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 {ةثامنلاجمسة محضر اجتماع مجمس الكمية } ال

 ـ3/4/0256الموافؽ  األحدالمنعقدة يـو 
 تـ عقد اجتماع مجمس الكمية برئاسة  صباحاً عشر  الحاديةوفى تماـ الساعة  ـ3/4/0256الموافؽ  األحديوـ  فيانو 

 )عميد الكمية(   محمد عبد العظيـ البردينىالسيد األستاذ الدكتور/ 
 وعضوية كػػػػال مف السادة:     

 وكيػػػؿ الكميػػػة لمدراسػػػػات العميػػػػػػا والبحػػوث رديػمحمد فييػـ الك أ.د/ 5

 وكيػػػؿ الكميػػػة لشئػػوف خدمػة المجتمػػع وتنميػػة البيئة د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد2أ 0

 رئيس مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ فتحي السيد عبد السميع2أ 3

 اتػقػائػـ بعمؿ رئيس مجػمس قسـ ىندسػة وعمـو الحاسبػ أيمف السيد احمد السيػد /2د 4

 قائـ بعمؿ رئيس قسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكػـ / محمد أبو زيد البروانى2د 5

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ كمػاؿ حسف عػػوض اهلل 6

 متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكػـالاألستػاذ  محمد مبػروؾ زكريػا شرؼ د/2أ 7

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ السيد محمود الربيعى2أ 8

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د/ نبيؿ عبد الواحد إسماعيؿ2أ 9

 متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسيػػػػػػةالاألستػاذ  مػػػػد طػػػاىر داودد/ مح2أ 52

 )بالتناوب( أقدـ األساتذة بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية د/ سناء محمود الربيعي2أ 55

 }ف } بالتناوبػػػػػػػدـ المدرسيػػػػػػػػػػػػأق / صالح الديف شعباف عيسى2د 50

 ضوراعتذر عف عدـ الح

 وكيػػػؿ الكميػػػة لشئوف التعميـ والطالب أ.د/ صابر حممى زيف الديف 5

 رئيس مجػمس قسػـ الفيزيقػا والرياضيػػات اليندسيػػػػة   د/ مجػدي محمد كامػؿ2أ 0

 أقدـ األساتذة المساعديف) بالتناو ب( /حسف محمد عبد الحافظ2د 3

 لتنفيذي لوحدة توكيد الجودة بالكمية ) مدعو لحضور ىذه الجمسة(المدير ا رد./ عبد المجيد عبد الحكيـ شر ش 4

 تولى سكرتارية الجمسة

 أمانة المجالس والمجاف .   السيدة / نيى صالح زكى  5  
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 " االجتماع "             د/ رئيس المجمس2وبدأ السيد أ
 "" بسـ اهلل الرحمف الرحيـ بذكر 

 إلػػىضػػور متمنيػػا ليػػـ كػػؿ التوفيػػؽ داعيػػا اهلل سػػبحانو وتعػػالى أف يوفػػؽ الجميػػع ثػػـ رحػػب سػػيادتو بالسػػادة الح     
ـ لمػدة ثالثػة 4/4/0256زيارة الييئة القوميػة لضػماف الجػودة واالعتمػاد فػي وأف يسدد خطانا فى  صالح األعماؿ

 2أياـ
 -:أوالً المصبدقبت

 

 0 ـ6/3/0256( المنعقدة بتاريخ ةبعالسا) المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة

 القــــــــرار                                                       
 2 ـ6/3/6025( المنعقدة بتاريخ ةبعالسا) المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة

   -ببلتفىيض:مىضىعبت ثبويب 
 
عماد عبد الستار الشيخ  المدرس المساعد ندس /لمدراسات العميا بشأف حضور السيد المي د/ وكيؿ الكمية2الكتاب المقدـ مف السيد أ -5

وذلػؾ 0256مػارس  56الػى 55بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ المؤتمر الدولي المنعقد بسمطنة عمػاف فػى الفتػرة مػف 
  2دوف تحمؿ الجامعة اى نفقات لسيادتو

 القــــــــرار
 2اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةلى أوصى المجلس ع

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى حضػور السػيد د/ احمػد عصػاـ 2المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -0
د ببمجيكػا ( والذي سيعق SPIE 0256المدرس بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية المؤتمر الدولي )  –نبوي مرة 

 2ـ0256ابريؿ  7-3فى الفترة مف 
 القــــــــرار

 2اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةأوصى المجلس على 
د/ احمػد عصػاـ 2د/ وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى اعتػذار السػيد 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -3

(  SPIE 0256اللكترونيػػات واالتصػاالت الكيربيػػة عػف عػدـ حضػػور المػؤتمر الػػدولي ) المػػدرس بقسػـ ىندسػة ا –نبػوي مػرة 
ابريػػؿ وأوصػػى مجمػػس القسػػـ  عمػػى قبػػوؿ االعتػػذار لتػػوفير الػػدعـ المػػالي لحضػػور  7-3والػػذي سػػيعقد ببمجيكػػا فػػى الفتػػرة مػػف 

 2قد أوصت لجنة العالقات بالموافقة عمى ما جاء مف مجمس القسـ المختص 2مؤتمر آخر
 قــــــــرارال

 2اعتماد الموافقة بالتفوٌض وٌرفع للجامعةأوصى المجلس على 
 

  -مىضىعبت عبمة: :ثبلثبً 
لبػرام  والخارجيػة د/ رئيس مجمس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات بشػأف اعتمػاد المراجعػة الداخميػة 2الكتاب المقدـ مف السيد أ-5

واعتمػػاد التصػػػويبات المطموبػػػة لتوصػػػيؼ البػػػرام  راسػػػات العميػػػا قسػػـ ىندسػػػة وعمػػػوـ الحاسػػػبات لمرحمتػػي البكػػػالوريوس والد



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (3/4/0256الجمسة الثامنة  ـ0255/0256ونية بمنوؼ العاـ الجامعى ) مجمس كمية اليندسة اإللكتر 

 

(4) 

حيػث أوصػى مجمػس القسػـ بالموافقػة عمػى االعتمػاد وعمػؿ  2والمقررات وذلؾ بناء عمى تقارير المراجعػة الداخميػة والخارجيػة
   2التصويبات

 القــــــــرار
 .أوصى المجلس بالموافقة

 
 

األسػتاذ المتفػرغ بقسػـ  -د/ السػيد محمػود الربيعػي2بشأف الموافقة عمى ضػـ السػيد أ عميد الكمية /د2اب المقدـ مف السيد أالكت -0
 2ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية لعضوية مجمس الكمية لمدة عاـ آخر

 

 القــــــــرار
 .وٌرفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقة

 
 
 

 التعليم ئىنش سبدسب:
عمػى الترخيػػص لمطػالب المتقػدميف  الموافقػةد/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف 2المذكرة المقدمػة مػف السػيد أ -5

 -: لمفرؽ المختمفة وىـاف ػػبدخػوؿ االمتح ـ0255/0256 الجامعيلعاـ ا اتلالمتحان
 فرصة التقدـ لالمتحاف عدد المواد  الفرقة اسـ الطالب ـ
 األخيرة 7 األولى شرؼ محمد عصاـ داعوشأ 5
 األولى 0 الثانية محمد سرور محمد عبد العزيز 0
 األولى 4 الثانية محمد شبؿ سيؼ سيؼ 3
 الثانية 0 الثانية محمود سمير عمى أحمد عمى 4

 2ـ0255/0256حيث أوصت المجنة بالموافقة عمى الترخيص ليؤالء الطالب بدخوؿ االمتحانات لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار
 0أوصى المجلس بالموافقة على توصٌة اللجنة 

  

         د/ وكيػػػؿ الكميػػػة لشػػػئوف التعمػػػيـ والطػػػالب بشػػػأف الموافقػػػة عمػػػى إيقػػػاؼ قيػػػد  الطالػػػب/ 2المػػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيد أ -0
لحيف تحديد موقفػة  التو "باؽ"ـ وح0255/0256العاـ الجامعي  فالمقيد بالفرقة األولى ع -أحمد عبد الحميد أحمد ميزار

 .0/3/5988وحيػث أف تػاريخ مػيالد الطالػب ـ  0/3/0256فػى سػنو  08مف التجنيد حيث أنو كاف مؤجؿ تجنيػده لسػف 
 2إيقاؼ قيد الطالب المذكور عف الدراسة لحيف تحديد موقفة مف التجنيد  ىحيث أوصت لجنة شئوف التعميـ بالموافقة عم

 القــــــــرار
 لس بالموافقة على توصٌة اللجنة أوصى المج

 

أحمػد نظمػى د/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف الموافقة عمى إيقاؼ قيػد  الطالػب/ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
مػػف الخػػارج  ـ وحالتػػو "فرصػػة أخيػرة"0255/0256العػػاـ الجػامعي  فالمقيػػد بالفرقػػة الثانيػة عػػ -حامػد محمػػد السػػيد خميػؿ

وحيػث أف تػاريخ مػيالد  ـ06/3/0256فػى سػنو  08ديد موقفػة مػف التجنيػد حيػث أنػو كػاف مؤجػؿ تجنيػده لسػف لحيف تح
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إيقػاؼ قيػد الطالػب المػذكور عػف الدراسػة لحػيف  ىحيث أوصت لجنة شػئوف التعمػيـ بالموافقػة عمػ .ـ06/3/5988الطالب 
 2تحديد موقفة مف التجنيد 

 القــــــــرار
  0توصٌة اللجنة أوصى المجلس بالموافقة على

 
         قيػػػد  الطالػػػب/  إعػػػادةد/ وكيػػػؿ الكميػػػة لشػػػئوف التعمػػػيـ والطػػػالب بشػػػأف الموافقػػػة عمػػػى 2المػػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيد أ -4

نظػرا النتيػاء  ـ وحالتػو "منقػوؿ"0255/0256العػاـ الجػامعي  فالمقيد بالفرقػة األولػى عػ -حساـ طو عبد السميع حبيش
حيػث أوصػت لجنػة شػئوف التعمػيـ  .ـ5/50/0255وتـ انتياء تجنيػده فػي  56/4/0254في  مجندحيث أنو كاف  هتجنيد

  2إعادة قيد الطالب المذكور ىبالموافقة عم
 القــــــــرار

  0أوصى المجلس بالموافقة على توصٌة اللجنة

 
مقتػرح جػدوؿ امتحػاف الفصػؿ  د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف الموافقػة عمػى2المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -5

 2حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ بالموافقة 2ـ كما ىو موضح بالمذكرة0255/0256الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار
  0أوصى المجلس بالموافقة على توصٌة اللجنة

 

اتحػػاد الطػػالب لتعػػديؿ مقتػػرح  موافقػة عمػػىد/ وكيػػؿ الكميػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػأف ال2المػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -6
حيػث أوصػت  2مف الطػالب أمػاـ المجمػس ةوكذلؾ ما تـ عرضو مف عين كما ىو موضح بالمذكرة موعد امتحانات التخمفات

لجنػػة شػػئوف التعمػػيـ بػػأف يكػػوف موعػػد امتحانػػات تخمفػػات الفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني بعػػد امتحانػػات نيايػػة العػػاـ الجػػامعي 
 2لرغبة الطالب ـ تمبية0255/0256

 القــــــــرار
 0نةأوصى المجلس بالموافقة على توصٌة اللج

 

تطبيػؽ الالئحػة الجديػدة عمػى  د/ وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػأف الموافقػة عمػى2المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -7
عمػى مػا انتيػت  التعمػيـ بالموافقػة حيػث أوصػت لجنػة شػئوف 2الفرصػة مػف الخػارج( -طالب الفرقة الثالثة)الباقوف لإلعػادة

 2إليو المجنة وتـ اعتماد ىذه الكشوؼ مف أعضاء لجنة شئوف التعميـ والطالب
 القــــــــرار

 أوصى المجلس بالموافقة على توصٌة اللجنة 

 
                 تمػػػػاس المقػػػػدـ مػػػػف الطالػػػػب/االلد/ وكيػػػػؿ الكميػػػػة لشػػػػئوف التعمػػػػيـ والطػػػػالب بشػػػػأف 2المػػػػذكرة المقدمػػػػة مػػػػف السػػػػيد أ -8

حجػب نتيجػة امتحانػات الػذي يطمػب  2المقيد بالفرقة الثالثة قسـ ىندسة وعموـ االحاسبات -أحمد فتحي السيد عبد العاطى
ـ منعػا لحػدوث أي ضػرر معنػوي لػو حالػة ظيػور النتيجػة 0255/0256الفصؿ الدراسي األوؿ الخاصة بو لمعػاـ الجػامعي 

بػأف الكنتػروالت التقػـو برفػع النتيجػة عمػى موقػع التواصػؿ  ت لجنػة شػئوف التعمػيـحيػث أوصػ  2وتداوليا عمػى الفػيس بػوؾ
 2االجتماعى

 القــــــــرار
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 أحيط المجمس عمما
 

 .-:عالقبت ثقبفيةسببعبً: 
 د/2المذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد أ -5

األسػتاذ المتفػرغ بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة  -حساـ الديف حسيف احمػد
الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػرى سػواء 

 2مصرية أو عربية أو عالمية
 ــرارالقــــــ

 0أوصى المجلس بالموافقة 

 
 
 
 
 
 
 

المذكرة المقدمة مػف السػيد أ.د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ أبحػاث خاصػة بالسػيد د/ -0
 األسػػتاذ المسػػاعد بقسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػية  وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ الممكيػػة الفكريػػة -حسػػف محمػػد عبػػد الحػػافظ

لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػرى سػواء مصػرية 
 2أو عربية أو عالمية

 القــــــــرار
  0أوصى المجلس بالموافقة

 
 
 

 

          د/ وكيػػػػؿ الكميػػػػة لمدراسػػػػات العميػػػػا والبحػػػػوث بشػػػػأف الموافقػػػػة عمػػػػى ترشػػػػيح المينػػػػدس / 2المػػػػذكرة المقدمػػػػة مػػػػف السػػػػيد أ -4
المدرس المساعد بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ عمػى المنحػة المقدمػة  –عبد الفتاح ابو عمر ساميمحمود 

ـ لمحصػػوؿ عمػػى درجػػة الػػدكتوراه وقػػد أوصػػى مجمػػس القسػػـ 0256/0257الصػػيف الشػػعبية لمعػػاـ الدراسػػي  ةمػػف جميوريػػ
   2فقة  بناءا عمى ما جاء مف مجمس القسـ المختص بالموافقة وأوصت لجنة العالقات الثقافية بالموا

 القــــــــرار
 0أوصى المجلس بالموافقة وٌرفع للجامعة 

 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف موافقػػة لجنػػة العالقػػات الثقافيػػة عمػػى مقتػػرح 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -5
تفػػاؽ تعػػاوف عممػػي وتكنولػػوجي بػػيف جميوريػػة مصػػر العربيػػة وجميوريػػة مجمػػس قسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات عمػػى توقيػػع ا

   2بارجواي
 القــــــــرار

  0أوصى المجلس بالموافقة وٌرفع للجامعة
 

د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف موافقػػة لجنػػة العالقػػات الثقافيػػة عمػػى مقتػػرح 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -6
  2ـ الحاسبات عمى التعاوف األكاديمي بيف جامعة تترينتيتى االيرلندية وبيف الجامعات المصريةمجمس قسـ ىندسة وعمو 

 القــــــــرار
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  0أوصى المجلس بالموافقة وٌرفع للجامعة
 
 
  

 
د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف موافقػػة مجمػػس قسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -7
قػد 2 ةعمػى جػائزة الجامعػة التشػجيعي –د/ احمػد نبيػو ذكػى راشػد  -مى ترشيح د/ ىند عبد العظيـ مميطاالتصاالت الكيربية عو 

   2أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة
 القــــــــرار

  0وٌرفع للجامعة أوصى المجلس بالموافقة
 

العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى التحاؽ الميندس/ احمد عبد العزيػز د/ وكيؿ الكمية لمدراسات 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-8
لمحصػوؿ عمػى  E-JUSTالمػدرس المسػاعد بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة ببرنػام    –عبد الػرحمف سػالـ 

لعالقات بتطبيؽ قرار مجمػس قد أوصت لجنة ا 2ـ عمى نفقة البعثات0256درجة الدكتوراه لمدة ثالث سنوات اعتبارا مف فبراير 
   2الكمية السابؽ بعدـ اعتماد ترشيح الميندس المذكور لمجامعة اليابانية
 القــــــــرار

  0بعدم اعتماد ترشٌح المهندس المذكور للجامعة الٌابانٌةأوصى المجلس 
 

      ر العممػػي الخػػاص بالسػػيد الػػدكتور/ د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف التقريػػ2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -9
              المػػػػػؤتمر الػػػػػدولي خالػػػػػد محمػػػػػود حسػػػػػف عبػػػػػد الػػػػػرحيـ المػػػػػدرس بقسػػػػػـ الفيزيقػػػػػا والرياضػػػػػيات اليندسػػػػػية عػػػػػف حضػػػػػور
Kuwait International Nanotechnology Conference & Exhibition                        الػذي عقػد فػي دولػة

     2ـ0256فبراير  55إلى  9مف الكويت في الفترة 
 القــــــــرار

 0وٌرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 

 
 

    -دراسبت عليب : :ثبمىبً 
د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -5

العمػوـ اليندسػية لدرجػة ماجسػتير  وعمػـو الحاسػبات والمقيػدػيد بقسػػـ ىندسػة المعػ -محمد سعيد محمود عػزاـبالميندس/ 
اكتشػاؼ الوجػو ثالثػي فى موضوع: )ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( 0254تخصص ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر 

  -( تحت أشراؼ كؿ مف:""3D Face Detectionاألبعاد 
 بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات أستاذ متفرغ  نواؿ احمد الفيشاوىد/ 2أ 5

 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات د./ مروة عباس رداد 0

 القــــــــرار
  0الماجستٌر فى العلوم الهندسٌة ةعلى التسجٌل للمهندس المذكور لدرجأوصى المجلس بالموافقة 
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بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص  د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث2المذكرة المقدمة مف السيد أ -0

 –العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات لدرجػػة ماجسػػتير  المقيػػد -إبػػراىيـ سػػمير إبػػراىيـ فايػػدبالمينػػدس/ 
تحديد النقػاط الحرجػة فػى فى موضوع: )ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( 0254بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة أكتوبر 

  -( تحت أشراؼ كؿ مف:اد ىوؾ الالسمكيةشبكات 
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  نواؿ احمد الفيشاوىد/ 2أ 5

 بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات أستاذ مساعد د./ جماؿ محروس عمى احمد 0
 مدرس بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات د./ مختار احمد عمى محمد 3

 القــــــــرار
 0على التسجٌل للمهندس المذكورموافقة أوصى المجلس بال

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات لدرجػػة ماجسػػتير  المقيػػد -ممػػدوح عبػػد الػػرحيـ إبػػراىيـ شػػاديبالمينػػدس/ 
مفاضػمة بػيف األمػاف والموثوقػة فػى فى موضوع: )ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( 0254ت الكيربية دورة أكتوبر واالتصاال

  -( تحت أشراؼ كؿ مف:الشبكات الراديوية االدراكية باألشعار االمثؿ
 ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ  مساعدأستاذ   شقير صبريد./ منى محمد  5

 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية مدرس سعد فؤاد حممي د./ وليد 0

 القــــــــرار
  0على التسجٌل للمهندس المذكور أوصى المجلس بالموافقة

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
العمػوـ اليندسػية تخصػص ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية لدرجػة ماجسػتير  المقيد -جابر معوض أحمد أحمدبالميندس/ 

فػى موضػوع: ـ ) بنظػاـ السػاعات المعتمػدة ( 0255بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر  -والتحكـ 
  -أشراؼ كؿ مف:( تحت تصميـ حاكـ فعاؿ إلزالة االضطرابات باستخداـ المنطؽ الغيمى)

 ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ  مساعدأستاذ  محمد حمدى محمد السيدد./  5

 بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ مدرس د./ رأفت السيد السيد شمبى 0

 القــــــــرار
 0 على التسجٌل للمهندس المذكور أوصى المجلس بالموافقة

 

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2مة مف السيد أالمذكرة المقد -5 
العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص ىندسػػة االلكترونيػػات لدرجػػة ماجسػػتير  المقيػػدة -أمػػؿ إبػػراىيـ السػػيد محمػػد الجػػزار/ ةبالميندسػػ

فػى ـ ) بنظاـ الساعات المعتمػدة ( 0254ـ دورة أكتوبر بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحك -الصناعية والتحكـ 
( تحػت أشػراؼ كػؿ نظاـ تحكـ مزدوج لتتبع نقطة القػدرة القصػوى وتتبػع الشػمس باسػتخداـ الحاكمػات الميكرويػةموضوع: )

  -مف:
 ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ  متفرغأستاذ  أ.د/ بالؿ أحمد أبو ظالـ 5



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (3/4/0256الجمسة الثامنة  ـ0255/0256ونية بمنوؼ العاـ الجامعى ) مجمس كمية اليندسة اإللكتر 

 

(9) 

 ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ  مساعدأستاذ  حمد السيدمحمد حمدى مد./  0

 القــــــــرار
 ةعلى التسجٌل للمهندسة المذكورأوصى المجلس بالموافقة 

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -6 
العمػػوـ اليندسػػية تخصػػص ىندسػػة االلكترونيػػات لدرجػػة ماجسػػتير  المقيػػدة -ء حممػػي بيػػومي أبػػو معبػػددعػػا/ ةبالميندسػػ

دراسػة شػاممة لتقنيػات االستشػعار فػى موضػوع: )ـ ) بنظاـ السػاعات المعتمػدة ( 0254واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
  -( تحت أشراؼ كؿ مف: الطيفى لمشبكات الراديوية االدراكية

 ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ  مساعدأستاذ  محمد صبرى شقير د./ منى 5

 ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ  مدرس وليد سعد فؤاد حمميد./  0

 القــــــــرار
 0 على التسجٌل للمهندسة المذكورة أوصى المجلس بالموافقة

 

لكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص د/وكيؿ ا2المذكرة المقدمة مف السيد أ -7
العمػػػوـ اليندسػػػية بقسػػػـ ىندسػػػة  فػػػيدكتػػػور الفمسػػػفة لدرجػػػة  المقيػػػدة -مػػػى عبػػػد العظػػػيـ إبػػػراىيـ أبػػػو الحسػػػف/ طالبػػػةبال

مصػفوفة اليوائيػات ضػوع: )فػى مو ـ ) بنظػاـ السػاعات المعتمػدة ( 0254االلكترونيات واالتصػاالت الكيربيػة دورة أكتػوبر 
 عػػاليلتطبيقػػات الػػرادار ذى الفتحػػة البنائيػػة عػػريض الرؤيػػة  التػػردديمتعػػددة الحػػـز واسػػعة النطػػاؽ  الزمنػػيذات التضػػميف 

  -( تحت أشراؼ كؿ مف: التمايز
 ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ  متفرغأستاذ  أ.د/ كماؿ حسف عوض اهلل 5

 أستاذ باحث بمعيد بحوث االلكترونيات أحمد حسيف خالد فوزىأ.د/  0

 القــــــــرار
  0على التسجٌل للمهندسة المذكورة أوصى المجلس بالموافقة

  

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -8 
ماجستير العمـو اليندسية بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت لدرجة  المقيدة -نتصرىبة منصور أحمد م/ ميندسةبال

( تحت أشراؼ  التصنيؼ الكؼء لمصور الرقميةفى موضوع: )ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( 0253الكيربية دورة أكتوبر 
  -كؿ مف:
 واالتصاالت الكيربية ىندسة االلكترونياتبقسـ  متفرغأستاذ  أ.د/ عادؿ عبد المسيح صميب 5

 ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ أستاذ  السيد عبد السميع فتحيأ.د/  0
 أستاذ مساعد بقسـ جرافيكيات الحاسب بمدينة األبحاث العممية والتطبقات التكنولوجية د./ بيومي عبد الرحمف بيومي 3
 ترونيات واالتصاالت الكيربيةىندسة االلك مدرس بقسـ د./ أحمد سعد الكورانى 4

 القــــــــرار
  على التسجٌل للمهندسة المذكورة أوصى المجلس بالموافقة

 
 
 
 
 
 
 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (3/4/0256الجمسة الثامنة  ـ0255/0256ونية بمنوؼ العاـ الجامعى ) مجمس كمية اليندسة اإللكتر 

 

(52) 

 
 
 

د/وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ موضػوع البحػث الخػاص 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -9
ماجسػتير العمػوـ اليندسػية تخصػص ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية لدرجػة  ةالمقيد -دعاء رضا توفيؽ ىالؿ/ ميندسةبال

فػى موضػوع: ـ ) بنظػاـ السػاعات المعتمػدة ( 0253بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر  -والتحكـ 
  -( تحت أشراؼ كؿ مف: التحكـ الذكي في المركبات الكيربائية)

 ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ  متفرغأستاذ  ىيـأ.د/ عبد العظيـ صبيح إبرا 5

 ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـبقسـ مدرس  د./ الخطيب كماؿ عبد الفتاح إبراىيـ 0

 القــــــــرار
  0على التسجٌل للمهندسة المذكورة أوصى المجلس بالموافقة

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة االمتحػاف الشػامؿ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -52
بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات  المسػػجؿ لدرجػػة دكتػػور الفمسػػفة فػػى العمػػوـ اليندسػػية -محمػػد إبػػراىيـ عمػػى الحػػداد/ طالػػبلم

 كوف المجنة مف السادة:وتت ـ0255دورة أكتوبر واالتصاالت الكيربية 
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)مف داخؿ القسـ( أ.د/ محمد محمد عبد السالـ نصار 5

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)عف لجنة اإلشراؼ( الربيعيالسيد محمود أ.د/  0

 تاذ متفرغ بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات )مف خارج القسـ(أس الفيشاويأ.د/ نواؿ أحمد  3
 (خارجيجامعة طنطا ) -أستاذ بكمية اليندسة النبيأ.د/ مصطفى محمود عبد  4
 أستاذ متفرغ"أستاذ مساعد" بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )مف داخؿ القسـ( الحموانيد./ محمد محمد السعيد  5

 القــــــــرار

الخاصىىة  الىدكتورا رسىىالة  االمتحىىاق الشىامل علىىأوصىى المجلىس بالموافقىىة علىى التشىكٌل المقتىىرس مىق مجلىىس القسىم للجنىة 

 2للجامعة عوٌرف المذكور لمهندسبا
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة االمتحػاف الشػامؿ 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -55
بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات  المسػجمة لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػى العمػوـ اليندسػية -فاطمة جالؿ مصػطفى حشػاد/ البةطلم

 وتتكوف المجنة مف السادة: ـ0253دورة أكتوبر واالتصاالت الكيربية 
 لقسـ(أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)مف داخؿ ا أ.د/ إبراىيـ محمد الدكانى 5

 (مف خارج القسـ)الصناعية والتحكـ أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات  مجدى عبد الستار قطبأ.د/  0

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)عف لجنة اإلشراؼ( السيد محمود الربيعىأ.د/  3

 جامعة الزقازيؽ )خارجى( -سةأستاذ بكمية اليند أ./ عبد الحميد عبد المنعـ شعالف 4
 ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)مف داخؿ القسـ(أستاذ متفرغ"أستاذ مساعد" بقسـ  د./ صالح الديف محمود دياب 5

 القــــــــرار

خاصىىة ال الىدكتورا رسىىالة  االمتحىىاق الشىامل علىىأوصىى المجلىس بالموافقىىة علىى التشىكٌل المقتىىرس مىق مجلىىس القسىم للجنىة 

 2للجامعة عوٌرف ةالمذكورة لمهندسبا
 
 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (3/4/0256الجمسة الثامنة  ـ0255/0256ونية بمنوؼ العاـ الجامعى ) مجمس كمية اليندسة اإللكتر 

 

(55) 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -50
بقسػـ  لدرجة دكتور الفمسفة فى العموـ اليندسيةالمسجؿ  -أحمد صالح محمد أبو ىيبة/ طالبالخاصة بال الدكتوراهرسالة 
تكنولوجيػػا )  -فػػى موضػػوع: ـ "بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة"0252واالتصػػاالت الكيربيػػة دورة أكتػػوبر اإللكترونيػػات ىندسػػة 

( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشػة التتابع والتعاوف لشبكات االتصاالت الالسمكية ذات النطاؽ العريض
  -لمرسالة مف السادة:

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)داخمى( مسيحو أ.د/ ناجى وديع 5

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)عف لجنة اإلشراؼ( عبد المنعـ الضميؿ ساميأ.د/  0

 جامعة حمواف )خارجى( –أستاذ بكمية اليندسة  أ.د/ السيد مصطفى سعد 3
 (بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)عف لجنة اإلشراؼ مساعدأستاذ  النبى محمدد./ محمد عبد  4

 القــــــــرار

 لمهنىدسالخاصىة با الىدكتورا أوصى المجلس بالموافقة على التشكٌل المقترس مق مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسىالة 

 2للجامعة عوٌرف المذكور
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 2يد أالمذكرة المقدمة مف الس -53
لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػى اليندسػية االلكترونيػة  ةالمسػجم -نيػى رمضػاف عطيػة عثمػاف/ ميندسػةالخاصة بال الدكتوراهرسالة 

حسػػيف خوارزميػػات تشػػفير الصػػورة عمػػى أسػػاس النظريػػة ت)  -وع:ػػػػػػفػػى موضواالتصػػاالت الكيربيػػة اإللكترونيػػات بقسػػـ ىندسػػة 
  -( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:الييولية
 جامعة اإلسكندرية)عف لجنة اإلشراؼ(-كمية اليندسة-اليندسة الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ  أ.د/ سعيد السيد إسماعيؿ الخامى 5

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)عف لجنة اإلشراؼ( يف أحمدأ.د/ حساـ الديف حس 0

 )داخمى(بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةمتفرغ أستاذ  أ.د/ سامى عبد المنعـ الضميؿ 3
 جامعة طنطا )خارجى( –أستاذ بكمية اليندسة  أ.د/ مصطفى محمود عبد النبى 4

 ــرارالقــــــ

 لمهنىدسالخاصىة با الىدكتورا أوصى المجلس بالموافقة على التشكٌل المقترس مق مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسىالة 

 2للجامعة عوٌرف المذكور
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -54
لدرجػة دكتػور الفمسػفة فػى العمػوـ اليندسػية بقسػـ المسجؿ  -صبرى سعيد أحمد محمود/ طالبالخاصة بال دكتوراهالرسالة 

( واقتػرح تحسيف أماف البيانات عالية الحساسػية المنقولػة بػيف المواقػع النوويػة)  -وع:ػػػػفى موضىندسة وعمـو الحاسبات 
  -السادة:مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف 

 (خارجىجامعة اإلسكندرية)-كمية اليندسة-اليندسة الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ  أ.د/ سعيد السيد إسماعيؿ الخامى 5

 )عف لجنة اإلشراؼ(ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ أستاذ  السيد عبد السميع فتحيأ.د/  0
 د"بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات )عف لجنة اإلشراؼ(أستاذ متفرغ "أستاذ مساع د./ حمدى محمد قالش 3
 )داخمى( أستاذ مساعد بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د./ أيمف السيد أحمد عميره 4

 القــــــــرار

 لمهنىدسالخاصىة با الىدكتورا أوصى المجلس بالموافقة على التشكٌل المقترس مق مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسىالة 
  0للجامعة عوٌرف المذكور

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ (3/4/0256الجمسة الثامنة  ـ0255/0256ونية بمنوؼ العاـ الجامعى ) مجمس كمية اليندسة اإللكتر 

 

(50) 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى اعتماد التقرير المقدـ مف لجنػة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ-55
بقسػـ ىندسػة  دكتػور الفمسػفة فػى العمػوـ اليندسػيةلدرجػة  ةالمسػجم -فاطمة السيد عمى إبراىيـ/ طالبةاالمتحاف الشامؿ لم

 صاالت الكيربية وكانت لجنة االمتحاف الشامؿ مكونة مف السادة:  واالتاإللكترونيػات 
 )عف لجنة اإلشراؼ( أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ إبراىيـ محمد الدكانى 5

 (سـمف داخؿ القأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية) أ.د/ كماؿ حسف عوض اهلل 0

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ )مف خارج القسـ( أ.د/ نبيمة محمود الربيعى 3

 جامعة أسيوط )خارجى( –أستاذ بكمية اليندسة  د./ محمد أبو زىاد أبو زيد 4
 (مف داخؿ القسـبقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية) أستاذ مساعد عبد الخالؽ شرشر حمديد./  5

 القــــــــرار

 2للجامعة عوٌرف اعتماد التقرٌر المقدم مق لجنة االمتحاق الشاملأوصى المجلس بالموافقة على 
 

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى اعتمػاد التقريػر المقػدـ مػف 2المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -56
 دكتػور الفمسػفة فػى العمػوـ اليندسػيةالمسػجؿ لدرجػة  -الشػاذليعمػاد عبػد الحمػيـ السػيد / الػبطلجنة االمتحاف الشػامؿ لم

 واالتصاالت الكيربية وكانت لجنة االمتحاف الشامؿ مكونة مف السادة:  بقسـ ىندسة اإللكترونيػات 
 )مف داخؿ القسـ( ربيةأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكي أ.د/ عبد العزيز إبراىيـ محمود 5

 أستاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )مف خارج القسـ( أ.د/ سعيد عمى السيد الصيرفى 0

 أستاذ باألكاديمية العربية لمعموـ والتكنولوجيا والنقؿ البحرى )خارجى( أ.د/ خميس محمد الشناوى 3

 رونيات واالتصاالت الكيربية )عف لجنة اإلشراؼ(أستاذ بقسـ ىندسة االلكت أ.د/ محمد فييـ الكردى 4

 ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)مف داخؿ القسـ(أستاذ متفرغ"أستاذ مساعد" بقسـ  د./ عادؿ شاكر الفيشاوى 5

 القــــــــرار

 2للجامعة عوٌرف اعتماد التقرٌر المقدم مق لجنة االمتحاق الشاملأوصى المجلس بالموافقة على 
 

د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى اعتمػاد التقريػر المقػدـ مػف 2المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -57
بقسػـ  دكتػور الفمسػفة فػى العمػوـ اليندسػيةلدرجػة  ةالمسػجم -إيمػاف محمػد حسػف البقػرى/ طالبػةلجنة االمتحػاف الشػامؿ لم

 ربية وكانت لجنة االمتحاف الشامؿ مكونة مف السادة:  واالتصاالت الكيىندسة اإللكترونيػات 
 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)عف لجنة اإلشراؼ( السيد محمود الربيعىأ.د/  5

 )مف داخؿ القسـ(أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ سعيد محمد الحمفاوى 0

 أستاذ باألكاديمية العربية لمعموـ والتكنولوجيا والنقؿ البحرى )خارجى( خميس محمد الشناوى أ.د/ 3

 أستاذ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )مف خارج القسـ( أ.د/ مجدى محمد كامؿ 4

 القسـ( )مف داخؿ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية مساعدأستاذ  د./ احمد إبراىيـ بينسى 5

 القــــــــرار

 2للجامعة عوٌرف اعتماد التقرٌر المقدم مق لجنة االمتحاق الشاملأوصى المجلس بالموافقة على 
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د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى اعتمػاد التقريػر المقػدـ مػف 2المذكرة المقدمة مػف السػيد أ -58
بقسػـ  دكتػور الفمسػفة فػى العمػوـ اليندسػيةلدرجػة  ةالمسػجم -مػي حممػي احمػد شػاىيف /طالبػةلجنة االمتحػاف الشػامؿ لم

 واالتصاالت الكيربية وكانت لجنة االمتحاف الشامؿ مكونة مف السادة:  ىندسة اإللكترونيػات 
 راؼ()عف لجنة اإلش أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ إبراىيـ محمد الدكانى 5

 أستاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية )مف خارج القسـ( أ.د/ مصطفى حسف محمد عيسى 0

 )داخمى(بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةمتفرغ أستاذ  أ.د/ سامى عبد المنعـ الضميؿ 3
 رجى(جامعة أسيوط )خا –أستاذ بكمية اليندسة  أ.د/ محمد أبو زىاد أبو زيد 4
 ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)مف داخؿ القسـ(أستاذ متفرغ"أستاذ مساعد" بقسـ  د./ أسامة عمى عرابي 5

 القــــــــرار

 2للجامعة عوٌرف اعتماد التقرٌر المقدم مق لجنة االمتحاق الشاملأوصى المجلس بالموافقة على 

 

لكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة د/ وكيؿ ا2المذكرة المقدمة مف السيد أ -59
اإللكترونيػػات بقسػػـ ىندسػػة  المعيػػد -عبػػد الحميػػد محمػػد سػػيد أحمػػد عبػػد الحميػػدرسػػالة الماجسػػتير الخاصػػة بالمينػػدس/ 

فى السػػاعات المعتمػػدة()بنظػػاـ  ـ0255واالتصػػاالت الكيربيػػة والمسػػجؿ لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية دورة أكتػػوبر 
( واقتػػرح مجمػػس القسػػـ تشػػكيؿ لجنػػة الفحػػص والمناقشػػة التخصػػيص المػػوائـ لمطيػػؼ فػػى الشػػبكات الالسػػمكية)  -موضػػوع:

  -لمرسالة مف السادة:
 جامعة طنطا )خارجى( –أستاذ متفرغ بكمية اليندسة  أ.د/محمد السعيد نصر 5

 ة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)داخمى(أستاذ متفرغ بقسـ ىندس أ.د/ معوض إبراىيـ معوض 0
 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية)مشرؼ( أ.د/ محمد فييـ الكردى 3
 )مشرؼ(بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ مساعد  د./ منى محمد صبرى شقير 4

 القــــــــرار

 لمهنىدسالخاصىة با الماجستٌرشكٌل المقترس مق مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة أوصى المجلس بالموافقة على الت
 0للجامعة عوٌرف المذكور

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تشكيؿ لجنػة  فحػص ومناقشػة 2المذكرة المقدمة مف السيد أ -02
لدرجػة الماجسػتير فػى العمػوـ اليندسػية  المسػجمة -عبػد الصػادؽ عبيػدنػدا محمػد / ةرسالة الماجسػتير الخاصػة بالميندسػ

تقميػؿ )  -فى موضػوع:)بنظػاـ السػاعات المعتمػدة( ـ0255واالتصػاالت الكيربيػة دورة أكتػوبر اإللكترونيػات بقسـ ىندسػة 
  -السادة: ( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مفمعدؿ الخطأ لشبكات الراديو االدركية

 جامعة الزقازيؽ)خارجى( –أستاذ بكمية اليندسة  أ.د/عبد الحميد عبد المنعـ شعالف 5

 أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )داخمى( أ.د/ إبراىيـ محمد الدكانى 0
 )مشرؼ(الت الكيربيةبقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصامتفرغ أستاذ  عبد المنعـ الضميؿ ساميأ.د/  3
 )مشرؼ(بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ مساعد  شقير صبريد./ منى محمد  4

 القــــــــرار

ة لمهندسىالخاصة با الماجستٌرأوصى المجلس بالموافقة على التشكٌل المقترس مق مجلس القسم للجنة فحص ومناقشة رسالة 
 0للجامعة عوٌرف ةالمذكور
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  د/ 2د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػػة عمػػى إضػػافة اسػػـ  السػػيد أ2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -05
لجنة األشػػراؼ عمػى رسػالة  إلى االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةقسـ ىندسة ب المتفرغستاذ األ - كماؿ حسف عوض اهلل

لدرجػة ماجسػتير اليندسػة االلكترونيػة تخصػص ىندسػة المسػجؿ  -د السػيدأحمػالماجستير الخاصػة بالمينػدس/ مصػطفى 
    :كالتاليلتصبح لجنة اإلشراؼ ـ )الئحة سابقة ( 0227االتصاالت دورة أكتوبر 

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةقسـ ىندسة ب متفرغأستاذ  أ.د/ كماؿ حسف عوض اهلل 5

 قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ ب أ.د/ سعيد محمد الحمفاوى 0
 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةمتفرغ )أستاذ مساعد(أستاذ  ./ عبد المجيد عبد الحكيـ شرشرد 3

 القــــــــرار

لماجستٌر الخاصة على رسالة الجنة اإلشراف  إلىكماؿ حسف عوض اهلل / د 0أ اسم السٌد إضافةأوصى المجلس بالموافقة على 

 2للجامعة عوٌرف بالمهندس المذكور
 

 د./ د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػػة عمػػى إضػػافة اسػػـ  السػػيد 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -00
راؼ عمػى الػى لجنػة األشػػ االلكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةقسػـ ىندسػة ب المسػاعدسػتاذ األ -حمدي عبد الخػالؽ شرشػر

لدرجػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية المسػجؿ  -أحمد بسيونى محمد القطػب الشػربينىرسالة الماجستير الخاصة بالميندس/ 
    لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالى:فى ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )بنظاـ الساعات المعتمدة( 

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةسة قسـ ىندبأستاذ  محمد/ عبد الناصر عبد الجواد .د 5

 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د./ حمدى عبد الخالؽ شرشر 0
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية  د./ أحمد نبيو زكى راشد 3
 ونيات واالتصاالت الكيربيةااللكتر ىندسة مدرس بقسـ  د./محمد صالح فتح اهلل طبور 4

 القــــــــرار

علىى رسىالة الماجسىتٌر لجنىة اإلشىراف  إلىى حمػدي عبػد الخػالؽ شرشػر/ 0د  اسىم السىٌد إضىافةأوصى المجلس بالموافقة على 

 2للجامعة عوٌرف الخاصة بالمهندس المذكور

أ.د/ بشػػأف الموافقػػػة عمػػى إضػػافة اسػػـ  السػػيد د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث 2المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ -03
لجنػة األشػػراؼ عمػى رسػالة  إلػى االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةقسـ ىندسة ب المتفرغستاذ األ -معوض إبراىيـ معوض

لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية فػػى ىندسػػة المسػػجؿ  -ىيػػثـ فػػري  عبػػد اهلل درويػػش الماجسػػتير الخاصػػة بالمينػػدس/ 
    :كالتاليلتصبح لجنة اإلشراؼ نيات واالتصاالت الكيربية )بنظاـ الساعات المعتمدة( االلكترو 

 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةقسـ ىندسة ب متفرغأستاذ  عبد المنعـ الضميؿ سامي أ./ 5

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

 ــــرارالقــــ

على رسالة الماجستٌر الخاصة لجنة اإلشراف  إلى معوض إبراىيـ معوض/ د 0أ اسم السٌد إضافةأوصى المجلس بالموافقة على 

 2للجامعة عوٌرف بالمهندس المذكور
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 فتحيأ.د/  السيدكال مف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقػة عمى إضافة اسـ  2المقدمة مف السيد أ -04
 -الحنفػيوالسػيد د./ وليػد عيػد عبػد الػرحمف  االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةقسـ ىندسة بستاذ األ -السيد عبد السميع

الػػى لجنػػة األشػػػراؼ عمػػى رسػػالة الماجسػػتير الخاصػػة  االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػةىندسػػة األسػػتاذ المسػػاعد بقسػػـ 
لدرجػػػة ماجسػػػتير العمػػػوـ اليندسػػػية فػػػى ىندسػػػة المسػػػجؿ  -عبػػػد الحميػػػد  سػػػوقيالدسػػػامر عمػػػرو إبػػػراىيـ بالمينػػػدس/ 

    لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالى:االلكترونيات واالتصاالت الكيربية )بنظاـ الساعات المعتمدة( 
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةقسـ ىندسة ب متفرغأستاذ  حساـ الديف حسيف أحمد أ./ 5

 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية بد السميعالسيد ع فتحيأ.د/  0
 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةمساعد أستاذ  زىراف فوزيد./أسامة  3
 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةمساعد أستاذ  د./ وليد عيد عبد الرحمف الحنفى 4

 القــــــــرار

األسىىتاذ بقسىىم هندسىىة االلكترونٌىىا   -السىىٌد عبىىد السىىمٌع فتحىىً/ د 0أ اسىىم السىىٌد إضىىافةبالموافقىىة علىىى  أوصىىى المجلىىس
األسىتاذ المسىاعد بقسىم هندسىة االلكترونٌىا  واالتصىاال   -الحنفىًواالتصاال  الكهربٌة والسٌد د./ ولٌد عٌد عبد الرحمق 

 0للجامعة عالمهندس المذكور وٌرفعلى رسالة الماجستٌر الخاصة بلجنة اإلشراف  إلى الكهربٌة
 

 أ.د/ السػػيد كػػال مػػف اسػػـ   ضىىافةإد/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الموافقػػػة عمػػى 2المقدمػػة مػػف السػػيد أ -05
والسػػيد د./ وليػػد عيػػد عبػػد الػػرحمف  االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػةقسػػـ ىندسػػة بسػػتاذ األ -فتحػػى السػػيد عبػػد السػػميع

لجنػػة األشػػػراؼ عمػػى رسػػالة الماجسػػتير الخاصػػة  إلػػى االلكترونيػػات واالتصػػاالت الكيربيػػةىندسػػة المػػدرس بقسػػـ  -الحنفػػى
لدرجػػة ماجسػػػتير العمػػػوـ اليندسػػػية فػػػى ىندسػػػة االلكترونيػػػات المسػػػجؿ  -محمػػػد عػػػوض اهلل  حمػػػديمحمػػػود بالمينػػدس/ 

    :كالتالي لتصبح لجنة اإلشراؼواالتصاالت الكيربية )بنظاـ الساعات المعتمدة( 
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةقسـ ىندسة ب متفرغأستاذ  حساـ الديف حسيف أحمد أ./ 5

 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ فتحى السيد عبد السميع 0
 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةمساعد أستاذ  د./أسامة فوزى زىراف 3
 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةمساعد أستاذ  د./ وليد عيد عبد الرحمف الحنفى 4

 القــــــــرار

األسػػتاذ بقسػػـ ىندسػػة االلكترونيػػات  -السػػيد عبػػد السػػميع فتحػػيد/ 0الموافقىىة علىىى إضىىافة اسىىم السىىٌد أأوصىىى المجلىىس ب
األسػتاذ المسػاعد بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات واالتصػاالت  -الحنفػيف واالتصاالت الكيربية والسيد د./ وليد عيد عبد الرحم

 2للجامعة ععلى رسالة الماجستٌر الخاصة بالمهندس المذكور وٌرفإلى لجنة اإلشراف  الكيربية

 

        تسػػػجيؿ المينػػػدس/   إلغػػػاء د/ وكيػػػؿ الكميػػػة لمدراسػػػات العميػػػا والبحػػػوث بشػػػأف الموافقػػػة عمػػػى2المقدمػػػة مػػػف السػػػيد أ -06
الصػناعية والػتحكـ ة بقسـ ىندسة اإللكترونيات ياليندسالعمـو فى  الماجستيرالمسجؿ لدرجة  -عماد محروس عواد محمد

)بنظػاـ السػاعات المعتمػدة( حيػث أنػو فػى منحػة خػارج مصػر لمحصػوؿ عمػى درجػة  ـ 0255والمعيد بالقسػـ دورة أكتػوبر 
 2عودية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقةالماجستير مف جامعة الممؾ سعود بالمممكة العربية الس

 القــــــــرار

   0وٌرفع للجامعةأوصى المجلس بالموافقة 
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تعديال عديؿ عنواف الرسالة ت د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى2المذكرة المقدمة مف السيد أ -07
بقسـ ىندسة فى العمـو اليندسية المسجؿ لدرجة الماجستير  -اهلل درويش ىيثـ فري  عبدالخاصة بالميندس/  جوىريا

تحسيف أداء نظـ اتصاالت الضوء ليصبح عنواف الرسالة: ) بنظاـ الساعات المعتمدة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية 
 (   المرئى المعتمدة عمى التقسيـ الترددى المتعامد

Performance Enhancement Of- FDMA Based Visible Light Communication     Systems    

      )تحسيف أداء تقنيات الناقالت األحادية بواسطة خفض النسبة بيف القدرة العالية والقدرة المتوسطة المرسمة( بدال مف 
Performance Enhancement Of SC- FDMA signals using Different PAPR Reduction 

Techniques  ناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة والمكونة مف السادة:وذلؾ ب 
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةقسـ ىندسة ب متفرغأستاذ  سامى عبد المنعـ الضميؿ أ./ 5

 القــــــــرار

لى  لجنىة علىى   االمىذكور بنىا ( الخاصىة بالمهنىدس  ال جوهرٌىاعنىواق الرسىالة عتعىدٌتعىدٌل الموافقىة علىى أوصى المجلىس ب
 0وترفع للجامعة األشراف

تعػديال عػديؿ عنػواف الرسػالة ت د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى2المذكرة المقدمة مف السيد أ -08
بقسػـ ىندسػة فػى العمػوـ اليندسػية المسػجؿ لدرجػة الماجسػتير  -محمود محمد توفيؽ الريفػيالخاصة بالميندس/  جوىريا
التحميػؿ االحصػائى إلشػارات المػخ  ) ليصػبح عنػواف الرسػالة:بنظػاـ السػاعات المعتمػدة نيات واالتصاالت الكيربيػة اإللكترو 

 (لكشؼ النشاط الصرعى
Statistical Analysis of Electroencephalogram for Epileptic Activity Detection  ( :بػدال مػف

 تصنيؼ التصوير الحركى مف خالؿ إشارات المخ( 
Motor Imagert Classification From Electroencephalogram Signals  وذلػؾ بنػاء عمػى طمػب لجنػة

 األشراؼ عمى الرسالة والمكونة مف السادة:
 االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةقسـ ىندسة ب متفرغأستاذ  طو السيد طو أ./ 5

 ات واالتصاالت الكيربيةأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة االلكتروني أ.د/ معوض إبراىيـ معوض 0
 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية السيد عبد السميع فتحيأ.د/  3

 القــــــــرار

بنىا ا علىى  لى  لجنىة  ( الخاصىة بالمهنىدس المىذكور ال جوهرٌىاعنىواق الرسىالة عتعىدٌتعىدٌل الموافقىة علىى أوصى المجلىس ب
 0وترفع للجامعة األشراف

 -لجـــــــــــــبن:تبسعبً: 
 ـ  0256/ 02/3ـ المنعقد بتاريخ 0255/0256محضر اجتمػاع لجنة المكتبة ) الجمسة السادسة( لمعاـ الجامعي  -5

 القــــــــرار
 أحٌ  المجلس علمـــاً.

ـ 0255/0256محضر اجتمػاع مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ) الجمسة السابعة( لمعػاـ الجػامعي  -0
 ـ 0256/ 53/3المنعقد بتاريخ 

 القــــــــرار
  أحٌ  المجلس علمـــاً.
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ـ المنعقػد بتػاريخ 0255/0256محضر اجتمػاع مجمس قسـ ىندسة وعمـو الحاسػبات ) الجمسػة السػابعة( لمعػاـ الجػامعي  -3
 ـ  0256/ 53/3

 القــــــــرار
 أحٌ  المجلس علمـــاً.

 
ـ المنعقػػد 0255/0256لفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػية ) الجمسػػة السػػابعة( لمعػػاـ الجػػامعي محضػػر اجتمػػػاع مجمػػس قسػػـ ا-4

 ـ  0256/ 53/3بتاريخ 
 القــــــــرار

 أحٌ  المجلس علمـــاً.

/ 02/3ـ المنعقد بتاريخ 0255/0256محضر اجتمػاع لجنة العالقات الثقافية والعممية) الجمسة السادسة( لمعاـ الجامعي  -5
 ـ  0256

 القــــــــرار
 أحٌ  المجلس علمـــاً.

 

ـ 0255/0256محضر اجتمػاع مجمس قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ) الجمسة السابعة( لمعػاـ الجػامعي  -6
 ـ  0256/ 53/3المنعقد بتاريخ 

 القــــــــرار
 أحٌ  المجلس علمـــاً.

 

/ 07/3ـ المنعقػد بتػػاريخ 0255/0256لجمسػة السػػابعة( لمعػاـ الجػػامعي محضػر اجتمػػػاع لجنػة شػػئوف التعمػيـ والطػػالب) ا -7
 ـ  0256

 القــــــــرار
 أحٌ  المجلس علمـــاً.

 

/ 02/3ـ المنعقػد بتػاريخ 0255/0256محضر اجتمػاع لجنة الدراسات العميا والبحػوث) الجمسػة السػابعة( لمعػاـ الجػامعي  -8
 ـ  0256

 القــــــــرار
 اً.أحٌ  المجلس علمـــ

 

ـ المنعقػػد 0255/0256محضػػر اجتمػػػاع لجنػػة شػػئوف خدمػػة المجتمػػع وتنميػػة البيئػػة) الجمسػػة السػػابعة( لمعػػاـ الجػػامعي  -9
 ـ  0256/ 07/3بتاريخ 

 القــــــــرار
 أحٌ  المجلس علمـــاً.
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 -مب يستجد مه أعمــــبل: عبشرا:
ماد موازنة الكمية مف الباب األوؿ إلى الباب السادس عف األعواـ الكتاب المقدـ مف السيد أ/ مدير عاـ الكمية بشأف اعت -5

  2ـ0255/0256 -0254/0255 -0253/0254المالية 
 القــــــــرار

 .أوصى المجلس بالموافقة على االعتماد

  -:د/ وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأف عرض المواضيع التالية2الكتاب المقدـ مف السيد أ -0
( دارسػػيف 4* اقتػػراح المجنػػة أنشػػطة كثيػػرة بديمػػة يمكػػف لطػػالب وطالبػػات الكميػػة القيػػاـ بيػػا كبػػديؿ لمتطمػػب محػػو أميػػة عػػدد )

 2لمحصوؿ عمى شيادة التخرج
 الخ222* المشاركة في تجميؿ وتشجير وأعماؿ أخرى لممظير العاـ لمكمية

 القــــــــرار
 .أوصى المجلس بالموافقة

 

نشر الوعي وتفعيؿ أخالقيات البحث لبشأف تشكيؿ لجنة  لوحدة توكيد الجودة التنفيذيالمدير / 2دـ مف السيد الكتاب المقد -3
 2العممى

 القــــــــرار
 -أوصى المجلس بتشكٌل لجنة مق السادة:

 د/ محمد مبروك شرف0د/ السٌد محمود الربٌعً      * أ0د/ كمال حسق عوض هللا      * أ0أ 
 د/ مص فى حسق عٌسى 0د/ نبٌل عبد الواحد إسماعٌل   * أ0د/ نوال أحمد الفٌشاوي       * أ0الربٌعً       * أ د/ نبٌلة محمود0أ 
 

 ـ  0256/ 02/3ـ المنعقد بتاريخ 0255/0256محضر اجتمػاع لجنة الحاسبات) الجمسة السادسة( لمعاـ الجامعي  -4
 القــــــــرار

 أحٌ  المجلس علمـــاً.
 

ـ المنعقػػد بتػػاريخ 0255/0256اع لجنػػة المختبػػرات واألجيػػزة العمميػػة) الجمسػػة السػػابعة( لمعػػاـ الجػػامعي محضػػر اجتمػػػ -5
 ـ  0256/ 02/3

 القــــــــرار
 علمـــاً.   أحٌ  المجلس 

  
 

 ظيراً  الثانيةانتيى االجتماع حيث كانت الساعة                       
 

 عميد الكلية                 أميه المجلس                            

 
 د/ محمد عبد العظيم البرديىى0أ د/ السيد محمىد الربيعي                     0أ

 
 

  وهى/
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