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 {األولىمحضر اجتماع مجمس الكمية } الجمسة 

 ـ4/9/0226الموافؽ  حداألالمنعقدة يـو 
م وفى تمام الساعة الحادية عشر صباحًا تم عقد اجتماع مجمس الكمية 4/9/6102انه في يوم األحد الموافق 

 برئاسة 

 )عميد الكمية(   السيد األستاذ الدكتور/ محمد عبد العظيـ البردينى
 وعضوية كػػػػال مف السادة:     
 يػػػؿ الكميػػػة لشئػػوف خدمػة المجتمػػع وتنميػػة البيئةوك أ.د عبد الناصر عبد الجواد محمد 2

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

 وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب أد.د/ فتحي السيد عبد السميع 3

 الصناعية والتحكػـ قائـ بعمؿ رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات د./ محمد أبو زيد البروانى 4

 اتػقػائػـ بعمؿ رئيس مجػمس قسـ ىندسػة وعمـو الحاسبػ أ.د/ أيمف السيد احمد السيػد 5

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ السيد محمود الربيعي 6

 حاسباتاألستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعموـ ال أ.د/ نبيؿ عبد الواحد إسماعيؿ 7

 األستػاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسيػػػػػػة أ.د/ محمػػػػد طػػػاىر داود 8

 أقدـ األساتذة المساعديف) بالتناو ب( د./حسف محمد عبد الحافظ 9

 }ف } بالتناوبػػػػػػػدـ المدرسيػػػػػػػػػػػػأق د./ صالح الديف شعباف عيسى 22

 اليندسية لمجموعة شركات العربي ةمدير اإلدار  عربي ميند/ محمد مجدي محمد ال 22

 الحضور عدـ اعتذر عف 

 المدير التنفيذي لوحدة توكيد الجودة بالكمية ) مدعو لحضور ىذه الجمسة( د.عبد المجيد عبد الحكيـ شرشر 2

 ػـاألستػاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحك أ.د/ محمد مبػروؾ زكريػا شرؼ 0

 رجؿ أعماؿ ميندس محمد محمد خيره 3



 مدير مصنع بنيا الحربي لواء ميندس/ مجدي محمد عمى محمديف   4

 تولى سكرتارية الجمسة

 أمانة المجالس والمجاف .   السيدة / نيى صالح زكى  2  

 

 " االجتماع "             د/ رئيس المجمس.وبدأ السيد أ

 "يـ " بسـ اهلل الرحمف الرحبذكر "
ثـ رحب سيادتو بالسادة الحضور متمنيػا ليػـ كػؿ التوفيػؽ داعيػا اهلل سػبحانو وتعػالى أف يوفػؽ الجميػع 

  2 إلى صالح األعماؿ
  وىــ 0226/0227لمعاـ الجامعي المجمس الجدد وتقدـ سيادتو بالتينئة لمسادة أعضاء :-  

 

 -أواًل المصبدقبت:
 7/8/0226( المنعقدة بتاريخة عشرالثاني) المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة

 -موضوعبت ببلتفويض: ثبويب:
 

 . -ثبلثبً : موضوعبت لإلحبطة :
  -رابعبً:موضوعبت عبمة:

( مف الالئحة التنفيذية 85(و)70الكتاب المقدـ مف السيد أ.د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات بشأف تعديؿ المادتيف ) -2
د/ رئيس 2والمعتمد محضرىا مف السيد أ 26/20/0225المنعقدة بتاريخ  اة االحتياجات بجمستيلقانوف تنظيـ الجامعات وقرار لجن

بيا شعب أو برنامج   التي باألقساــ باف تقوـ الكمية بناءا عمى تعديؿ المادتيف بترتيب الخرجيف 08/20/0225الجامعة بتاريخ 
نوف تنظيـ الجامعات.حيث يوصى مجمس القسـ بااللتزاـ ( مف قا237كؿ شعبة عمى حده ويتـ التكميؼ فى ضوء نص المادة )
 بالخطة الخماسيةوالتى تنص عمى تكميؼ معيد واحد سنويا. 

القواعد والمتطمبات الالزمػة قبػؿ عمػؿ  بشأف االلكترونيات الصناعية والتحكـ الكتاب المقدـ مف السيد أ.د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة  -4
حيػث يوصػى مجمػس القسػـ بدايػة تطبيػؽ ىػذه القواعػد  ناقشة لدرجة الماجسػتير والػدكتوراهوالم سمينار نيائي أو تشكيؿ لجنة الفحص
كما يوصى القسـ بإلغاء شرط تسميـ الطالػب لتجربػة لممعمػؿ الف بعػض الطػالب يطبقػوف  ـ0225عمى الطالب المقيدوف لدورة أكتوبر 

 أبحاثيـ العممية في مصانع ويتعذر عمييـ تطبيؽ ىذا الشرط.   
 ـ0226لمػواد الفرقػة دور مػايو  لمفرقة الثانية بشأف إحصائية نسػب النجػاح الكتاب المقدـ مف السيد أ.د/ رئيس لجنة النظاـ والمراقبة -6

 %. 80,26وقد بمغت النسبة العامة لمنجاح 
دور مػايو  األولػى لمػواد الفرقػة بشػأف إحصػائية نسػب النجػاح األولػىلمفرقػة  الكتاب المقدـ مف السػيد أ.د/ رئػيس لجنػة النظػاـ والمراقبػة-7

 %.79.06وقد بمغت النسبة العامة لمنجاح ـ  0226
 



  -شئون التعليم والطالة::خبمسب 
اسػـ الخػريج  حيحتصػد/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشػأف الموافقػة عمػى 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -2

ىندسػػػة  ـ تخصػػػص2990دور نػػػوفمبر  ريج الكميػػػةخػػػ - إبػػػراىيـالمينػػػدس/ عبػػػد الحميػػػد كامػػػؿ عبػػػد الحميػػػد 
 2ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ الدالياالتصاالت الالسمكية إلى عبد الحميد كامؿ عبد الحميد 

 القــــــــرار
 المذكور ويرفع للجامعة . مهندسالتوصية بالموافقة على تصحيح اسم ال

 
اسػـ الخريجػة ف التعميـ والطالب بشأف الموافقة عمى تصػحيح د/ وكيؿ الكمية لشئو2المذكرة المقدمة مف السيد أ -0

االلكترونيػات قسػـ ىندسػة  ـ0226دور مػايو  خريجة الكميػة -الميندسة/ أمنيو احمد محمد عبد اليادي دحروج
 2ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾاحمد محمد عبد اليادي دحدوح  واالتصاالت الكيربية إلى أمنيو

 القــــــــرار
 ويرفع للجامعة . ةالمذكور مهندسةية بالموافقة على تصحيح اسم الالتوص

 
مكافػأة إعاشػة لمطػالب  د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف الموافقة عمى2المذكرة المقدمة مف السيد أ -3

ـ. بصػػػرؼ 05/2/0224بتػػػاريخ  بجمسػػػتوعػػػف أيػػػاـ التػػػدريب الصػػػيفي الخػػػارجي حيػػػث وافػػػؽ مجمػػػس الجامعػػػة 
ليػذا  الخػارجي الصػيفي. ونظػرا الف التػدريب  خػارجي صػيفيلمطػالب عػف كػؿ يػـو تػدريب  إعاشػةو( كبدؿ جني0)

أسػبوعيف فػي بػدال مػف  األقػؿعمػى  أسػابيع 4عمػى طػالب الفرقػة الثالثػة بواقػع  تطبيقػو. تػـ 0225/0226العاـ 
ة الثانيػة لمػدة أسػبوعيف( القديمة تػنص عمػى تػدريب خػارجي لطػالب الفرقػ ةالسنوات الماضية )حيث كانت الالئح

بالموافقػػة عمػػى بػػدؿ اإلعاشػػة عمػػى أسػػاس أربعػػة أسػػابيع بػػدال وف  لجنػػة شػػئوف التعمػػيـ والطػػالبأوصػػت  وقػػد
  أياـ أسبوعيا( اى صافى )عشروف يوما خالؿ فترة التدريب (.  5أسبوعيف بواقع )

د/ معػوض إبػراىيـ معػوض 2اقتػراح أ بشأفد/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
باسػػتثناء طػػالب الفرقػػة الرابعػػة البػػاقوف لرعػػادة والفػػرص مػػف تطبيػػؽ الالئحػػة الجديػػدة عمػػييـ فػػي العػػاـ القػػادـ 

بعػدـ الموافقػة لمخالفتػو لالئحػة وأيضػا لتحقيػؽ مبػدأ وقد أوصت لجنة شػئوف التعمػيـ والطػالب  ـ.0226/0227
 قت عمييـ الالئحة في األعواـ السابقة.  المساواة بيف الطالب التي طب

الموافقػة عمػى إيقػاؼ قيػد  الطالػب/ بشػأف  يؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالبد/ وك2المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ  وحالتػػو قسػػـ ىندسػػة  الثالثػػةالمقيػػد بالفرقػػة  -أسػػامة مجػػدي أبػػو زيػػد خميػػؿ

لحػيف تحديػد موقفػة مػف التجنيػد حيػث أنػو كػاف مؤجػؿ تجنيػده لسػف ـ  0225/0226امعي لمعاـ الجػ "منقوؿ"
وأتػػػـ سػػػف الثامنػػػة ـ  2/8/2988وحيػػػث أف تػػػاريخ مػػػيالد الطالػػػب  ـ4844/0227سػػػنو بػػػالقرار رقػػػـ  08

  .ـ 2/8/0226والعشروف في 



رحػات السػادة رؤسػاء الكنتػروالت مقت بشػأف يؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالبد/ وك2المذكرة المقدمة مف السيد أ-6
ـ عمى نتائج الفرؽ المختمفة عمى النحو المبيف في 0225/0226لقواعد الرأفة الموحدة التي طبقت ىذا العاـ 
 بالمذكرة.كما ىو موضح المذكرة ومقترحات التعديؿ في ىذه القواعد 

 
 
االلتمػػاس المقػػدـ مػػف الطالبػػة /  بشػػأف بيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالد/ وك2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -7

قسػـ ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات والتػي تمػتمس فيػو  -إيماف حسف عمى احمػد والمفصػولة نيائيػا بالفرقػة الثالثػة 
التخمفػات ) قياسػات كيربيػة ( وتطبيػؽ قواعػد الرأفػة عمييػا حيػث فصػمت نيائيػا مػف مػادة النظر إلى حالتيا في 

بعػدـ الموافقػة حيػث وقد أوصت لجنة شئوف التعمػيـ والطػالب  2ـ0225/0226 الكمية ىذا العاـ في دور مايو
 الينطبؽ عمييا قواعد الرأفة الف قواعد الرأفة تطبؽ فقط إذا كانت تغير مف حالو الطالب.                              

  -:العالقبت الثقبفية سبدسبً:
دراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى إضػػافة مجػػالت د/ وكيػػؿ الكميػػة لم.أ ةالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد -2

  -المتميز وىى كاالتى: العمميتستحؽ جوائز النشر  التيعالمية لقسـ ىندسة االلكترونيات والتصاالت الكيربية 

 1-Applied Optics(1.598) 

2-Journal of Optical Communications and Networking(2.183  

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى إضػػافة مجػػالت .أ ةمػػف السػػيدالمػػذكرة المقدمػػة  -0
  -المتميز وىى كاالتى: العمميعالمية لقسـ ىندسة االلكترونيات والتصاالت الكيربية التى تستحؽ جوائز النشر 

1-Nanobiotechnology (IET).(IF=1.541)  

2-Wireless Networks,(Springer).(If=1.006)  

3-Neural Computing and Applications,(Springer).( If=1.49) 
عمى تسجيؿ أبحاث خاصػة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة.أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -3

كيربيػة وذلػؾ األسػتاذ المسػاعد بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت ال –محمػد مرعػى  فػوزيبالسيد. د/محمد 
لمحفػاظ عمػػى حػػؽ الممكيػة الفكريػػة لمسػػادة البػاحثيف مػػف أعضػػاء ىيئػة التػػدريس وتنميػػة ورعايػة المبػػدعيف مػػنيـ 

 وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية.
 القــــــــرار

 1أوصى المجلس بالموافقة 

 
عمى تسجيؿ أبحاث خاصػة  لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة د/ وكيؿ الكمية.أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -4

المػدرس بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة وذلػؾ لمحفػاظ عمػى  –بالسيد. د/أحمد سػعد الكػورانى  
مع حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة 

 الجامعات األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية.
 القــــــــرار

 1أوصى المجلس بالموافقة 

 



عمى تسجيؿ أبحاث خاصػة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة.أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -5
لكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة وذلػػؾ المػػدرس بقسػػـ ىندسػػة اال  –بالسػػيد. د/أحمػػد السػػيد عبػػد الحمػػيـ فر ػػؿ  

لمحفػاظ عمػػى حػػؽ الممكيػة الفكريػػة لمسػػادة البػاحثيف مػػف أعضػػاء ىيئػة التػػدريس وتنميػػة ورعايػة المبػػدعيف مػػنيـ 
 وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. 

 القــــــــرار
 1أوصى المجلس بالموافقة 

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف موافقة مجمس قسـ ىندسػة وعمػوـ 2أ ةالسيد المذكرة المقدمة مف -6

الحاسػػبات عمػػى مقتػػرح مشػػروع البرنػػامج التنفيػػذي لمتعػػاوف العممػػي بػػيف جميوريػػة مصػػر العربيػػة والجميوريػػة 
 2ةـ. حيث أوصت لجنة العالقات بالموافق0226/0228اإلسالمية الموريتانية لمالعواـ 

 
 -دراسبت عليب : :ببعبً س  
إلغػػاء  قيػػد  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى2أ ةلمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدا -2

االلكترونيػات الصػناعية ماجسػتير بقسػـ ىندسػة بتمييػدي  دالمقي -حجازي/  محمود رضا محمد مرسى الميندس
 2بالموافقة ـ حيث أوصت المجنة 0225دورة أكتوبر  والتحكـ

 القــــــــرار

   1ويرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
 

إلغػػاء  قيػػد  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى2أ ةلمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدا -0
االلكترونيػػات واالتصػػاالت ماجسػػتير بقسػػـ ىندسػػة بتمييػػدي  دالمقيػػ -شػػعباف أحمػػد  د/  محمػػد أحمػػالمينػػدس
 2ـ حيث أوصت المجنة بالموافقة 0225دورة أكتوبر  الكيربية

 القــــــــرار

   1ويرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
 

تسػػجيؿ  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى إيقػػاؼ2أ ةالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد -3
لدرجػػة  ةالمسػػجمـ 0225/0226وؿ لمعػػاـ الجػػامعي لمػػدة عػػاـ أ -ىنػػد عبػػد الغفػػار عبػػد السػػالـ/ ةالميندسػػ
بقسـ ىندسػة االلكترونيػة  -االلكترونيات الصناعية والتحكـ فى العمـو اليندسية تخصص ىندسة الماجستير

 .رعاية طفميانظرا لظروؼ  االلكترونيات الصناعية والتحكـ
 القــــــــرار

م  2510/2510للع ام الج امعي لم دة ع ام أول  ةذكورالم  ةعلى إيقاف التسجيل للمهندس أوصى المجلس بالموافقة
 1ويرفع للجامعة

 

 



 قيػػد د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى إيقػػاؼ2أ ةالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد -4
لدرجػػة  مقيػػدةالـ 0225/0226لمػػدة عػػاـ ثػػاني لمعػػاـ الجػػامعي  -محمػػد فتحػػي السػػيد إبػػراىيـالمينػػدس/ 
بقسـ ىندسػة االلكترونيػة  -فى العمـو اليندسية تخصص ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ الماجستير

 .رعاية والدتونظرا لظروؼ  ) بنظاـ الساعات المعتمدة  0222االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة اكتوبر 

 القــــــــرار
 عام ثانى.الموافقة على إيقاف قيد المهندس المذكور لمدة 

 
قيػػػد  د/ وكيػػػؿ الكميػػػة لمدراسػػػات العميػػػا والبحػػػوث بشػػػأف الموافقػػػة عمػػػى إيقػػػاؼ2أ ةلمػػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيدا-5

لدرجػػة  قيػػدهالمـ 0225/0226لمػػدة عػػاـ أوؿ لمعػػاـ الجػػامعي  -مػػروة الميثػػى محجػػوب مػػدكور/ ةمميندسػػل
بقسػـ ىندسػة  -التحكـالماجستير فى العمـو اليندسية تخصص ىندسة االلكترونية االلكترونيات الصناعية و 

 .رعاية طفميانظرا لظروؼ  االلكترونية االلكترونيات الصناعية والتحكـ

 القــــــــرار
 عام أول.الموافقة على إيقاف قيد المهندسة المذكورة لمدة 

 
قيػػد  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى إيقػػاؼ2أ ةالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد -6

لدرجػػة دكتػػور  المقيػػدةـ 0225/0226لمػػدة عػػاـ أوؿ لمعػػاـ الجػػامعي  - ػػادة منيػػر شػػاكر جػػاد/ ةميندسػػمل
 .مرض والدىانظرا لظروؼ  بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية -الفمسفة في العموـ اليندسية 

 القــــــــرار
 عام أول.الموافقة على إيقاف قيد المهندسة المذكورة لمدة 

 
قيػػد  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى إيقػػاؼ2أ ةالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد -7

لدرجػػػػة  ـ المقيػػػػدة0225/0226لمػػػػدة عػػػػاـ أوؿ لمعػػػػاـ الجػػػػامعي  -آالء مبػػػػارؾ عمػػػػى مبػػػػارؾ/ ةمميندسػػػل
سػػبات دورة بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحا -الماجسػػتير فػػي العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات

 .رعاية طفميانظرا لظروؼ  ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة( 0223 راكتو ي

 القــــــــرار
 عام أول.الموافقة على إيقاف قيد المهندسة المذكورة لمدة 

قيػػػد  د/ وكيػػػؿ الكميػػػة لمدراسػػػات العميػػػا والبحػػػوث بشػػػأف الموافقػػػة عمػػػى إيقػػػاؼ2أ ةالمػػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيد-8
لدرجػػة  قيػػدةالمـ 0225/0226لمػػدة عػػاـ أوؿ لمعػػاـ الجػػامعي  -ة خالػػد وىبػػو أبػػو عبيػػوفاطمػػ/ ةمميندسػػل



بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات دورة  -الماجسػػتير فػػى العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات
 .رعاية طفمتيانظرا لظروؼ  ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة( 0222 راكتو ي

 القــــــــرار
 عام أول.يقاف قيد المهندسة المذكورة لمدة الموافقة على إ

 
قيػػػد  د/ وكيػػػؿ الكميػػػة لمدراسػػػات العميػػػا والبحػػػوث بشػػػأف الموافقػػػة عمػػػى إيقػػػاؼ2أ ةالمػػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيد-9

لدرجػة  قيػدةالمـ 0225/0226لمدة عاـ أوؿ لمعػاـ الجػامعي  -إسراء السيد عبد العميـ الشريؼ/ ةمميندسل
بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات دورة  -دسػػية تخصػػص ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػباتالماجسػػتير فػػى العمػػوـ الين

 .مرض والدتيانظرا لظروؼ  ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة( 0223 راكتو ي

 القــــــــرار
 عام أول.الموافقة على إيقاف قيد المهندسة المذكورة لمدة 

 
قيػػد  لعميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى إيقػػاؼد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات ا2أ ةالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد -22

لدرجػػة  قيػػدةالمـ 0225/0226لمػػدة عػػاـ أوؿ لمعػػاـ الجػػامعي  -آيػػو اهلل جمػػاؿ ابػػراىيـ عمػػى/ ةمميندسػػل
بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات دورة  -الماجسػػتير فػػى العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات

 .رعاية طفميانظرا لظروؼ  ة(ـ ) بنظاـ الساعات المعتمد 0224 راكتو ي

 القــــــــرار
 عام أول.الموافقة على إيقاف قيد المهندسة المذكورة لمدة 

 
قيػػد  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى إيقػػاؼ2أ ةالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد-22

لدرجػػة  قيػػدالمـ 0225/0226لمػػدة عػػاـ ثػػانى لمعػػاـ الجػػامعي  -محمػػد بيجػػت عبػػد المقصػػودممينػػدس/ ل
بقسػػػـ ىندسػػػػة  -الماجسػػػتير فػػػى العمػػػوـ اليندسػػػية تخصػػػص ىندسػػػػة االلكترونيػػػات الصػػػناعية والػػػتحكـ 

رعايػػة نظػػرا لظػػروؼ  ـ ) بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة( 0222 رااللكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ دورة اكتػػو يػػ
 والده.

 القــــــــرار
 عام ثانى.ذكور لمدة الموافقة على إيقاف قيد المهندس الم

 
قيػػد  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى إيقػػاؼ2أ ةالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد-20

لدرجػػػة  قيػػػدةالمـ 0225/0226لمػػػدة عػػػاـ ثػػػانى لمعػػػاـ الجػػػامعي  -دعػػػاء محمػػػد زكػػػى عػػػزاـ/ ةمميندسػػػل



)     ـ 0220 ردورة اكتو يػ -تصاالت الكيربيةالماجستير فى العموـ اليندسية فى ىندسة االلكترونيات واال 
 رعاية طفميا.نظرا لظروؼ  بنظاـ الساعات المعتمدة(

 القــــــــرار
 عام ثانى.الموافقة على إيقاف قيد المهندسة المذكورة لمدة 

 
قيػػد  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى إيقػػاؼ2أ ةالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد 23

لدرجػػػة  قيػػػدةالمـ 0225/0226لمػػػدة عػػػاـ أوؿ لمعػػػاـ الجػػػامعي  -آيػػػو أحمػػػد بسػػػيونى الشػػػريؼ/ ةمميندسػػػل
ـ  0223 ردورة اكتػو يػ -الماجستير فى العمـو اليندسية تخصص ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية 

 مرض والدتيا.نظرا لظروؼ  ) بنظاـ الساعات المعتمدة(

 القــــــــرار
 عام أول.فقة على إيقاف قيد المهندسة المذكورة لمدة الموا

 
قيػػد  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى إيقػػاؼ2أ ةالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد-24

 قيػدةالمـ 0225/0226لمػدة عػاـ ثػانى العػاـ الجػامعي  -مناؿ عبد الحميـ عبد العظػيـ عػوض / ةمميندسل
 0220 ردورة اكتػو يػ -ى العمـو اليندسية فى ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةلدرجة الماجستير ف

 رعاية طفمتيا.نظرا لظروؼ  ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة(

 القــــــــرار
 عام ثانى.الموافقة على إيقاف قيد المهندسة المذكورة لمدة 

 
سػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى اعتمػػاد التقريػػر د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدرا2أ ةالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد -25

بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت  -عمػى الحػداد إبػراىيـمحمػد / طالػبالمقدـ مف لجنة االمتحػاف الشػامؿ لم
 وكانت لجنة االمتحاف الشامؿ مكونة مف السادة:   الفمسفة في العموـ اليندسية اةدكتور الكيربية والمسجؿ لدرجة 

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)مف داخؿ القسـ( محمد محمد عبد السالـ نصارأ.د/  2
 (اإلشراؼأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )عف لجنة  الربيعيأ.د/ السيد محمود  0
 اللكترونيات واالتصاالت الكيربية )مف خارج القسـ(أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة ا الفيشاويأ.د/ نواؿ أحمد  3
 (خارجي)جامعة طنطا  -بكمية اليندسةأستاذ  النبيد/ مصطفى محمود عبد 2أ 4
 (خارجيأستاذ متفرغ "أستاذ مساعد" بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ) الحموانيمحمد محمد السعيد  5

 القــــــــرار
 .ويرفع للجامعة تماد التقرير المقدم من لجنة االمتحان الشامل للمهندس المذكورالموافقة على اع



د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى اعتمػػاد التقريػػر 2أ ةالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد -26
ندسػة وعمػوـ الحاسػبات بقسـ ى -رمضاف محمد عبد العظيـ جاد الحؽ/ طالبالمقدـ مف لجنة االمتحاف الشامؿ لم

 وكانت لجنة االمتحاف الشامؿ مكونة مف السادة:   الفمسفة في العموـ اليندسية دكتوروالمسجؿ لدرجة 
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)عف لجنة االشراؼ( نواؿ أحمد الفيشاويأ.د/  2
 سة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )مف خارج القسـ(أستاذ بقسـ ىند أ.د/ فتحى السيد عبد السميع 0
 أستاذ متفرغ "أستاذ مساعد" بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات )مف داخؿ القسـ( / حمدى محمد قالش 2د 3
 (خارجي)جامعة المنصورة  -مساعدأستاذ  / محمد عبد العظيـ محمد2د 4
 (مف داخؿ القسـ) اسباتوعمـو الحأستاذ بقسـ ىندسة  / جماؿ محروس عطية2د 5

 القــــــــرار
 .ويرفع للجامعة الموافقة على اعتماد التقرير المقدم من لجنة االمتحان الشامل للمهندس المذكور

 
د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى اعتمػػاد التقريػػر 2أ ةالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد -27

بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت  -ايمػاف جػابر زىػراف الشػيخ/ طالبػةالمقػدـ مػف لجنػة االمتحػاف الشػامؿ لم
 ؿ مكونة مف السادة:  وكانت لجنة االمتحاف الشام الفمسفة في العموـ اليندسية دكتورالكيربية والمسجمة لدرجة 

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )داخؿ القسـ ( حساـ الديف حسيف أحمدأ.د/  2
 (اإلشراؼأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )عف لجنة  أ.د/ معوض ابراىيـ معوض 0
 (خارجي) اإلسكندرية -كاديمية العربية لمعمـو والتكنولوجيا والنقؿ البحرىأستاذ باأل  د/ ميا أحمد محمود شركس2أ 3
 (مف داخؿ القسـ) مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ  منى صبرى شقير/ 2د 4
 القسـ( خارج)مف وعمـو الحاسبات بقسـ ىندسة مساعد أستاذ  / جماؿ محروس عطية2د 5

 القــــــــرار
 .ويرفع للجامعة ةالمذكور ةالموافقة على اعتماد التقرير المقدم من لجنة االمتحان الشامل للمهندس

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قػرار لجنػة فحػص 2أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -28
لدرجة الماجستير فػي المسجمة  -العزيزسمر فاخر برعى عبد ومناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالميندسة/ 

ـ بنظػػػاـ السػػػاعات 0222دورة أكتػػػوبر بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات واالتصػػػاالت الكيربيػػػة العمػػػوـ اليندسػػػية 
( حيػث أوصػت المجنػة  تحسيف أداء شبكات االستشػعار الالسػمكية فػى مجػاؿ االشػعاعفي موضوع: ) المعتمدة 

االتصػػاالت االلكترونيػػات و ة تخصػػص ىندسػػة ياليندسػػالعمػػوـ فػػي  بمػػنح الميندسػػة المػػذكورة درجػػة الماجسػػتير
 ومرفؽ صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة.



 القــــــــرار

درجة الماجستير في العلوم  ةالمذكور ةالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الفحص والمناقشة بمنح المهندس
 فع للجامعة.الهندسية تخصص هندسة االلكترونيات واالتصاالت وير

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قػرار لجنػة فحػص 2أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -29

لدرجػة الماجسػتير فػي المسػجمة  -وفاء أحمد محمػود سػميمافومناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالميندسة/ 
ـ بنظػػػاـ السػػػاعات 0220دورة أكتػػػوبر الت الكيربيػػػة بقسػػػـ ىندسػػػة اإللكترونيػػػات واالتصػػػاالعمػػػوـ اليندسػػػية 

( حيػث أوصػت المجنػة  خوارزميات مقترحػة لالستشػعار المضػغوط فػى نظػـ االتصػاالتفي موضوع: ) المعتمدة 
االتصػػاالت االلكترونيػػات و ة تخصػػص ىندسػػة ياليندسػػالعمػػوـ بمػػنح الميندسػػة المػػذكورة درجػػة الماجسػػتير فػػي 

 فحص والمناقشة.ومرفؽ صورة مف تقارير لجنة ال

 القــــــــرار

درجة الماجستير في العلوم  ةالمذكور ةالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الفحص والمناقشة بمنح المهندس
 الهندسية تخصص هندسة االلكترونيات واالتصاالت ويرفع للجامعة.

 
بشأف الموافقة عمى قػرار لجنػة فحػص  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث2أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -02

فػي  دكتػور الفمسػفةلدرجػة  المسجؿ -سعيد أحمد محمود صبريالخاصة بالميندسة/  الدكتوراهومناقشة رسالة 
فػي موضػوع: ) ـ بنظاـ الساعات المعتمدة 0222دورة أكتوبر  وعمـو الحاسباتبقسـ ىندسة العمـو اليندسية 

يندسػة ( حيػث أوصػت المجنػة بمػنح الم المنقولػة بػيف المواقػع النوويػة تحسيف أماف البيانات عالية الحساسػية
ومرفؽ صورة مف تقػارير  وعموـ الحاسباتة تخصص ىندسة ياليندسالعمـو في  المذكورة درجة دكتور الفمسفة

 لجنة الفحص والمناقشة.

 القــــــــرار

دكتور الفلسفة في العلوم درجة  ةلمذكورا ةالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الفحص والمناقشة بمنح المهندس
 ويرفع للجامعة. الهندسية تخصص هندسة وعلوم الحاسبات

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قػرار لجنػة فحػص 2أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -02

لدرجػػة دكتػػور  المسػػجؿ -شػػيخعمػػاد عبػػد السػػتار حميػػدة ال/ الخاصػػة بالمينػػدس لػػدكتوراهسػػالة اومناقشػػة ر 
تتبػع األىػداؼ فػي موضػوع: )  االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـبقسـ ىندسة الفمسفة في اليندسة االلكترونية 
فػػي  ينػػدس المػػذكور درجػػة دكتػػور الفمسػػفة( حيػػث أوصػػت المجنػػة بمػػنح الم باسػػتخداـ شػػبكة مػػف الكػػاميرات

 فؽ صورة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة.ومر تخصص ىندسة التحكـ اآللى  اليندسة االلكترونية



 القــــــــرار

في الهندسة دكتور الفلسفة الموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الفحص والمناقشة بمنح المهندس المذكور درجة 
 ويرفع للجامعة. االلكترونية تخصص هندسة التحكم اآللى

 
راسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قػرار لجنػة فحػص د/ وكيؿ الكمية لمد2أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -00

لدرجػة الماجسػتير فػي  المسػجمة -والء محمػد فػتح اهلل شػعيب/ سالة الماجستير الخاصة بالميندسةومناقشة ر 
نظػػاـ فػػي موضػػوع: )  ـ 0222دورة أكتػػوبر  االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـبقسػػـ ىندسػػة العمػػوـ اليندسػػية 
فػي  الماجسػتيردرجػة ل ةالمػذكور  ةيندسػ( حيػث أوصػت المجنػة بمػنح الم ح اليجػيف المسػتقؿتحويؿ طاقػة الريػا
ومرفػػؽ صػػورة مػػف تقػػارير لجنػػة الفحػػص  االلكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـتخصػػص ىندسػػة  العمػػوـ اليندسػػية

 والمناقشة.

 القــــــــرار
العلوم درجة الماجستير فى  ةمذكورال ةالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الفحص والمناقشة بمنح المهندس

 ة تخصص هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم ويرفع للجامعة.يالهندس

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى قػرار لجنػة فحػص 2أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -03

 المسػػجؿ -الدسػػوقى جمػػاؿ الػػديف سػػميـ اىيـإبػػر جمػػاؿ الػػديف / سػػالة الماجسػػتير الخاصػػة بالمينػػدسومناقشػػة ر 
رفػع أداء قػرارات الػدمج فػي موضػوع: )  وعمػـو الحاسػباتبقسػـ ىندسػة لدرجة الماجستير فى العمـو اليندسية 

تخصػص  الماجستير فى العموـ اليندسيةيندس المذكور درجة ( حيث أوصت المجنة بمنح الملمبيئات السحابية
 ة مف تقارير لجنة الفحص والمناقشة.ومرفؽ صور  وعموـ الحاسباتىندسة 

 القــــــــرار
ة يالهندسالعلوم الموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الفحص والمناقشة بمنح المهندس المذكور درجة الماجستير فى 

 ويرفع للجامعة. وعلوم الحاسباتتخصص هندسة 

 
والبحوث بشأف الموافقة عمى قػرار لجنػة فحػص  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا2أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -04

لدرجػة دكتػور الفمسػفة  ةالمسػجم -نيػى رمضػاف عطيػة عثمػاف/ ةالخاصػة بالميندسػسالة الدكتوراه ومناقشة ر 
تحسػيف خوارزميػات فػي موضػوع: )  واالتصػاالت الكيربيػةااللكترونيػات بقسػـ ىندسػة في اليندسة االلكترونية 

ينػػدس المػػذكور درجػػة دكتػػور ( حيػػث أوصػػت المجنػػة بمػػنح الم ة الييوليػػةتشػػفير الصػػورة عمػػى أسػػاس النظريػػ
ومرفػػػؽ صػػػورة مػػػف تقػػػارير لجنػػػة الفحػػػص  االتصػػػاالتتخصػػػص ىندسػػػة  اليندسػػػة االلكترونيػػػةفػػػي  الفمسػػػفة

 والمناقشة.



 القــــــــرار

في الهندسة لسفة دكتور الفدرجة  ةالمذكور ةالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الفحص والمناقشة بمنح المهندس
 ويرفع للجامعة. االتصاالتااللكترونية تخصص هندسة 

 
وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع  د/2أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -05

سػػـ لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية بق ةػيدقػػالم -شػػيماء بػػدر محمػػد عبػػد العػػاطى/ طالبػػةالبحػػث الخػػاص بال
تقميػػػؿ الطاقػػػة وع: ) ػػػػػفػػػي موض ـ بنظػػػاـ السػػػاعات المعتمػػػدة0224ىندسػػػة وعمػػػوـ الحاسػػػبات دورة أكتػػػوبر 

  -( تحت أشراؼ كؿ مف:باستخداـ دمج المياـ فى بيئة الحوسبة السحابية ةالمستيمك
 الحاسباتأستاذ مساعد بقسـ ىندسة وعمـو  / جماؿ محروس عمى عطية2د 2

 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات ى/ أحمد مصطفى المحالو 2د 0

 القــــــــرار

 .ةالمذكور ةة على التسجيل للمهندسفقالموا

وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع  د/2أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -06
ستير العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة لدرجة ماج ةػيدقالم -دينا سمير حامد أبو المجد/ طالبةالبحث الخاص بال

تحسيف مرونة مراكػز البيانػات وع: ) ػػفي موض ـ بنظاـ الساعات المعتمدة0224وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر 
  -( تحت أشراؼ كؿ مف:بيئة الحوسبة السحابية في

 بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات متفرغأستاذ  نواؿ أحمد الفيشاوى/ د2أ 2

 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات براىيـ الدسوقىمحمد معوض ا/ 2د 0

 القــــــــرار

 .ةالمذكور ةة على التسجيل للمهندسفقالموا

 
 
 

وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع  د/2أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -07
لدرجػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة ػيد قلما -أحمد أبو الفتوح أبو الفتوح/ طالبالبحث الخاص بال

المحافظػػة عمػػى خصوصػػية وع: ) ػػػػفػػي موض ـ بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة0223وعمػػوـ الحاسػػبات دورة أكتػػوبر 
  -( تحت أشراؼ كؿ مف:أمف البيانات فى بيئة الحوسبة السحابية

 سباتأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعمـو الحا د/ نواؿ أحمد الفيشاوى 2أ 2

 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات / أحمد مصطفى المحالوى2د 0



 القــــــــرار

 ة على التسجيل للمهندس المذكور.فقالموا

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة  2أ ةالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد -08
العمػوـ فػى  لدرجػةالمسػجؿ  -ياسر أحمد شوقى الشريؼميندس/ الخاصة بال لماجستيرافحص ومناقشة رسالة 

الػتحكـ فػى مرشػحات القػدرة ىالميػة )  -فػي موضػوع: الصػناعية والػتحكـبقسـ ىندسػة االلكترونيػات  اليندسية
( واقتػػرح مجمػػس القسػػـ تشػػكيؿ لجنػػة الفحػػص والمناقشػػة لمرسػػالة مػػف المنطػػؽ المتكيفػػة لةنظمػػة الغيػػر خطيػػة

 -السادة:
 (ممتحف خارجى)  بييئة الطاقة الذريةأستاذ   مبابى اسماعيؿ محموداد/ 2أ 2

 (داخمي)  الصناعية والتحكـااللكترونيات أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة  د/ مجدى عبد الستار قطب2أ 0
 (عف لجنة اإلشراؼ)  الصناعية والتحكـااللكترونيات بقسـ ىندسة  أستاذ متفرغ بالؿ أحمد أبوظالـد/ 2أ 3

 ــــــرارالقــ
 الموافق  ة عل  ى التش  كيل المقت  رس م  ن مجل  س القس  م للجن  ة فح  ص ومناقش  ة رس  الة الماجس  تير للمهن  دس الم  ذكور

 .ويرفع للجامعة

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة  2أ ةالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد -09
لدرجػػة  ةالمسػػجم -أمػػانى سػػمير صػػابر حسػػف حمػػادة/ ةلميندسػػالخاصػػة با الماجسػػتيرفحػػص ومناقشػػة رسػػالة 

تحسػيف ادارة الوقػود النػووى )  -فػي موضػوع: وعمػوـ الحاسػباتفى العمػـو اليندسػية بقسػـ ىندسػة الماجستير 
( واقتػػرح مجمػػس القسػػـ تشػػكيؿ لجنػػة الفحػػص والمناقشػػة لمرسػػالة مػػف باسػػتخداـ تقنيػػات التنقيػػب فػػى البيانػػات

 -السادة:
 متفرغ بييئة الطاقة الذرية )خارجى(أستاذ   ؿ محمد عبد الفتاح عيدنبيد/ 2أ 2

  االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ(بقسـ ىندسة متفرغ أستاذ  د/ طػو السيد طػو2أ 0
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات )ممتحف داخمى( / أيمف السيد أحمد السيد2د 3

 القــــــــرار
 ل  ى التش  كيل المقت  رس م  ن مجل  س القس  م للجن  ة فح  ص ومناقش  ة رس  الة الماجس  تير للمهن  دس الم  ذكورالموافق  ة ع

 .ويرفع للجامعة

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة  2أ ةالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد -32
لدرجػة الماجسػتير المسػجؿ  -عيد  ػانـوليػد رمضػاف سػالخاصػة بالمينػدس/  الماجسػتيرفحص ومناقشة رسالة 

التحقيػػؽ فػػى محػػاكى )  -فػػي موضػػوع: فػػى العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة
( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحػص والمناقشػة لمرسػالة فى شبكات الراديو االدراكية األساسيالمستخدـ 
 -مف السادة:

  (خارجيلميندسة بالشروؽ ) العاليأستاذ بالمعيد   العجوز ىيـإبراصالح سيد د/ 2أ 2

  االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ( بقسـ ىندسة متفرغ أستاذ  معوض إبراىيـد/ معوض 2أ 0
  ( داخميااللكترونيات واالتصاالت الكيربية )بقسـ ىندسة متفرغ أستاذ  الكرديد/ محمد فييـ 2أ 3



  االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )مشرؼ( بقسـ ىندسة مساعد أستاذ  شقير صبري/ منى محمد 2د 4

 القــــــــرار
 الموافق  ة عل  ى التش  كيل المقت  رس م  ن مجل  س القس  م للجن  ة فح  ص ومناقش  ة رس  الة الماجس  تير للمهن  دس الم  ذكور

 .ويرفع للجامعة

 
العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات 2أ ةالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد -32

لدرجػػػة المسػػجؿ  -خالػػد رمضػػاف عػػػدلى عبػػد العػػاؿالخاصػػػة بالمينػػدس/  الماجسػػتيرفحػػص ومناقشػػة رسػػالة 
دراسػة أداء )  -فػي موضػوع: الماجستير فى العمـو اليندسية بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة

( واقترح مجمػس القسػـ تشػكيؿ لجنػة الفحػص والمناقشػة تعديؿ الطور المستمر بواسطة الرقمي التمفزيونيالبث 
 -لمرسالة مف السادة:

 ىشاـ فتحى عمى حامدد/ 2أ 2
  

  )خارجى( جامعة المنيا -بكمية اليندسةأستاذ 

  ( داخمىااللكترونيات واالتصاالت الكيربية )بقسـ ىندسة متفرغ أستاذ  محمد محمد عبد السالـ نصارد/ 2أ 0
  ( مشرؼااللكترونيات واالتصاالت الكيربية )بقسـ ىندسة متفرغ أستاذ  السيد محمود الربيعىد/ 2أ 3

 القــــــــرار
 الموافق  ة عل  ى التش  كيل المقت  رس م  ن مجل  س القس  م للجن  ة فح  ص ومناقش  ة رس  الة الماجس  تير للمهن  دس الم  ذكور

 .ويرفع للجامعة

يػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػة عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة  د/ وك2أ ةالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد -30
لدرجػػة المسػػجؿ  -إبػػراىيـ الحسػػيني إبػػراىيـ الحسػػينيالخاصػػة بالمينػػدس/  الماجسػػتيرفحػػص ومناقشػػة رسػػالة 

بيئػػة  فػػيتوزيػػع المػػوارد )  -فػػي موضػػوع: الماجسػػتير فػػى العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات
 -( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:سحابيةالحاسبات ال

  (مشرؼ) جامعة القاىرة -متفرغ بكمية الحاسبات والمعموماتأستاذ   فاطمة عبد الستار عمارةد/ 2أ 2

  ( خارجى) نائب معيد بحوث االلكترونيات -الحاسباتأستاذ  محمد نور السيد أحمدد/ 2أ 0
  )داخمى(  وعمـو الحاسباتبقسـ ىندسة  مساعدأستاذ  اؿ محروس عطية/ جم2د 3

 القــــــــرار
 الموافق  ة عل  ى التش  كيل المقت  رس م  ن مجل  س القس  م للجن  ة فح  ص ومناقش  ة رس  الة الماجس  تير للمهن  دس الم  ذكور

 .ويرفع للجامعة

 
اعتماد الخطة الدراسية ومواعيد  ث بشأف/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحو د2أ ةالمذكرة المقدمة مف السيد -33

حيػث 2ـ 0226/0227ـ وذلؾ طبقا لنظاـ الساعات المعتمدة لمعاـ الجػامعي 0226بدء الدراسة لدورة أكتوبر 
   -عمى أف الدراسة كالتالي: أوصت مجالس األقساـ العممية بالكمية بالموافقة



ـ فػي األحػد 0226كتوراه ومرحمتػي الػدبموـ لػدورة أكتػوبر * تبد الدراسة لمدراسات التمييدية لدرجتي الماجستير والد
 ـ 4/6/0227وتنتيي في  03/22/0226

وتبػػدأ االمتحانػػات فػػي  2ـ 06/2/0227وتنتيػػي فػػي  03/22/0226* تبػػدأ الدراسػػة لمفصػػؿ الدراسػػي األوؿ فػػي 
 2ـ 02/0/0227وتنتيي في  ـ2/0/0227

وتبػػدأ االمتحانػػات فػػي  2 ـ4/6/0227وتنتيػػي فػػى  06/0/0227* تبػػدأ الدراسػػة لمفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني فػػي 
  2ـ 00/6/0227وتنتيي في  6/6/0227

 2قد أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة  
الموافقػة عمػى حرمػاف الطػالب  / وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأفد2أ ةالمذكرة المقدمة مػف السػيد-34

لجنػة الدراسػات العميػا والبحػوث بالموافقػة  صػتحيػث أو  2االمتحػافالغير مسػدديف لمرسػـو الدراسػية مػف دخػوؿ 
عمى حرماف الطالب مف دخوؿ االمتحاف اذا لـ يتـ سداد الرسوـ الدراسية المستحقة عميػو قبػؿ دخػوؿ االمتحػاف 

 2وذلؾ حرصا عمى سير العمؿ
لموافقػة عمػى إيقػاؼ تسػجيؿ ا د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف2أ ةالمذكرة المقدمة مف السػيد -35

اإللكترونيػات لدرجة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية فػى ىندسػة  المسجمة -الميندسة/ دعاء حسف عيسوى النادى
ظػرا ـ ن 0225/0226( أوؿ )لمػدة عػاــ ) بنظػاـ السػاعات المعتمػدة  0229دورة أكتوبر  الصناعية والتحكـ
 لرعاية والدتيا.

 لقــــــــرارا
 م0251/0251لمدة عام  ةالمذكور ةإيقاف تسجيل المهندسالموافقة على 

 
" 42تطبيػػؽ نػػص المػػادة " د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف2أ ةالمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد -36

 2"4،3الفقرة " فيالمنح  إجراءات
فترة التقدـ لدورة القيد أكتػوبر  مد د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف2المذكرة المقدمة مف السيد أ -37

دكتػػوراه" نظػػرا لتػػداخؿ أجػػازة عيػػد  -ماجسػػتير -ـ  لمراحػػؿ الدراسػػات العميػػا "دبمػػـو09/9/0226ـ حتػػى 0226
 2األضحى المبارؾ

بشػػأف اعتمػػاد نتيجػػة الفرقػػة الثانيػػة د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -38
 2ـ0225/0226ـ لمعاـ الجامعي 0226دور يونيو ألقساـ العممية دبمـو جميع ا

 -: اللجبن:ثبمىبً 
           محضػػػػر اجتمػػػػػاع مجمػػػػس قسػػػػـ ىندسػػػػة وعمػػػػوـ الحاسػػػػبات ) الجمسػػػػة الثانيػػػػة عشػػػػرة( لمعػػػػاـ الجػػػػػامعي - 2

  ـ.24/8/0225المنعقد بتاريخ  0226/ 0225
 القــــــــرار

 أحيط المجلس علمـــاً.

 



       ) الجمسػػػة الثانيػػػة عشػػػرة( لمعػػػاـ الجػػػامعي مجمػػػس قسػػػـ الفيزيقػػػا والرياضػػػيات اليندسػػػيةمػػػػاع محضػػػر اجت -0
 ـ. 24/8/0226المنعقد بتاريخ  0226/ 0225

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 
المنعقػػػػػد بتػػػػػاريخ  0226/ 0225لمعػػػػػاـ الجػػػػػامعي  (ةالجمسػػػػػة العاشػػػػػر )  المكتبػػػػػةمحضػػػػػر اجتمػػػػػػاع لجنػػػػػة  -3

 ـ. 02/8/0226
 القــــــــرار

 أحيط المجلس علمـــاً.

 

المنعقػػد  0226/ 0225) الجمسػػة الثامنػػة( لمعػػاـ الجػػامعي  ةالثقافيػػة والعمميػػمحضػػر اجتمػػػاع لجنػػة العالقػػات  -4
 ـ. 02/8/0226بتاريخ 

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 
المنعقػد  0226/ 0225( لمعػاـ الجػامعي نيػة عشػرةالثا) الجمسػة  شئوف التعميـ والطػالبمحضر اجتمػاع لجنة -5

 ـ. 08/8/0226بتاريخ 
 القــــــــرار

 أحيط المجلس علمـــاً.

 

 0226/ 0225) الجمسػػة الثانيػػة عشػػرة( لمعػػاـ الجػػامعي  ىندسػػة االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػة محضػػر اجتمػػػاع مجمػػس قسػػـ  -6
 ـ. 24/8/0226المنعقد بتاريخ 

 القــــــــرار
 أحيط المجلس علمـــاً.

 
 0226/ 0225( لمعػػاـ الجػػامعي الثانيػػة عشػػر) الجمسػػة  الدراسػػات العميػػا و البحػػوث محضػػر اجتمػػػاع لجنػػة -7

 ـ. 03/8/0226المنعقد بتاريخ 
 القــــــــرار

 أحيط المجلس علمـــاً.

 
 0225لمعػػاـ الجػػامعي ( الثانيػػة عشػػرالجمسػػة )شػػئوف خدمػػة المجتمػػع وتنميػػة البيئػػةمحضػػر اجتمػػػاع لجنػػة  -8

 ـ. 08/8/0226المنعقد بتاريخ  0226/
 القــــــــرار



 أحيط المجلس علمـــاً.

 -مب يستجد مه أعمــــبل: تبسعب:
بشأف الموافقة عمى تحديد مواعيد مجمس الكمية ومجالس األقسػاـ المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ عميد الكمية  -2

  -: 0226/0227لجامعي العممية والمجاف المنبثقة لمعاـ ا
  2شيركؿ األوؿ مف األسبوع مجمس الكمية  – 2
  2شيركؿ مجالس األقساـ األسبوع الثاني مف  – 0
 2مف الشيرلجاف الدراسات العميا والعالقات الثقافية األسبوع الثالث  – 3

 القــــــــرار
  1 الموافقةأوصى المجلس ب

 
بشػػػأف تشػػػكيؿ مجمػػػس الكميػػػة لمعػػػاـ الجػػػامعي  2/9/0226بتػػػاريخ ( 2قػػػرار السػػػيد أ.د/عميػػػد الكميػػػة رقػػػـ ) -0

 ـ كما ىو مبيف بالقرار.0226/0227
 القــــــــرار

 .أحيـط المجـلس علمـا

 32/8/0226المنعقػد بتػاريخ  0226/ 0225لمعاـ الجامعي  مجمس إدارة وحدة توكيد الجودمحضر اجتمػاع  -3
 ـ.

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

 0226/ 0225( لمعػػاـ الجػػامعي الثانيػػةالجمسػػة مجمػػس إدارة برنػػامج االتصػػاالت والشبكات)محضػػر اجتمػػػاع  -4
 ـ. 32/8/0226المنعقد بتاريخ 

 القــــــــرار
 .أحيـط المجـلس علمـا

الموضػوعات التػى تػـ مناقشػػتيا  د/ المػدير التنفيػذي لوحػدة توكيػد الجػودة بشػأف2المػذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -5
 بمجمس إدارة الوحدة وىى:

طمػػب عػػرض مواصػػفات الكتػػاب الجػػامعي وبيػػاف األسػػعار )بنػػاءا عمػػى المواصػػفات التػػى حػػددتيا الجامعػػة( عمػػى  -2
ـ لمطالبة أعضاء ىيئة التدريس االلتزاـ بيا في طباعػة الكتػب 22/9/0226األقساـ العممية بمجالس األقساـ 

 ـ.0226/0227في العاـ الجامعي الجديد 
 ع آليات إللزاـ أعضاء ىيئة التدريس لحضور جدارة الجودة بالجامعة.وض -0
تحديػػد موعػػد لورشػػة عمػػؿ مػػع شػػركة بنيػػا لمصػػناعات االلكترونيػػة لتوسػػيع أوجػػو التعػػاوف وتفعيػػؿ بروتوكػػوؿ  -3

 التعاوف بيف الكمية والشركة فى مجاؿ التدريب والتوظيؼ.
ة/ جامعػػة بنيػػا لتسػػكيف طػػالب الكميػػة المغتربػػوف فػػى فصػػؿ اقتػػراح بعمػػؿ بروتوكػػوؿ تعػػاوف مػػع المػػدف الجامعيػػ -4

 الصيؼ أثناء فترة التدريب الصيفى فى مصانع بنيا.
 


