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 تماع مجمس الكميةمحضر اج

 .ـ5/9/0201 الموافؽ االحدالمنعقدة يـو  { األولى} الجمسة                           
م وفى حوبم السبعت الحبدٌت عشر صببحبً حن عقد اجخوبع هجلس الكلٍت 5/9/0201اًه فً ٌىم االحد الوىافق 

 وٍد الكلٍت () ع ةأٌوي السٍد أحود السٍد عوٍربرئبست السٍد األسخبذ الدكخىر/ 

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

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

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

 رئيس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  / حمدي عمى أحمد عوضد2أ 4

 رئيس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د / أسامة فوزي نبوي زىراف 5

 رئيس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د/ جماؿ محروس عمى عطية 2أ 6

 الفيزيقا والرياضيات اليندسية قسـبعمؿ رئيس مجمس  قائـ / محمد سيد محمد عبد القادر2د 7

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات )بالتناوب( أ.د/ عبد الحميد محمد رجب 8

   األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات. سماعيؿإأ.د/ نبيؿ عبد الواحد  9

 كترونيات واالتصاالت الكيربيةاالستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة اإلل د/ عبد العزيز ابراىيـ محمود2أ 12

 االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مدعو( أ.د/ صابر حممي زيف الديف 11

 الفيزيقا والرياضيات اليندسية )بالتناوب(األستاذ المتفرغ بقسـ  أ.د/ مصطفى حسف عيسى 10

 فرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـاألستاذ المت أ.د/ محمد عبد العظيـ البرديني 13

 االستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  أ.د/ حسف محمد عبد الحافظ 14

 األستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )بالتناوب( أ.د/ سعيد محمد عبد العاطي 15

 ـ االساتذة المساعديف )بالتناوب(أقد / نرميف عبد الوىاب البينساوي2د 16

 أقدـ المدرسيف )بالتناوب( خضر د./ طارؽ يحي 17

 المدير التنفيذي لمدرسة العربي الثانوية لمتكنولوجيا التطبيقية ) مف الخارج (  ـ/ سامى فتحي عبده سرور 18

 اعتذر عف الحضور

 إللكترونيات الصناعية والتحكـ )بالتناوب(ىندسة ا األستاذ المتفرغ بقسـ أ.د / نبيمة محمود الربيعي  1

 ) مف الخارج ( الميندسيف بالمنوفيةنقابة نقيب  د./ شبؿ محمد ضحا 0

 تولى سكرتارية الجمسةت

 أمانة المجالس والمجاف   السيدة / آماؿ محمد الصاوي  1  
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 "االجتماع   "          وبدأ السيد أ.د/ رئيس المجمس
 "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  "بذكر                                     

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

 بالشكر لمسادة أعضاء مجمس الكمية لمدورة الماضية وىـ : سيادتو كما تقدـ 

 ـ نصار .محمد محمد عبد السالأ.د /  -1

 . أ.د / معوض ابراىيـ معوض -0

 نواؿ أحمد الفيشاويأ.د /  -3

 .عبد المنعـ الجناينيعمي وداد أ.د /  -4

 .محمد أبو زيد البروانيأ.د /  -5

 .أحمد نبيو زكي راشد أ.د / -6

 .زياد محمد الصغير طود. /  -7

 : كما تقدـ سيادتو بالتينئة لمسادة أعضاء مجمس الكمية الجدد 

 . رجب عبد الحميد محمد/  أ.د .1

 . صابر حممي زيف الديف/ أ.د  .0

 . مصطفى حسف عيسى/ أ.د  .3

 . نبيمة محمود الربيعي/ أ.د .4

 . سعيد محمد عبد العاطي/  أ.د .5

   . نرميف عبد الوىاب البينساويأ.د/  .6

 د. / طارؽ يحي خضر . .7

  سعيد محمد عبد العاطي . / أ.دكما تـ اختيار أميف مجمس الكمية السيد 
 

 -: الوصبدقبث :أوالً 
 . ـ1/8/0201 ( المنعقدة بتاريخ الثانية عشر المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة )

 
 هىضىعبث ببلخفىٌض ::  ثبًٍبً 
وافؽ مجمس الكمية عمى تفويض السػيد أ.د / عميػد الكميػة ورئػيس المجمػس فػي إنيػاء بعػض األعمػاؿ عػف المجمػس  -1

 لتالية :ـ في البنود ا1970لسنة  49مف القانوف  41كما جاء بالمادة 

 توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العممية . .1

قرار مداوالت لجػاف  .0 تحديد مواعيد االمتحاف ووضع جداولو وتوزيع أعمالو وتشكيؿ لجانو وتحديد واجبات الممتحنيف وا 
 االمتحاف ونتائج االمتحانات في الكمية أو المعيد .

 مف الكمية أو المعيد .اقتراح من  الدرجات والشيادات العممية والدبمومات  .3
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 الدراسية ومكافآت التفرغ لمدراسات العميا . واإلجازاتالترشي  لمبعثات والمن   .4

لييما . .5  الندب مف الكمية أو المعيد وا 

 الترشي  لمميمات العممية واإلعارات وأجازات التفرغ ونقميـ . .6

 رعاية الشئوف اإلجتماعية والرياضية لمطالب . .7

 ع مراعاة حكـ المادة السابعة .اقتراح قبوؿ التبرعات م .8

 قبوؿ تحويؿ طالب الفرؽ اإلعدادية وطالب الفرؽ األولى بحسب األحواؿ مف الكميات والمعاىد . .9

 الترشي  لممؤتمرات العممية . .12

 األمور التي تتطمب اجراءات عاجمة. .11

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 

المدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية  –محمد سميـ  المذكرة المقدمة مف السيد د./ ابراىيـ عمي -2
 Waseda( بجامعة POST Doctoralوالتحكـ بشأف الموافقة عمى السفر لميمة عممية )

University  ـ بمرتب يصرؼ مف الداخؿ، 2222نوفمبر  28بدولة الياباف لمدة سنة عمى أف تبدأ مف
 Wasedaلمميمة العممية وعمى أف تتحمؿ جامعة وعمى أف ال تتحمؿ جامعة المنوفية أي تكاليؼ 

University  كافة تكاليؼ الميمة العممية، حيث أوصى مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية
 والتحكـ بالموافقة بالتفويض حيث أف الخطة الدراسية لف تتأثر .

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة بالتفويض ويرفع لمجامعة .
 
المدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات  –المذكرة المقدمة مف السيد د./ عالء محمد عبد المعطي خميفة  -3

 University( بجامعة POST Doctoralالصناعية والتحكـ بشأف الموافقة عمى السفر لميمة عممية )

of Manchester   32يي في ـ وتنت2222أكتوبر  25بدولة انجمترا لمدة ستة أشير عمى أف تبدأ مف 
ـ بمرتب يصرؼ مف الداخؿ، وعمى أف ال تتحمؿ جامعة المنوفية أي تكاليؼ لمميمة 2222ابريؿ 

  University of Manchesterالعممية ماعدا تذاكر الطيراف ذىابا وعودة، وعمى أف تتحمؿ جامعة
حكـ بالموافقة كافة تكاليؼ الميمة العممية، حيث أوصى مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والت

 بالتفويض حيث أف الخطة الدراسية لف تتأثر .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .بالتفويض أوصى مجمس الكمية بالموافقة 
 

 . -هىضىعبث لإلحبطت :ثبلثبً : 
ـ بشأف تشكيؿ مجمس الكمية لمعاـ الجامعي 29/8/2222( بتاريخ 2د/ عميد الكمية رقـ )2قرار السيد أ -2

 .ـ2222/2222
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 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 
 ىندسةقسـ ـ بشأف تشكيؿ مجمس 29/8/2222( بتاريخ 2د/ عميد الكمية رقـ )2قرار السيد أ -2

 .ـ2222/2222االلكترونيات واالتصاالت الكيربية لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 
ىندسة قسـ ـ بشأف تشكيؿ مجمس 29/8/2222بتاريخ  (3د/ عميد الكمية رقـ )2قرار السيد أ -3

 .ـ2222/2222لمعاـ الجامعي  الصناعية والتحكـااللكترونيات 
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 
وعموـ ىندسة قسـ ـ بشأف تشكيؿ مجمس 29/8/2222( بتاريخ 4د/ عميد الكمية رقـ )2قرار السيد أ -4

 .ـ2222/2222لمعاـ الجامعي  الحاسبات
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 
قسـ الفيزيقا ـ بشأف تشكيؿ مجمس 29/8/2222( بتاريخ 5د/ عميد الكمية رقـ )2قرار السيد أ -5

 .ـ2222/2222لمعاـ الجامعي  والرياضيات اليندسية
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 
 ىيئة النشر لممجمة العمميةـ بشأف تشكيؿ 29/8/2222( بتاريخ 9د/ عميد الكمية رقـ )2قرار السيد أ -6

 .ـ2222/2222لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 
د/ عميد الكمية بالنسبة لزيادة الرسوـ الدراسية لمساعة المعتمدة تـ تحديدىا 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-7

 جنيو لمساعة المعتمدة .422مغ ـ بمب32/8/2222مف مجمس الجامعة رقـ ) ( بتاريخ 
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 

 هىضىعبث عبهت ::  رابعبً 
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مج منحة التدريب بالخارج بشأف قبوؿ المذكرة المقدمة مف السيد د./ احمد فراج المشرؼ عمى برنا -3
الطالبة / آالء ابراىيـ عمى الغراب الطالبة بكمية اليندسة اإللكترونية لمتدريب عمى تكنولوجيا األقمار 

بتمويؿ مف وزارة التعميـ العالي وذلؾ ضمف  25/9إلى  29/8الصناعية بدولة روسيا خالؿ الفترة مف 
 صرية واإلدارة المركزية لمبعثات بوزارة التعميـ العالي .اتفاؽ التعاوف بيف وكالة الفضاء الم

 القــــــــرار

 .أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ رئيس لجنة النظاـ والمراقبة لمفرقة االعدادي )حديث( بشأف احصائية 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -4
 نسب التقديرات 

 النسبة المئوية عدد الطالب التقدير
 2552 23 طالب ناجحوف بتقدير عاـ ممتاز

 22579 56 طالب ناجحوف بتقدير عاـ جيد جيداً 
 25524 232 طالب ناجحوف بتقدير عاـ جيد =
 26538 85 طالب ناجحوف بتقدير عاـ مقبوؿ
 22595 62 طالب منقولوف بمادة تخمؼ واحدة

 22524 63 طالب منقولوف بمادتي تخمؼ
 27592 93 طالب باقوف لإلعادة

 2593 22 طالب مفصولوف نيائياً 
طالب تقدموا بأعذار مقبولة وتبقى حالتيـ عمى ما 

 2526 6 ىي عميو

 القــــــــرار

 .أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ رئيس لجنة النظاـ والمراقبة لمفرقة االعدادي )حديث( بشأف احصائية 2الكتاب المقدـ مف السيد أ -5
 النجاح في المواد المختمفة  نسب

 نسبة النجاح نجاح رسوب غياب حضور المادة ـ

 77,26 383 114 00 497 (1رياضيات ) 1
 86,46 408 67 04 495 (1فيزياء ) 0
 90,89 457 35 07 490 كيمياء ىندسية 3
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 81,21 421 94 04 495 التصميـ المنطقي 4
سقاط  5  92,69 448 46 05 494 1-رسـ ىندسي وا 
 91,48 451 40 06 493 ميارات االتصاؿ والعرض 6
 95,37 474 03 00 497 لغة إنجميزية 7
 85,62 416 72 33 486 (0رياضيات ) 8
 97,30 470 13 34 485 (0فيزياء ) 9
 84,95 410 73 34 485 ميكانيكا 12
سقاط  11  80.85 421 83 35 484 0-رسـ ىندسي وا 
 83.88 426 78 35 484 لغات الحاسب 10
 93.61 454 31 34 485 ىندسة إنتاج 13
 98.77 482 6 33 486 تاريخ العموـ اليندسية 14

 القــــــــرار

 .أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف محضر اجتماع لجنة  -6
ـ ، حيث وجد أف نسب النجاح التقريبية في المواد 2222/2222لفرقة اإلعدادي الممتحنيف كنتروؿ ا

مقبولة وجيدة ماعدا نسبة مادة التصميـ المنطقي وقررت المجنة رفع درجات مادة التصميـ المنطقي 
 % . 62596% بداًل مف  8256( درجة لجميع الطالب لتصبح نسبة النجاح بالمادة 22بواقع )

 القــــــــرار

 حيط المجمس عممًا.أ
 
طالبا  22د/ رئيس لجنة النظاـ والمراقبة لمفرقة الثانية قسـ عاـ والعدد الكمى 2الكتاب المقدـ مف السيد أ-7

 بشأف احصائية نسب النجاح في المواد المختمفة 

 نسبة النجاح نجاح رسوب غياب حضور المادة ـ

 66,67 6 3 10 9 (5رياضيات ) 1
 92,22 9 1 11 12 ةالكثافتؾ الدوائر عالية  0
 72,22 7 3 11 12 ف الدوائر الكيربية 3
 33,33 0 4 15 6 ف المجاالت االستاتيكية  4
 40,86 3 4 14 7 ىػ التحكـ االلى 5
 70,73 8 3 12 11 الكترونيات القوى 6
 72.22 7 3 11 12 المعالجات الدقيقة وتطبيقاتيا 7
 92,22 9 1 11 12 (6رياضيات ) 8
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 122,22 11 2 12 11 ىػ االتصاالت  9
 92,91 12 1 12 11 دوائر الكترونية 12
 92,22 9 1 11 12 آالت كيربية 11
 122,22 10 2 8 13 الحاكمات الدقيقة 10
 93.61 454 2 9 10 ف قواعدالبيانات والمعمومات 13
 122,22 0 2 9 10 كتابة التقارير الفنية 14

 القــــــــرار

 .لكمية بالموافقة ويرفع لمجامعةأوصى مجمس ا
 
 
 
 
 
 328د/ رئيس لجنة النظاـ والمراقبة لمفرقة الثانية قسـ عاـ والعدد الكمى 2الكتاب المقدـ مف السيد أ-8

 طالبا بشأف احصائية نسب النجاح في المواد المختمفة 

 نسبة النجاح نجاح رسوب غياب حضور المادة ـ

 80,94 048 51 19 099 (5رياضيات ) 1
 92,62 072 08 02 098 ةتؾ الدوائر عالية الكثاف 0
 96,21 089 10 17 321 ف الدوائر الكيربية 3
 84,08 050 47 19 099 ف المجاالت االستاتيكية  4
 89,37 069 30 17 321 ىػ التحكـ االلى 5
 70’84 055 46 17 321 الكترونيات القوى 6
 84,25 053 48 17 321 المعالجات الدقيقة وتطبيقاتيا 7
 94,54 077 16 05 093 (6رياضيات ) 8
 97,95 086 6 06 090 ىػ االتصاالت  9
 92,14 065 09 04 094 دوائر الكترونية 12
 96,59 083 12 05 093 آالت كيربية 11
 95,90 080 10 04 094 الحاكمات الدقيقة 10
 96.93 084 29 05 093 ف قواعد البيانات والمعمومات 13
 81,91 050 53 05 093 كتابة التقارير الفنية 14

 القــــــــرار

 .أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة
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طالبا  27د/ رئيس لجنة النظاـ والمراقبة لمفرقة الثانية قسـ عاـ والعدد الكمى2الكتاب المقدـ مف السيد أ-9
 بشأف احصائية نسب النجاح في المواد المختمفة 

 نسبة النجاح نجاح رسوب غياب حضور ةالماد ـ

 59,06 16 11 2 07 (5رياضيات ) 1
 85,19 03 4 2 07 ةتؾ الدوائر عالية الكثاف 0
 122,22 07 2 2 07 ف الدوائر الكيربية 3
 74,27 02 7 2 07 ف المجاالت االستاتيكية  4
 88,89 04 3 2 07 ىػ التحكـ االلى 5
 74,27 02 7 2 07 الكترونيات القوى 6
 90,59 05 0 2 07 المعالجات الدقيقة وتطبيقاتيا 7
 122,22 07 2 2 07 (6رياضيات ) 8
 122,22 07 2 2 07 ىػ االتصاالت  9
 122,22 07 2 2 07 دوائر الكترونية 12
 122,22 07 2 2 07 آالت كيربية 11
 122,22 07 2 2 07 الحاكمات الدقيقة 10
 122,22 07 2 2 07 وماتالبيانات والمعم ف قواعد 13
 122,22 02 2 2 07 كتابة التقارير الفنية 14

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .أوصى المجمس بقبوؿ اليدية 
 

 هىضىعبث اللجٌت الخٌسٍقٍتخبهسبً : 

2 
طمب استثناء طالب المستوى  وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأفمف السيد أ.د / الكتاب الوارد  -3

الرابع في برامج نظاـ الساعات المعتمدة وفتح مقرر حقوؽ انساف لمعاـ الدراسي الجديد 
 المجنة التنسيقية أوصت بالموافقة . ـ.بالعرض عمى2222/2222

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

 

 -شئىى أعضبء هٍئت الخدرٌس: : سبدسبً 
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المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد ـ./ طارؽ رجب أميف  -2
حيث أوصى مجمس القسـ  ،رونيات الصناعية والتحكـ(خميفو المدرس المساعد بقسـ ىندسة االلكت

بالموافقة عمى تعييف سيادتو في وظيفة مدرس بذات القسـ نظرا لحصولو عمى درجة الدكتوراه في الفمسفة 
في العموـ اليندسية حيث أنو كاف ممتزما في عممو ومسمكو منذ تعيينو في وظيفة مدرس مساعد بالقسـ 

 تو عمى أكمؿ وجو ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ .ومحسنا أدائو ويقـو بواجبا
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة .
 
المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد د./ عماد الديف محمد عمى -2

حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة  ،صاالت الكيربية(حسف المدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالت
عمى تعييف سيادتو في وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ  حيث أنو كاف ممتزما في عممو ومسمكو منذ 
تعيينو في وظيفة مدرس بالقسـ ومحسنا أدائو ويقوـ بواجباتو عمى أكمؿ وجو ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى 

 ذلؾ .
 القــــــــرار

 لمجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة .أوصى ا
 
المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد ـ./ محمود سامى عبد -3

حيث أوصى مجمس القسـ  ،الفتاح عمر المدرس المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ(
تو في وظيفة مدرس بذات القسـ نظرا لحصولو عمى درجة الدكتوراه مف دولة بالموافقة عمى تعييف سياد

الصيف حيث أنو كاف ممتزما في عممو ومسمكو منذ تعيينو في وظيفة مدرس مساعد بالقسـ ومحسنا أدائو 
 ويقوـ بواجباتو عمى أكمؿ وجو ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ .

 القــــــــرار

 تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة مع
 

 -واجتمع المجمس مف السادة األساتذة واألساتذة المساعديف لمناقشة الموضوع التالي:
المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد د./ أحمد نبيو ذكى راشد  -5

ت واالتصاالت الكيربية حيث ورد تقرير المجنة العممية الدائمة االستاذ المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيا
أ سابقا( بمنحة سيادتو المقب العممي "استاذ" حيث أوصى مجمس القسـ بالموافقة 55" )229لجنة رقـ 

عمى تعييف سيادتو في وظيفة أستاذ بذات القسـ حيث أنو كاف ممتزما في عممو ومسمكو منذ تعيينو في 
د بالقسـ ومحسنا أدائو ويقوـ بواجباتو عمى أكمؿ وجو ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ وظيفة أستاذ مساع

. 
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 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة .
 

المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف الموافقة عمى تعييف السيد د./ محمد بدوي محمد  -6
س بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات بالكمية في وظيفة استاذ مساعد بذات القسـ ، حيث أوصى بدوي المدر 

مجمس القسـ بالموافقة عمى تعييف سيادتو في وظيفة أستاذ مساعد بذات القسـ  حيث أنو كاف ممتزما في 
 . عممو ومسمكو منذ تعيينو في وظيفة مدرس بالقسـ ومحسنا أدائو ويقـو بواجباتو عمى أكمؿ وجو

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة .
 

  -: شئىى الخعلٍن والطالةسببعبً : 
د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف ايقاؼ قيد الطالب / حساـ حسف .الكتاب المقدـ مف السيد أ-2

ـ لحيف تحديد موقفو 2222/2222لعاـ الجامعي ا فيالحسينى حروب المقيد بالفرقة الثانية وحالتو باؽ 
 . مف التجنيد حيث أوصت المجنة لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

  -: العالقبث الثقبفٍت: ثبهٌبً 
الموافقة عمى تسجيؿ بحوث بشأف ث لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحو ا -2

طالب دراسات عميا )والمسجؿ لدرجة  –خاصة بالسيد الميندس/ محمد طارؽ عبد السميع جاد اهلل 
وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكية الفكرية الدكتوراه( بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بالكمية 

ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية 
األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ 

 و.ىذه األبحاث لسيادت
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
بشأف مقترحات مجمس قسـ مدراسات العميا والبحوث لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لا -2

ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بشأف عمؿ مقترح لمكمية لمتعاوف مع الجامعة الوطنية لمعمـو 
 والتكنولوجيا الباكستانية، حيث أوصى مجمس القسـ بالمقترحات التالية :

 رات العممية .. تبادؿ الزيارات العممية بيف البمديف لتبادؿ الخب2
 . تخصيص منح لدراسة الماجستير والدكتوراه . 2
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 عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ في ىذا الشأف .حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

بخصوص رد السيد أ.د / رئيس ا والبحوث لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا -3
مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بشأف الحكـ القضائي اإلداري بالمنوفية في الدعوى 

ؽ والمقامة مف السيد / رئيس جامعة المنوفية ضد ـ / محمد شمس الديف مصطفى  26لسنة  228رقـ 
لكترونيات الصناعية والتحكـ وأوصى بأنو ال ، حيث تـ عرض الموضوع عمى مجمس قسـ ىندسة اإل

يوجد أي وسيمة تواصؿ مع السيد ـ / محمد شمس الديف مصطفى منذ انياء خدمتو مف الكمية 
عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ في  حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقةـ، 29/9/2222

 ىذا الشأف .
 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 

بشأف التقرير العممي المقدـ مف لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا -4
المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات عف حضور  –السيد الميندس / أحمد حمدي عرفو 

ـ 2222يوليو  29حتى  27 سيادتو المؤتمر الثامف والثالثوف لعمـ الراديو والذي تـ انعقاده في الفترة مف
عمى ما جاء بتوصية  حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقةبكمية اليندسة جامعة المنصورة ، 

 مجمس القسـ في ىذا الشأف .
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
بشأف التقرير العممي المقدـ مف بحوث لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والا -5

استاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت  –السيدة الدكتورة / ىند عبد العظيـ محمد مميط 
 27الكيربية عف حضور سيادتيا المؤتمر الثامف والثالثوف لعمـ الراديو والذي تـ انعقاده في الفترة مف 

 حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقةجامعة المنصورة ، ـ بكمية اليندسة 2222يوليو  29حتى 
 عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ في ىذا الشأف .

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

بشأف التقرير العممي المقدـ مف لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا -6
استاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت  –لسيد الدكتور / محمد إماـ ريحاف المميجي ا

 27الكيربية عف حضور سيادتو المؤتمر الثامف والثالثوف لعمـ الراديو والذي تـ انعقاده في الفترة مف 
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 الثقافية بالموافقةحيث أوصت لجنة العالقات ـ بكمية اليندسة جامعة المنصورة ، 2222يوليو  29حتى 
 عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ في ىذا الشأف .

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

بشأف التقرير العممي المقدـ مف لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا -7
سـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية عف مدرس بق –السيدة الدكتورة / منى مجدي بدوي 

يوليو  29حتى  27حضور سيادتيا المؤتمر الثامف والثالثوف لعمـ الراديو والذي تـ انعقاده في الفترة مف 
عمى ما جاء  حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقةـ بكمية اليندسة جامعة المنصورة ، 2222

 الشأف . بتوصية مجمس القسـ في ىذا
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

 -: دراسبث علٍب : حبسعبً 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إلغاء تسجيؿ  -2

ـ اليندسية بقسـ ىندسة المسجمة لدرجة الماجستير في العمو  –الميندسة/ ىناء ابراىيـ ابراىيـ الديب 
ـ وذلؾ نظرًا النقطاعيا عف البحث وعدـ التواصؿ مع 2227وعموـ الحاسبات إلحاؽ بدورة أكتوبر 

السادة المشرفيف منذ فترة طويمة ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إلغاء تسجيؿ 
 الميندسة المذكورة .

 القــــــــرار

 رفع لمجامعةأوصى المجمس بالموافقة وي
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إعادة تشكيؿ  -2

  –لجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالميندس / ياسر محروس عبد الحميد عبد الستار 
الكيربية الحاؽ بدورة  تية واالتصاالالمسجؿ لدرجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترون

ـ  وذلؾ نظرًا لعدـ التمكف مف انعقاد المناقشة لظروؼ جائحة كورونا التي تمر بيا البالد 2227أكتوبر 
  -لتصبح لجنة الحكـ والمناقشة مكونو مف السادة:وتعذر حضور الطالب إلى أرض الوطف 

 الوظيفة االسـ ـ
 اذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)داخمي(أست عاطؼ السيد ابو العـزأ.د/  1
 (مشرؼ)متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ  .د/ عادؿ عبد المسي  صميبأ 0
 (خارجي) جامعة القاىرة –بكمية اليندسة أستاذ  أ.د / سحر عبد الرحمف فوزي 3
 ( بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ(د)استاذ مساعذ متفرغأستا د. / عادؿ شاكر الفيشاوي 4
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حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى إعادة تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالميندس 
 المذكور .

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد تسجيؿ المذكرة المقدمة مف السيد  -3
المسجمة لدرجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ  –عاـ ثاني  –الطالبة / ىند عبده عبد الرحيـ راضي 

ـ ، حيث أوصى مجمس قسـ ىندسة 2224ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
ناعية والتحكـ بالموافقة عمى مد تسجيؿ الطالبة المذكورة عاـ ثاني لمعاـ الجامعي اإللكترونيات الص

 ـ .2222/2222
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد تسجيؿ  -4
المسجمة لدرجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ  –عاـ ثاني  –حمد السيد شاىيف الطالبة / إسالـ م

ـ ، حيث أوصى مجمس قسـ ىندسة 2226ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بالموافقة عمى مد تسجيؿ الطالبة المذكورة عاـ ثاني لمعاـ الجامعي 

 .ـ 2222/2222
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد تسجيؿ  -5
المسجؿ لدرجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ ىندسة  –عاـ ثاني  –الطالب / عمي أشرؼ عمي إسالـ 

ـ ، حيث أوصى مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات 2226ناعية والتحكـ دورة أكتوبر اإللكترونيات الص
 .ـ2222/2222الصناعية والتحكـ بالموافقة عمى مد تسجيؿ الطالب المذكور عاـ ثاني لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
ية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد تسجيؿ المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكم -6

المسجؿ لدرجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ  –عاـ ثاني  –الطالب / محمود حسيف أحمد حبيب 
ـ ، حيث أوصى مجمس قسـ ىندسة 2226ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 

قة عمى مد تسجيؿ الطالب المذكور عاـ ثاني لمعاـ الجامعي اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بالمواف
 ـ .2222/2222
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 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد تسجيؿ  -7

المسجمة لدرجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ ىندسة  –ث عاـ ثال –الطالبة / رانيا عاطؼ جاد الحاج 
ـ ، حيث أوصى مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات 2225اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 

 ـ .2222/2222الصناعية والتحكـ بالموافقة عمى مد تسجيؿ الطالبة المذكورة عاـ ثالث لمعاـ الجامعي 
 القــــــــرار

 جمس بالموافقة ويرفع لمجامعةأوصى الم
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد تسجيؿ  -8
المسجمة لدرجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ  –عاـ ثالث  –الطالبة / مناؿ عبد العظيـ إسماعيؿ خيره 
ـ ، حيث أوصى مجمس قسـ ىندسة 2225دورة أكتوبر  ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ

اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بالموافقة عمى مد تسجيؿ الطالبة المذكورة عاـ ثالث لمعاـ الجامعي 
 ـ .2222/2222

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

ت العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد تسجيؿ المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسا -9
المسجؿ لدرجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ ىندسة  –عاـ ثالث  –الطالب / عمي أحمد نور صديؽ 

ـ ، حيث أوصى مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات 2225اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
 .ـ2222/2222ـ ثالث لمعاـ الجامعي يؿ الطالب المذكور عاالصناعية والتحكـ بالموافقة عمى مد تسج

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد تسجيؿ  -22
ؿ لدرجة ماجستير العموـ اليندسية المسج –عاـ خامس  –الطالب / عاطؼ عبد ربو محمد عبد ربو 

ـ ، حيث أوصى مجمس قسـ ىندسة 2223بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بالموافقة عمى مد تسجيؿ الطالب المذكور عاـ خامس لمعاـ الجامعي 

 ـ .2222/2222
 القــــــــرار

 ة ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بالموافق
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(16) 

 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد تسجيؿ  -22

المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو  –عاـ سادس  –الطالب / عبد الحميد سعيد عبد الحميد شعالف 
ـ ، حيث أوصى مجمس قسـ 2222بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر اليندسية 

ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ بالموافقة عمى مد تسجيؿ الطالب المذكور عاـ سادس لمعاـ 
 ـ .2222/2222الجامعي 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

قدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى مد تسجيؿ المذكرة الم -22
المسجمة لدرجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ  –عاـ سادس  –الطالبة / شيماء ىاني حسف عامر 

ـ ، حيث أوصى مجمس قسـ ىندسة 2222ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
ونيات الصناعية والتحكـ بالموافقة عمى مد تسجيؿ الطالبة المذكورة عاـ سادس لمعاـ الجامعي اإللكتر 
 ـ .2222/2222

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -23

المسجمة لدرجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ  –ندسة / أمؿ ابراىيـ السيد محمد الجزار أوؿ( لممي
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا 2224ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 

 ـ.32/9/2222ـ حتى 2/22/2222دأ مف والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿ( لمطالبة المذكورة يب
 لقــــــــرارا

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -24
المسجمة لدرجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ ىندسة  –أوؿ( لمميندسة / آية أشرؼ غريب فميفؿ 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث 2227والتحكـ دورة أكتوبر  االلكترونيات الصناعية
 ـ .32/9/2222ـ حتى 2/22/2222بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿ( لمطالبة المذكورة يبدأ مف 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

لعميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات ا2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -25
المسجمة لدرجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ  –أوؿ( لمميندسة / رانيا عبد الخالؽ محمود أبو النجا 
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(17) 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا 2227ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
 .ـ32/9/2222ـ حتى 2/22/2222دأ مف مطالبة المذكورة يبوالبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿ( ل

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -26
ماجستير العموـ اليندسية بقسـ ىندسة  المسجمة لدرجة –أوؿ( لمميندسة / آية ممدوح أبو عياد مصطفى 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث 2225االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
 .ـ32/9/2222ـ حتى 2/22/2222دأ مف بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿ( لمطالبة المذكورة يب

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -27
المسجمة لدرجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ  –أوؿ( لمميندسة / نورا عبد المجيد السيد العبوقي 

الدراسات العميا  ـ ، حيث أوصت لجنة2227ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
 .ـ32/9/2222ـ حتى 2/22/2222دأ مف والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿ( لمطالبة المذكورة يب
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -28
المسجمة لدرجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ ىندسة  –( لمميندسة / أمؿ رضا عبد المعز عيسى أوؿ

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث 2227االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
 ـ .32/9/2222ـ حتى 2/22/2222بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿ( لمطالبة المذكورة يبدأ مف 

 لقــــــــرارا

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -29
المسجؿ لدرجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ ىندسة  –أوؿ( لمميندس / ربيع عبد المقصود احمد عبيد 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث 2227ناعية والتحكـ دورة أكتوبر االلكترونيات الص
 .ـ32/9/2222ـ حتى 2/22/2222دأ مف بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿ( لمطالب المذكور يب

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
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(18) 

العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -22
المسجؿ لدرجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ ىندسة  –أوؿ( لمميندس / محمد نوح عطية نوح 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث 2222االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
 ـ .32/9/2222ـ حتى 2/22/2222بدأ مف بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿ( لمطالب المذكور ي

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -22
ية بقسـ ىندسة المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندس –أوؿ( لمميندس / عالـ محمد عالـ بيومي 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث 2227االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
 ـ .32/9/2222ـ حتى 2/22/2222بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿ( لمطالب المذكور يبدأ مف 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2سيدة أالمذكرة المقدمة مف ال -22

المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية  –أوؿ( لمميندس / محمد طارؽ عبد السميع جاد اهلل 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا 2226بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 

 ـ .32/9/2222ـ حتى 2/22/2222والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿ( لمطالب المذكور يبدأ مف 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -23
المسجؿ لدرجة الماجستير بقسـ ىندسة  –حروس عبد الحميد عبد الستار أوؿ( لمميندس / ياسر م

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا 2227االلكترونيات واالتصاالت الكيربية إلحاؽ بدورة أكتوبر 
 ـ .32/9/2222ـ حتى 2/22/2222والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿ( لمطالب المذكور يبدأ مف 

 القــــــــرار

 صى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعةأو 
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -24
المسجؿ لدرجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ  –ثاني( لمميندس / محمد السيد منير عبد اهلل اليندي 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا 2226كيربية دورة أكتوبر ىندسة االلكترونيات واالتصاالت ال
 .ـ32/9/2222ـ حتى 2/22/2222دأ مف والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثاني( لمطالب المذكور يب
 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/9/0201 األولىالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(19) 

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

ا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العمي2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -25
المسجمة لدرجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ  –ثاني( لمميندسة / شيماء السيد عبد العزيز حسف 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا 2226ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
 .ـ32/9/2222ـ حتى 2/22/2222دأ مف ة المذكورة يبوالبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ ثاني( لمطالب

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -26

العمـو اليندسية بقسـ ىندسة المسجمة لدرجة ماجستير  –ثالث( لمميندسة / نيفيف اسحؽ عدلي فوزي 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث 2225االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
 .ـ32/9/2222ـ حتى 2/22/2222دأ مف بالموافقة عمى مد )عاـ ثالث( لمطالبة المذكورة يب

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2مذكرة المقدمة مف السيدة أال -27
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ  –خامس( لمميندس / محمد محمود عطية العباسي 

لدراسات ـ ، حيث أوصت لجنة ا2223ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية إلحاؽ بدورة أكتوبر 
ـ حتى 2/22/2222العميا والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ خامس( لمطالب المذكور يبدأ مف 

 ـ .32/9/2222
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -28
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ  –لمميندس / محمد زينيـ عبد الحميد الصيفي  سادس(

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا 2222ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
ـ 32/9/2222ـ حتى 2/22/2222والبحوث بالموافقة عمى مد )عاـ سادس( لمطالب المذكور يبدأ مف 

. 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى ايقاؼ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -29
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو  -تسجيؿ )عاـ ثاني( لمميندسة / ىاجر عالء محمد أبو الحديد شرشر 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/9/0201 األولىالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(02) 

بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية  -دسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ اليندسية تخصص ىن
ـ ، حيث 2222/2222وذلؾ نظرًا لرعاية طفميا عف العاـ الجامعي .ـ 2223والتحكـ دورة أكتوبر 

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

 فع لمجامعةأوصى المجمس بالموافقة وير 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى ايقاؼ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -32

المسجمة لدرجة ماجستير العموـ اليندسية  -تسجيؿ )عاـ ثالث( لمميندسة / دعاء حسف عيسوي النادي 
اعية والتحكـ دورة ونيات الصنبقسـ ىندسة االلكتر  -تخصص ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات 2222/2222وذلؾ نظرًا لمرضيا عف العاـ الجامعي ـ .2229أكتوبر 
 العميا بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس القسـ.

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

دراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى ايقاؼ د/ وكيؿ الكمية لم2المذكرة المقدمة مف السيد أ -32
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية  –تسجيؿ )عاـ رابع( لمميندس / مينا وجيو لمعي حنا ميخائيؿ 

ـ وذلؾ نظرًا لظروؼ مرض 2225تخصص ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء  ـ2222/2222والدتو عف العاـ الجامعي 

 مف مجمس القسـ.
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى ايقاؼ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -32
المسجمة لدرجة ماجستير  –د العزيز محمود شمبي تسجيؿ )عاـ خامس( لمميندسة / رانا محمود عب

 .ـ2223العموـ اليندسية تخصص ىندسة وعموـ الحاسبات بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات دورة أكتوبر 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات 2222/2222وذلؾ نظرًا لظروؼ مرض والدتيا عف العاـ الجامعي 

 العميا بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس القسـ.
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إيقاؼ قيد 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -33
المقيد لدرجة ماجستير العمـو اليندسية في  –عاـ )أوؿ( لمميندس / محمد صالح فتحي السيد اليباشة 

يات الصناعية والتحكـ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر ىندسة اإللكترون



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/9/0201 األولىالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(01) 

وذلؾ نظرًا لرعاية والدتو حيث أوصت  لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ايقاؼ قيد الطالب .ـ 2227
 المذكور )عاـ أوؿ( .

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
مة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة المذكرة المقد -34

المسجمة  -فحص ومناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالطالبة / ىند عبد الغفار عبد السالـ نور الديف 
  –ـ 2229 لدرجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر

 بعنواف :

 " االتصاؿ بيف الكمبيوتر واالنساف لممعوقيف "
" Human Computer Interface for People with Disabilities " 

منح الطالبة المذكورة درجة ماجستير العمـو اليندسية تخصص ىندسة  الفحص والمناقشةحيث أوصت لجنة 
 اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  .

 رارالقــــــــ

عمػػى مػػن  الطالبػػة المػػذكورة درجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية تخصػػت ىندسػػة اإللكترونيػػات أوصػػى المجمػػس بالموافقػػة 
 .ويرفع لمجامعةالصناعية والتحكـ  

 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة  -35

المسجمة لدرجة  -لماجستير الخاصة بالطالبة / إسراء مصطفى محمد غريب فحص ومناقشة رسالة ا
 بعنواف :  –ـ 2226ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة يناير 

 " تطوير متحكـ مف الدرجة الجزئية ذات الوضع المنزلؽ لألنظمة الالخطية "
"Development of Fractional Order Sliding Mode Control for Nonlinear 

Systems" 
منح الطالبة المذكورة درجة ماجستير العمـو اليندسية تخصص ىندسة  الفحص والمناقشةحيث أوصت لجنة 

 اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  .
 القــــــــرار

ليندسػػية تخصػػت ىندسػػة اإللكترونيػػات أوصػػى المجمػػس بالموافقػػة عمػػى مػػن  الطالبػػة المػػذكورة درجػػة ماجسػػتير العمػػوـ ا
 .الصناعية والتحكـ  ويرفع لمجامعة

 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة  -36

المسجؿ لدرجة  -فحص ومناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالطالب / محمد ابراىيـ سميماف خميس 
 بعنواف :  –ـ 2226ر العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة يناير ماجستي

 " تطوير حاكـ تكراري ذكي ألنظمة التحكـ الالخطية "



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/9/0201 األولىالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(00) 

"Development of Intelligent Repetitive Controller for Nonlinear Control 

Systems" 
لب المذكور درجة ماجستير العموـ اليندسية تخصص منح الطا الفحص والمناقشةحيث أوصت لجنة 

 ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  .
 القــــــــرار

أوصػػى المجمػػس بالموافقػػة عمػػى مػػن  الطالػػب المػػذكور درجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية تخصػػت ىندسػػة اإللكترونيػػات 
 .الصناعية والتحكـ ويرفع لمجامعة

 
يد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة المذكرة المقدمة مف الس -37

المسجؿ لدرجة ماجستير  -فحص ومناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالطالب / ياسيف منير ياسيف 
ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( بقسـ 2222العموـ اليندسية تخصص ىندسة وعموـ الحاسبات دورة أكتوبر 

 بعنواف :  –مـو الحاسبات ىندسة وع

 " الوكيؿ الذكي لنظاـ التحكـ في عمميات األقمار الصناعية أثناء التشغيؿ "
" Intelligent Agent for In-Flight Satellite Control System " 

منح الطالب المذكور درجة ماجستير العموـ اليندسية تخصص  الفحص والمناقشةحيث أوصت لجنة 
 سبات  .ىندسة وعمـو الحا

 القــــــــرار

 وعمػوـ الحاسػباتأوصى المجمس بالموافقة عمى من  الطالب المػذكور درجػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية تخصػت ىندسػة 
 .ويرفع لمجامعة

 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة  -38

المسجؿ لدرجة دكتور  -الدكتوراه الخاصة بالطالب / أحمد محمد فوزي الصادؽ فحص ومناقشة رسالة 
  –ـ 2226الفمسفة في العموـ اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

 بعنواف :

 " ضبط أداء االستشعار الطيفي ألنظمة الراديو اإلدراكية "
" Spectrum Sensing Optimization for Cognitive Radio Systems " 

منح الطالب المذكور درجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية  الفحص والمناقشةحيث أوصت لجنة 
 تخصص ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  .

 القــــــــرار

ليندسػػػية تخصػػػت ىندسػػػة دكتػػػور الفمسػػػفة فػػػي العمػػػوـ االمػػػذكور درجػػػة أوصػػػى المجمػػػس بالموافقػػػة عمػػػى مػػػن  الطالػػػب 
 .اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ويرفع لمجامعة

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/9/0201 األولىالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(03) 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة  -39
المسجؿ لدرجة دكتور  -فحص ومناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالب / خالد رمضاف محمد عمي 

  –ـ 2228مسفة في العموـ اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر الف
 بعنواف :

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

Multi-Carrier Wireless Communication Systems " 

منح الطالب المذكور درجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية  الفحص والمناقشةحيث أوصت لجنة 
 تخصص ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  .

 القــــــــرار

ـ اليندسػػػية تخصػػػت ىندسػػػة أوصػػػى المجمػػػس بالموافقػػػة عمػػػى مػػػن  الطالػػػب المػػػذكور درجػػػة دكتػػػور الفمسػػػفة فػػػي العمػػػو 
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ويرفع لمجامعة.

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قرار لجنة  -42
ر المسجؿ لدرجة دكتو  -فحص ومناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالب / محمد طارؽ ابراىيـ حويؿ 

  –ـ 2227الفمسفة في العموـ اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
 بعنواف :

 " استخداـ الشبكات العصبية المعتمدة عمى الدواؿ متعددة الحدود في تحميؿ االشارات "
" Utilization of Polynomial-Based Neural Networks in Signal Analysis " 

منح الطالب المذكور درجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية  الفحص والمناقشةث أوصت لجنة حي
 تخصص ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  .

 القــــــــرار

أوصػػػى المجمػػػس بالموافقػػػة عمػػػى مػػػن  الطالػػػب المػػػذكور درجػػػة دكتػػػور الفمسػػػفة فػػػي العمػػػوـ اليندسػػػية تخصػػػت ىندسػػػة 
 التصاالت الكيربية ويرفع لمجامعة.اإللكترونيات وا

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى توصية لجنة  -42
المسجؿ  - يحيي زكريا مصطفى السيد حاتـفحص ومناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالميندس / 

 : بعنواف  –ـ 2222 قيددورة  رونية إلحاؽ بفي العموـ اليندسة اإللكت ماجستيراللدرجة 
 "التشفير الكؼء لمصور الرقمية باستخداـ الخصائت الالخطية لممكونات البصرية " 

" Efficient Encryption of Digital Images using Nonlinearities of Optical 

Components " 
 في اليندسة اإللكترونية . ماجستيرال منح الميندس المذكور درجة الفحص والمناقشةحيث أوصت لجنة 

 القــــــــرار

 في اليندسة اإللكترونية ويرفع لمجامعة. ماجستيرأوصى المجمس بالموافقة عمى من  الطالب المذكور درجة ال
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(04) 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى توصية لجنة  -42
لدرجة  ةالمسجم - أسماء عادؿ مرزوؽ بالبؿ/  ةاقشة رسالة الماجستير الخاصة بالميندسفحص ومن

 : بعنواف  –ـ 2225 أكتوبردورة  العمـو اليندسية  ماجستير
 "دراسة وتصميـ اليوائيات القابمة لمزرع لتطبيقات القياس البيولوجي الالسمكي " 

" Study and Design of Implantable for Wireless Biotelemetry Application " 
 .العمـو اليندسية درجة ماجستير ةالمذكور  ةمنح الميندس الفحص والمناقشةحيث أوصت لجنة 

 القــــــــرار

 العموـ اليندسية ويرفع لمجامعة. درجة ماجستير ةالمذكور  ةالميندسأوصى المجمس بالموافقة عمى من  
 

ؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكي -43
المقيد لدرجة دكتور الفمسفة في  –نقطة البحث الخاصة بالميندس/ عمر السيد خضر محمد عثماف 

العموـ اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )ىندسة اإللكترونيات الضوئية( دورة 
 لساعات المعتمدة( بعنواف :ـ )بنظاـ ا2229يناير 

 " تحسيف أداء المستشعرات الطبية الحيوية المبنية عمى البمورات الضوئية "
" Develop Performance Enhancement of Biomedical Sensors Based on 

Photonic Crystal " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
  الوظيفة االسـ ـ
 بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أستاذ متفرغ أ.د/ السيد محمود الربيعي 1
 جامعة المنيا –كمية اليندسة  –أستاذ بقسـ اليندسة الكيربية  أ.د / أشرؼ عبد المنعـ خمؼ 0

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

 يرفع لمجامعة.أوصى المجمس بالموافقة و 
 

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ  -44
المقيد لدرجة ماجستير العموـ اليندسية  –خطة البحث الخاصة بالميندس/ قطب جابر قطب الدعوشي 
ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة( بعنواف 2229بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

: 

 " تحميؿ األداء وتحسيف سعة الشبكة الضوئية "
" Performance Analysis and Capacity Enhancement of Optical Networks " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
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(05) 

  الوظيفة االسـ ـ
 يربيةأستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الك أ.د/ أسامة فوزي زىراف 1
 جامعة سوىاج –أستاذ مساعد بكمية اليندسة  د. / احمد السيد عبد الحميـ فرغؿ 0
 مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د. / أمير صالح الصفراوي 3

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

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة.
 

اعتماد  ىد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عم2المذكرة المقدمة مف السيد أ -45
التقارير السنوية لمطالب المسجميف لدرجة الماجستير بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ 

أحمد نور صديؽ وأخرىـ الطالبة / عال سعيد احمد سمطاف . حيث ( أوليـ الطالب / عمي 28وعددىـ )
 أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس القسـ.

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة.
 

تقرير المقدـ مف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف اعتماد ال2المذكرة المقدمة مف السيد أ -46
المسجؿ لدرجة دكتور  -لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب / محمد طارؽ عبد السميع جاد اهلل 

ـ، حيث 2226الفمسفة في العموـ اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر 
 لشامؿ لمطالب المذكور.أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى قرار لجنة االمتحاف ا

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة.
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف اعتماد التقرير المقدـ مف 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -47
دكتور المسجمة لدرجة  -لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالبة / بيداء مرتضى زكي أبو الحسف 

ـ، حيث 2226الفمسفة في العموـ اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
 أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى قرار لجنة االمتحاف الشامؿ لمطالبة المذكورة.

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة.
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف اعتماد التقرير المقدـ مف 2مف السيد أ المذكرة المقدمة -48
المسجمة لدرجة دكتور  -لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالبة / ىبو محمد عبد الحميد عمارة 
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(06) 

دورة المدرس المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  –الفمسفة في العمـو اليندسية 
ـ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى قرار لجنة االمتحاف الشامؿ لمطالبة 2229أكتوبر 

 المذكورة.
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة.
 

مف  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف اعتماد التقرير المقدـ2المذكرة المقدمة مف السيد أ -49
المسجؿ لدرجة دكتور  -لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب / خميؿ محمود خميؿ الخميسي 

ـ، حيث 2227الفمسفة في العموـ اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
 مذكور.أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى قرار لجنة االمتحاف الشامؿ لمطالب ال

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة.
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى التقرير 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -52
المدرس المساعد بقسـ ىندسة وعمـو  –السنوي الخاص بالميندسة / آثار عمي كامؿ عيف شوكة 

ـ، حيث أوصت لجنة 2225لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية دورة أكتوبر الحاسبات والمسجمة 
 الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بمجمس القسـ.

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة.
 

التقارير  ىقة عمد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المواف2المذكرة المقدمة مف السيد أ -52
ـ 2222/2222السنوية لطالب الدكتوراه بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ لمعاـ الجامعي 

( طالب ، أوليـ ـ. / ياسر احمد شوقي الشريؼ وأخرىـ ـ. / محمد طارؽ عبد السميع، 3وعددىـ )
 وية .حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بالتقارير السن

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة.
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة فتح باب القيد لدورة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-52
ـ 2222/2222 الجامعيدكتوراه ( لمعاـ  -ماجستير –ـ لمراحؿ الدراسات العميا ) دبموـ 2222أكتوبر 

 ـ .6/22/2222ـ حتى 25/9/2222فترة مف ال في
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة.
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(07) 

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف اعتماد نتيجة الدراسات 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-53
 ـ.2222/2222 الجامعيدكتوراه( جميع األقساـ العممية لمعاـ  -ماجستير -العميا) دبمـو

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة.
 

 -اللجبى: -:  عبشراً 
محضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )الجمسة الثانية عشر( المنعقدة  .2

 ـ.8/8/2222يوـ االحد الموافؽ 

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

اسات العميا )الجمسة الثانية عشر( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ محضر اجتماع لجنة الدر  .2
 ـ.25/8/2222

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

محضر اجتماع لجنة العالقات الثقافية والبحوث العممية )الجمسة الثانية عشر( المنعقدة يوـ االحد  .3
 ـ.25/8/2222الموافؽ 

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

 ـ.25/8/2222اجتماع لجنة المكتبة )الجمسة الحادية عشر( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ محضر  .4

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 
 

محضر اجتماع مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )الجمسة الثانية عشر( المنعقدة يوـ االحد  .5
 ـ.8/8/2222الموافؽ 

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

محضر اجتماع لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة )الجمسة الثانية عشر( المنعقدة يوـ االحد  .6
 ـ.25/8/2222الموافؽ 

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

محضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات )الجمسة الثانية عشر( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ  .7
 ـ.8/8/2222
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 ارالقــــــــر

 عمما.المجمس أحيط 

 

محضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  )الجمسة الثانية عشر( المنعقدة  .8
 ـ.8/8/2222يوـ االحد الموافؽ 

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

ية عشر( محضر اجتماع المجنة التنسيقية لمبرامج التي تعمؿ بنظاـ الساعات المعتمدة )الجمسة الثان .9
 ـ.29/8/2222المنعقدة يـو األحد الموافؽ 

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

محضر اجتماع لجنة شئوف التعميـ والطالب )الجمسة الثانية عشر( المنعقدة يوـ االحد الموافؽ  .22
 ـ .29/8/2222

 القــــــــرار

 عمما.المجمس أحيط 

 

 هب ٌسخجد هي أعوبل -: الحبدي عشر
االسػػتاذ  –ترشػػيح السػػيد أ.د/ صػػابر حممػػي زيػػف الػػديف المقدمػػة مػػف السػػيد أ.د / عميػػد الكميػػة بشػػأف  المػػذكرة -2

المتفػػرغ بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة لعضػػوية مجمػػس الكميػػة لمػػدة عػػاـ ، نظػػرًا النتيػػاء 
دسػػػة اإللكترونيػػػات االسػػػتاذ المتفػػػرغ بقسػػػـ ىن –عضػػػوية مجمػػػس الكميػػػة لمسػػػيد أ.د/ معػػػوض ابػػػراىيـ معػػػوض 

 ـ.25/8/2222واالتصاالت الكيربية حيث انتيت عضوية سيادتو بمجمس الكمية في 
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة.

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف مد فترة الدراسة )عاـ أوؿ( 2المذكرة المقدمة مف السيدة أ -2

والمقيد لدرجة  المعيد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية – أكـر سعيد عبد الباسط شرؼ لمميندس /
، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث  ـ2227ماجستير العموـ االساسية اليندسية دورة أكتوبر 
 ـ.32/9/2222ـ حتى 2/22/2222دأ مف بالموافقة عمى مد )عاـ أوؿ( لمطالب المذكور يب

 ــــــرارالقــ

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/9/0201 األولىالجمسة  ـ0201/0200ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(09) 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى إيقاؼ قيد عاـ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
اليندسية  االساسية لدرجة ماجستير العموـ ةالمقيد – تسنيـ صبحي السيد ابراىيـ/  ة( لمميندسرابع)

لظروؼ رعايتيا لطفميا حيث وذلؾ نظرًا .ـ 2224دورة أكتوبر  لرياضيات اليندسيةتخصص الفيزيقا وا
 ( .رابع)عاـ  ةالمذكور  ةلجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ايقاؼ قيد الطالب أوصت

 القــــــــرار

 .أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
ما جاء سات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى د/ وكيؿ الكمية لمدرا2المذكرة المقدمة مف السيد أ -4

المعيد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  –بالتقرير السنوي لمميندس / أكـر سعيد عبد الباسط شرؼ 
والمسجؿ لدرجة الماجستير في العموـ األساسية اليندسية بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية لمعاـ 

 .يما جاء بالتقرير السنو لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى  صتـ، حيث أو 2222/2222الجامعي 
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

 اًخهى االجخوبع حٍث كبًج السبعت الثبلثت هسبء
 

 

 عوٍد الكلٍت   أهٍي الوجلس                                       

 
   ةأٌوي السٍد أحود السٍد عوٍرد/  أ.            سعٍد هحود عبد العبطً/ أ.د


