريخ  ةالمنعقدـ 2107/2108 لمعاـ الجامعيعشر ( 
 القــــــــرار

 أحيط المجلس علما .
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(09) 

بحوث بشأف الموافقة عمى ميزانية المجمة العممية لمكمية المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا وال – 3
 ـ ، حيث أوصى مجمس إدارة المجمة بالموافقة .2107/2108لمعاـ المالي 

 القــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة .
 
داخمية بشأف موعد تسجيؿ الفصؿ المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف الالئحة ال – 4

أسبوع تدريسيًا ونظرًا ألف  05والذي يبدأ مف السبت الثالث مف شير سبتمبر ولمدة ـ 2107/2108الدراسي األوؿ 
ـ باإلضافة إلى أجازة عيد األضحى المبارؾ كانت خالؿ 9/9/2108امتحانات البرامج في الفصؿ الصيفي ينتيي في 

ـ بداًل مف 22/9/2108جاء الموافقة عمى إرجاء الدراسة أسبوع واحد فقط عمى أف تبدأ يوـ ، الر الفصؿ الدراسي الصيفي 
 ـ .05/9/2108

 القــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة .

 
أة لممرشد المذكرة المقدمة مف السيد د. / المدير التنفيذي لبرنامج اليندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا بشأف طمب مكاف – 5

 مف برنامج اليندسة الطبية والحيوية . األكاديمي
 القــــــــرار

 ويرفع للجامعة . المالية للبرنامج بحد أقصى شهر من كل فصل دراسي  أوصى المجلس بالموافقة طبقاً لالئحة

 
كيفية احتساب المعدؿ  فالمذكرة المقدمة مف السيد د. / المدير التنفيذي لبرنامج ىندسة االتصاالت والشبكات بشأ – 6

 التراكمي النيائي بدوف التدريب الصيفي .
 القــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة .
 

ـ بشأف موافقة مجمس الجامعة بجمستو المنعقدة بتاريخ 9/8/2108( بتاريخ  0859قرار رئيس الجامعة رقـ )  - 7
نقيب نقابة الميندسيف بالمنوفية عضوًا بمجمس  –ر / شبؿ محمد ضحا عمى تعييف السيد األستاذ الدكتو ـ 30/7/2108

كمية اليندسة اإللكترونية بالجامعة مف الخارج ولمدة عاـ عمى أال يجمع بينعضوية أكثر مف مجمس مف مجالس الكميات 
بيف عضوية مجمس ـ بشأ، تنظيـ الجامعات وال أ، يجمع 0972لسنة  49والمعاىد التابعة لمجامعات الخاضعة لمقانوف 

 الكمية أو المعيد وعضوية مجمس الجامعة الذي تتبعو الكمية .
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
المذكرة المقدمة مف الميندس / سام  عبد الحميـ محمد عبد السالـ مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصػناعية والػتحكـ  -8

خمصة مف رسالة الدكتوراه الخاصة بو وىي في مجػالت عمميػة عالميػة متميػزة بشأف اإلحاطة بأنو قد قاـ بنشر أبحاث مست
ـ تابعػػة لػػدور نشػػر عالميػػة متميػػزة وذلػػؾ 2107لعػػاـ  Thomson Reutersذات معامػػؿ تػػأثير كبيػػر حسػػب مقيػػاس 

 باإلشتراؾ مع لجنة اإلشراؼ السادة :
 يات الصناعية والتحكـ (أ.د / محمد أحمد فكيريف ىالؿ ) أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترون .0
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 د. / محمد حمدي محمد السيد ) أستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ ( .2
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . المميزتكريـ سيادتو عمى وأوصى بأحيط المجمس عممًا 
 ـ.02/8/2108ريخ يوـ األحد مس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات بجمستو الثانية عشرة المنعقدة بتامحضر مج -9

 القــــــــرار 

 1عمماً المجمس  أحيط
جالس األقساـ ومجمس الكمية والمجاف المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ عميد الكمية بشأف النظر فى تحديد مواعيد م -01

 ـ.2108/2109 الجامعيالعممية بالكمية لمعاـ 
 القــــــــرار

 كوف :أف ي ىعمأوصى المجمس بالموافقة 
   1مجمس الكمية األسبوع األوؿ مف كؿ شير -0     
 مف كؿ شير الثانيمجالس األقساـ األسبوع  -2      

 .ويرفع لمجامعةلجاف الدراسات العميا والعالقات الثقافية االسبوع الثالث مف الشير  -2      
 الكمية  ـ بشأف إعادة تشكيؿ مجمس2/9/2108( بتاريخ 0قرار عميد الكمية رقـ ) -00

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 

ىذا وقد وافؽ المجمس عمى تفويض السيد أ.د / عميد الكمية ورئيس المجمس في إنياء بعض األعماؿ عف المجمس كما 
 ـ في البنود التالية :0972لسنة  49مف القانوف  40جاء بالمادة 

 
 . توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العممية .0

قرار مداوالت لجاف 2 . تحديد مواعيد االمتحاف ووضع جداولة وتوزيع أعمالو وتشكيؿ لجانو وتحديد واجبات الممتحنيف وا 

 االمتحاف ونتائج االمتحانات في الكمية أو المعيد .

 . اقتراح من  الدرجات والشيادات لمدبمومات مف الكمية .3

 ومكافآت التفرغ لمدراسات العميا .. الترشي  لمبعثات والمن  واألجازات الدراسية 4

لييما .5  . الندب مف الكمية أو المعيد وا 

 . الترشي  لمميمات العممية واإلعارات وأجازات التفرغ ونقميـ .6

 . رعاية الشئوف االجتماعية والرياضية لمطالب .7
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 . اقتراح قبوؿ التبرعات مع مراعاة حكـ المادة السابعة .8

 فرؽ اإلعدادية وطالب الفرؽ األولى بحسب األحواؿ مف الكميات والمعاىد .. قبوؿ تحويؿ طالب ال9

 . الترشي  لممؤتمرات العممية .01

عتماد النتائج .00  . تصويب حالة الطالب وا 

 
 
 

 اَحهى الجحًبع حيث كبَث انسبعة انثبنثة يسبءً              

 

 د انكهيةأييٍ انًجهس                                 عًي       

 

 
 قبئى بعًم أ.د/ عبد انُبصر عبد انجىاد يحًد              أ. د/ انسيد يحًىد انربيعي  
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