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 محضر اجتماع مجمس الكمية

 .ـ9/9/9191 الموافؽ االحدالمنعقدة يـو  { السادسة} الجمسة                           
م ّفى حوبم السبعت الحبديت عشس صببحبً حن عقد اجخوبع هجلس الكليت 2/2/2222اًَ في يْم االحد الوْافق 

 ) عويد الكليت (  ويسٍأيوي السيد أحود السيد عبسئبست السيد األسخبذ الدكخْز/ 

 وعضوية كػػػػال مف السادة:     
 وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 0

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث د/ منى محمد صبري شقير1أ 9

 ة وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئ يد/ رمضاف عبد الحميد الشنوان1أ 3

 رئيس قسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ  د/ حمدي عمى أحمد عوض1أ 4

 رئيس قسـ ىندسة وعموـ الحاسبات د/ جماؿ محروس عمى عطية 1أ 5

 قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةبعمؿ رئيس مجمس  قائـ د./ أسامة فوزى نبوي زىراف 6
 )بالتناوب( ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةلمتفرغ بقسـ األستاذ ا أ.د / طو السيد طو 7

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

 )بالتناوب(األستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  أ.د / أميؿ صبحي سعد شكر اهلل 9

 )بالضـ( األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ؼ السيد أبو العـزأ.د / عاط 01

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات. سماعيؿإأ.د/ نبيؿ عبد الواحد  00

 ) بالتناوب ( ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـاألستاذ بقسـ  السيد  حمديمحمد  أ.د / 09

 أقدـ األساتذة المساعديف ) بالتناوب ( ./ محمد عبده محمد بربارد 03

 أقدـ المدرسيف ) بالتناوب ( د. غادة محمد عبد الستار البنبي 04

 اإللكترونيات الصناعية والتحكـ )مدعو( ىندسةاألستاذ المتفرغ بقسـ  أ.د / عبد العظيـ صبيح إبراىيـ 05

 الفيزيقا والرياضيات اليندسية )مدعو( لمتفرغ بقسـاألستاذ ا أ.د / مجدي محمد كامؿ  06

 أعتذر عف عدـ الحضور

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

 تولى سكرتارية الجمسةت

 أمانة المجالس والمجاف   السيدة / آماؿ محمد الصاوي  0  

 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/9/9191 السادسةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(3) 

 "االجتماع  "          سوبدأ السيد أ.د/ رئيس المجم
 "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  "بذكر                                     

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

 

 -: الوصبدقبث
 . ـ5/0/9191 ( المنعقدة بتاريخالخامسة)المصادقة عمى محضر الجمسة السابقة 

 
 -هْضْعبث لإلحبطت :

تشػػكيؿ مجمػػس قسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات الصػػناعية  إعػػادة ـ بشػػ ف97/0/9191( بتػػاريخ 44قػػرار عميػػد الكميػػة رقػػـ ) -0
 عػػوض " رئيسػػاً ـ برئاسػػة السػػيد األسػػتاذ الػػدكتور / حمػػدي عمػػى أحمػػد 9191/ 9109والػػتحكـ بالكميػػة لمعػػاـ الجػػامعي  

 مجمس القسـ " .ل
 القــــــــرار

 . أحيط المجمس عمما
 
 

 -: عبهتهْضْعبث 
أ.د / رئيس لجنة الحاسبات بش ف الموافقة عمى عرض ما تـ التوصؿ إليو في لجنة الحاسبات  المذكرة المقدمة مف السيد-0

 يتعارض مع اختصاصات المجاف الفنية األخرى ـ بش ف مياـ المجنة وبما ال09/0/9191بجمستيا الخامسة بتاريخ 
 بالكمية عمى مجمس الكمية التخاذ ما يراه مناسبا بيذا الش ف .

 القــــــــرار

 تضمف كال مف :لتحديد مياـ المجنة بما يتعارض مع اختصاصات المجاف الفنية اآلخىرى وتتشكيؿ لجنة بأوصى مجمس الكمية 
 () رئيسًا     أ.د/ طو السيد طو . -0

 ) عضوًا (   أ.د/ عاطؼ السيد أبو العـز . -9

 ) عضوًا (  أ.د/ نبيؿ عبد الواحد أسماعيؿ . -3
 

 -اللجٌت الخٌسيقيت :
د/ حمػػدي عمػػى أحمػػد عػػوض 1د/ نائػػب رئػػيس مجمػػس إدارة البرنػػامت بشػػ ف كتػػاب السػػيد أ1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ-0

ؿ الجودة في البرامت  وبالعرض عمى المجنػة التنسػيقية أوصػت بمخاطبػة والمتضمف اعتماد بعض النماذج التي تخص أعما
بداء الرأي .  وحدة الجودة بالكمية لمدراسة وا 

 القــــــــرار

 . أحيط المجمس عمماً 
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 د/ نائب رئيس مجمس إدارة البرنامت بش ف المقترحات المقدمة مف المديريف التنفيػذيف لمبػرامت1المذكرة المقدمة مف السيد أ-9
 .الثالثة لممقررات الدراسية المشتركة 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . عمى اعتماد اسماء المقررات المقترحة لمفصؿ الدراسي الثانيأوصى المجمس 
 
د/ نائػػب رئػػيس مجمػػس إدارة البرنػػامت بشػػ ف التقريػػر المقػػدـ مػػف المػػدير التنفيػػذي لبرنػػامت 1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ-3

ـ وبػػػالعرض عمػػػى المجنػػػة 9109/9191لطبيػػػة الحيويػػػة عػػػف سػػػير العمميػػػة التعميميػػػة لمفصػػػؿ الدراسػػػي األوؿ اليندسػػػة ا
 التنسيقية أوصت باعتماد التقرير.

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 
مة والمعتمدة مف المديريف التنفيػذيف د/ نائب رئيس مجمس إدارة البرنامت بش ف المذكرة المقد1المذكرة المقدمة مف السيد أ -4

الخ( مف البرامت الثالثة طبقا الى نسػبة  111لمبرامت الثالثة بش ف نسب االستقطاعات ) في أعماؿ االمتحانات والمكافآت 
  -ـ كما ىو موضح بالجدوؿ التالي:9109/9191أعداد الطالب في كؿ برنامت في الفصؿ الدراسي االوؿ 

 

 نسبة االستقطاعات الطالبعدد  أسـ البرنامت ـ

 %61 096 برنامت اليندسة الطبية الحيوية 0

 %93 75 برنامت ىندسة التحكـ الصناعية 9

 %07 56 برنامت ىندسة االتصاالت والشبكات 3

 
 وبالعرض عمى المجنة التنسيقية أوصت بالموافقة. 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 
د/ نائب رئيس مجمس إدارة البرنػامت بشػ ف العػذر القيػري األوؿ لمطالبػة / ىػدير أشػرؼ خمػؼ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ-5

( فػػي 0ندسػػة الطبيػػة الحيويػػة والتكنولوجيػػا عػػف دخػػوؿ امتحػػاف مقػػرر ) ل ػػة انجميزيػػةأحمػػد بالمسػػتوى الصػػفري ببرنػػامت الي
ذلؾ مف ىيئػة  دـ نظرا لت خر المواصالت حيث أحضرت الطالبة ما يفي 9109/9191الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 

 البة المذكورة.السكة الحديد. وبالعرض عمى المجنة التنسيقية أوصت بالموافقة عمى العذر القيري لمط
 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
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 -شئْى أعضبء ُيئت الخدزيس: 
المدرس  -تعييف السيدة الميندسة / أسماء ابراىيـ أبو الفتوح طنطاوي المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بش ف-0

الفيزيقا  ية بالكمية في وظيفة مدرس بذات القسـ حيث أوصى مجمس قسـالمساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندس
والرياضيات اليندسية بالموافقة عمى ما ورد بالتقرير مف المجنة وعمى تعييف سيادتيا في وظيفة مدرس بذات القسـ حيث 

 ا .منذ تعيينيا في وظيفة مدرس مساعد بالقسـ ومحسنة أدائي ياومسمك ة في عممياممتزم نتكاأنيا 
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة .
 

المعيدة بقسـ ىندسة  -تعييف السيدة الميندسة / فاتف ماىر األزرؽ المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بش ف-9
ىندسة  القسـ حيث أوصى مجمس قسـااللكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية في وظيفة مدرس مساعد بذات 

 نتكاااللكترونيات واالتصاالت الكيربية بالموافقة عمى تعييف سيادتيا في وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ حيث أنيا 
 منذ تعيينيا في وظيفة معيدة بالقسـ . ياومسمك ة في عممياممتزم

 القــــــــرار

 يرفع لمجامعة .أوصى مجمس الكمية بالموافقة مع تقديـ التينئة و 
 

 -لوٌبقشت الوْضْع الخبلي:ة ّاألسبحرة الوسبعديي ّاجخوع الوجلس هي السبدة األسبحر
االسػػتاذ  -المػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد/ مػػدير عػاـ الكميػػة بشػػ ف الموافقػػة عمػػى تعيػػيف السػيد د./ محمػػد فػػوزى محمػػد مرعػػى-3

كميػة فػي وظيفػة أسػتاذ  بػذات القسػـ بنػاء عمػى تقريػر المجنػة المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصػاالت الكيربيػة بال
. حيث أوصػى مجمػس القسػـ بالموافقػة عمػى 9109/9191 بالدورة الثالثة عشر " أ سابقا 55العممية الدائمة لجنة رقـ " 

 ذ مسػاعدفػي وظيفػة أسػتاالقسـ حيث أنو كاف ممتزما في عممػو ومسػمكو منػذ تعيينػو ذات في وظيفة أستاذ ب سيادتو تعييف
 .بالقسـ ومحسنا أدائو ويقـو بواجباتو عمى أكمؿ وجو ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ 

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة .
 

المػدرس  -حجػازيمحمػود شػبؿ محمػد المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكميػة بشػ ف الموافقػة عمػى تعيػيف السػيد د./ -4
الدائمػة بالكمية في وظيفة أستاذ مساعد بػذات القسػـ بنػاء عمػى تقريػر المجنػة العمميػة  الفيزيقا والرياضيات اليندسيةبقسـ 

". حيػػػث أوصػػػى مجمػػػس القسػػػـ ( لمفيزيقػػػا والرياضػػػيات اليندسػػػية 000)رقػػػـ " لوظػػػائؼ االسػػػاتذة واالسػػػاتذة المسػػػاعديف 
القسػـ حيػث أنػو كػاف ممتزمػا فػي عممػو ومسػمكو منػذ تعيينػو ذات وظيفػة أسػتاذ مسػاعد بػفػي  سيادتو بالموافقة عمى تعييف

 مدرسًا بالقسـ ومحسنا أدائو ويقـو بواجباتو عمى أكمؿ وجو ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ .
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة .
 

المػدرس  -طػو عبػد الميػيمف طػو حميػدهالسيد/ مدير عاـ الكمية بش ف الموافقة عمى تعييف السيد د./  المذكرة المقدمة مف-5
الدائمػة بالكمية في وظيفة أستاذ مساعد بػذات القسػـ بنػاء عمػى تقريػر المجنػة العمميػة  الفيزيقا والرياضيات اليندسيةبقسـ 

". حيػػػث أوصػػػى مجمػػػس القسػػػـ يقػػػا والرياضػػػيات اليندسػػػية( لمفيز  000)رقػػػـ " لوظػػػائؼ االسػػػاتذة واالسػػػاتذة المسػػػاعديف 
القسػـ حيػث أنػو كػاف ممتزمػا فػي عممػو ومسػمكو منػذ تعيينػو ذات فػي وظيفػة أسػتاذ مسػاعد بػ سيادتو بالموافقة عمى تعييف

 مدرسًا بالقسـ ومحسنا أدائو ويقـو بواجباتو عمى أكمؿ وجو ومرفؽ األوراؽ الدالة عمى ذلؾ .
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 القــــــــرار

 مجمس الكمية بالموافقة مع تقديـ التينئة ويرفع لمجامعة .أوصى 
 

  -: شئْى الخعلين ّالطالة
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لشئوف التعمػيـ والطػالب بشػ ف التػرخيص لطػالب الفػرص مػف الخػارج بػدخوؿ  -0

مائيـ بعػػد بطمبػػات يمتمسػػوف فييػػا الموافقػػة ـ حيػػث تقػػدـ الطػػالب اآلتػػي أسػػ9109/9191االمتحانػػات لمعػػاـ الجػػامعي 
والترخيص ليـ لمتقدـ بدخوؿ االمتحانات حيػث أف ىػؤالء الطػالب ليػـ حػؽ التقػدـ لالمتحػاف مػف الخػارج عممػًا بػ ف ىػؤالء 

( طػالب أوليػـ الطالػب / محمػد أمػيف شػعباف اسػماعيؿ وآخػرىـ 9الطالب قاموا بسداد الرسوـ الخاصة بذلؾ وىػـ عػددىـ )
 أسامة الحسيف عبد الرؤؼ ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة . الطالب /

 القــــــــرار

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

ف مػا انتيػت إليػو لجنػة قطػاع المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بش ف إعداد مذكرة بش  -9
الدراسات اليندسية والمتضمف الرد عمى طمب الكمية بإجراء بعض التعديالت بالالئحة الداخمية لمرحمػة البكػالوريوس حيػث 

 أوصت لجنة قطاع الدراسات اليندسية باآلتي :

 ة بشػبيف الكػـو بجامعػة ايقاؼ دراسػة الموضػوع لحػيف تقػدـ كػؿ مػف كميػة اليندسػة اإللكترونيػة بمنػوؼ وكميػة اليندسػ
المنوفية بالموائح الدراسػية المحدثػة لمرحمػة البكػالوريوس بكػؿ مػف الكميتػيف واحالػة الموضػوع ألمانػة المجمػس التخػاذ 

 الالـز .

  الت كيػػد عمػػى قػػرار لجنػػة قطػػاع الدراسػػات اليندسػػية السػػابؽ بشػػ ف تجميػػد دراسػػة الموضػػوع لحػػيف تقػػدـ كميػػة اليندسػػة
معة المنوفية بمشروع الالئحة الداخميػة المحدثػة لمرحمػة البكػالوريوس واحالػة الموضػوع ألمانػة اإللكترونية بمنوؼ جا

 المجمس األعمى لمجامعات التخاذ الالـز .

ويمتمس الخطاب في نيايتو برأي مجمس الكمية في توصية لجنة القطاع وفي حالة الموافقة عمػى تحػديث الالئحػة الداخميػة 
ورقيػة( مػف مشػروع الالئحػة المحػدث وكػذلؾ  –وافػاة أمانػة المجمػس األعمػى بنسػخة )إلكترونيػة لمرحمة البكالوريوس يتـ م

 تقرير عف االمكانيات البشرية والمادية .
حيث أوصت لجنة شئوف التعمػيـ والطػالب " ب نػو جػاري حاليػًا إعػداد الالئحػة الجديػدة وسػنوافي لجنػة القطػاع بنسػخة منيػا 

 خاطبة مجالس األقساـ بسرعة االنتياء منيا " .عقب االنتياء مف إعدادىا مع م
 القــــــــرار

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

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لشئوف التعمػيـ والطػالب بشػ ف إرجػاء قيػد الطالبػة / أمنيػة نبػوي عبػد العزيػز  -3
ـ وذلػؾ نظػرًا لتػ خر وصػوؿ اسػـ الطالبػة إلػى 9191/9190نبوي أحمد الشافعي بالفرقة اإلعدادي لمعاـ الجامعي القادـ ال

الكمية حيث أف الطالبة تـ تعديؿ ترشيحيا نتيجة لزيادة درجاتيا في الثانويػة العامػة مػف قبػؿ مكتػب التنسػيؽ ومرفػؽ طيػة 
تيػا وأيضػًا صػورة بطاقػة الترشػيح التػي تفيػد ترشػيحيا لمكميػة ، حيػث أوصػت أيضًا شيادة الثانوية العامػة بعػد تعػديؿ درجا

ـ عمػػى أف ال 9191/9190لجنػػة شػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بالموافقػػة عمػػى إرجػػاء قيػػد الطالبػػة المػػذكورة لمعػػاـ الجػػامعي 
 يحتسب إرجاء القيد ضمف مرات إيقاؼ القيد .

 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/9/9191 السادسةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(7) 

 . بتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعة أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء
 
يقافات القيػد لطػالب الفػرؽ الدراسػية  -4 المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بش ف األعذار وا 

الدراسػػي األوؿ . مرفػػؽ طيػػو األعػػذار وايقافػػات القيػػد التػػي تقػػدـ بيػػا طػػالب الفػػرؽ الدراسػػية عػػف دخػػوؿ امتحانػػات الفصػػؿ 
( طػالب أوليػـ الطالبػة / شػروؽ احمػد محمػد رمضػاف 6ـ وعػددىـ )9109/9191وايقاؼ القيد الخاصة بالعاـ الجػامعي 

 وآخرىـ الطالب / أيمف مرزوؽ عاشور ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة .

 القــــــــرار

 . ئوف التعميـ والطالب ويرفع لمجامعةأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة ش
 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بش ف المذكرة المعروضة مف الدكتورة / لميػاء محمػد  -5

ى الشناوي بش ف ظاىرة انخفاض عدد الطالب المقبوليف بالكمية بالفرقة اإلعدادي كؿ عاـ حيث تـ اقتراح رفع الموضػوع إلػ
مجمس الجامعة لمخاطبة الجيات المختمفػة بالموافقػة عمػى اسػتثناء كميػة اليندسػة اإللكترونيػة بمنػوؼ مػف قاعػدة )تقميػؿ 
االغتراب( والػذي يػتـ عمػى أساسػيا تحويػؿ معظػـ الطػالب المرشػحيف لمكميػة إلػى كميػات اليندسػة األخػرى وال يتبقػى سػوى 

( ألفػاف طالػب ، حيػث 9111الي العدد المقترح قبوليـ بالكميػة وىػو )( أربعمائة طالب فقط مرشحيف لمكمية مف إجم411)
 أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى االقتراح .

 القــــــــرار

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

 
ة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بشػػ ف العػػذر المرضػػي األوؿ عػػف مػػادة ميػػارات المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ.د / وكيػػؿ الكميػػ -6

ـ لمطالب / يوسؼ محمد حاـز الحسػيني 9109/9191االتصاؿ والعرض الفعاؿ في الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 
فية يفيػد ب نػو يعػاني غانـ المقيد بالفرقة اإلعدادي وحالتو مستجد حيث أحضر تقرير طبي مف اإلدارة الطبية بجامعة المنو 

مف كسر بالمشطية الثانيػة والثالثػة والرابعػة والخامسػة لميػد اليمنػى وتػـ تثبيػت الكسػر بواسػطة أسػالؾ ويحتػاج إلػى أجػازه 
ـ ، وحيث أف التقرير الطبي ورد إلى لجنػة شػئوف التعمػيـ والطػالب 07/0/9191مرضي لمدة خمسة أياـ فقط مف تاريخ 

بالموافقػػة عمػػى قبػػوؿ العػػذر المرضػػي األوؿ لمطالػػب المػػذكور عػػف أداء امتحػػاف مػػادة ميػػارات  بعػػد انعقادىػػا برجػػاء التكػػـر
 ـ .9109/9191االتصاؿ والعرض الفعاؿ في الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

رات االتصػاؿ والعػرض أوصى المجمس بالموافقة عمػى قبػوؿ العػذر المرضػي األوؿ لمطالػب المػذكور عػف أداء امتحػاف مػادة ميػا
 ـ ويرفع لمجامعة .9109/9191الفعاؿ في الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 

 
المذكرة المقدمة مػف السػيد أ.د / وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػ ف العػذر المرضػي الثػاني عػف الفصػؿ الدراسػي  -7

يؼ سرور المقيد بالفرقة اإلعدادي وحالتو بػاؽ حيػث ـ لمطالب / خالد عبد الناصر عبد المط9109/9191لمعاـ الجامعي 
أحضر تقريػر طبػي مػف اإلدارة الطبيػة بجامعػة المنوفيػة يفيػد ب نػو يعػاني مػف دوار حركػي شػديد بعػد عمميػة تنظيػؼ األذف 

ـ الخػامس والعشػريف مػف ديسػمبر 95/09/9109اليسرى ويحتاج أجازه مرضي لمػدة شػير واحػد فقػط ابتػداء مػف تػاريخ 
ـ ، وحيث أف التقرير الطبي ورد إلى لجنة شئوف التعميـ والطػالب بعػد انعقادىػا برجػاء التكػـر بالموافقػة عمػى 9109سنة 

 ـ .9109/9191قبوؿ العذر المرضي الثاني لمطالب المذكور عف أداء امتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/9/9191 السادسةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(8) 

 القــــــــرار

المرضػي الثػاني لمطالػب المػذكور عػف أداء امتحانػات الفصػؿ الدراسػي األوؿ لمعػاـ  أوصى المجمػس بالموافقػة عمػى قبػوؿ العػذر
 ـ ويرفع لمجامعة .9109/9191الجامعي 

 
المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بش ف العذر المرضػي األوؿ عػف أداء امتحػاف مػادتي  -8

ـ لمطالػب / 9109/9191إلنجميزيػة فػي الفصػؿ الدراسػي األوؿ لمعػاـ الجػامعي ميارات االتصػاؿ والعػرض الفعػاؿ والم ػة ا
محمد مفرح محمد سعد الديف أبػو ىشػيش المقيػد بالفرقػة اإلعػدادي وحالتػو مسػتجد حيػث أحضػر تقريػر طبػي مػف اإلدارة 

لمدة خمسة أياـ فقط  الطبية بجامعة المنوفية يفيد ب نو يعاني مف حساسية صدرية وأزمة ربوية ويحتاج إلى أجازه مرضي
ـ ، وحيث أف التقرير الطبي ورد إلى لجنػة شػئوف التعمػيـ والطػالب بعػد انعقادىػا برجػاء التكػـر 99/09/9109مف تاريخ 

بالموافقة عمى قبوؿ العذر المرضي األوؿ لمطالب المذكور عف أداء امتحاف مادتي ميارات االتصاؿ والعرض الفعاؿ والم ة 
 .ـ 9109/9191لدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي اإلنجميزية في الفصؿ ا

 القــــــــرار

أوصى المجمس بالموافقة عمى قبوؿ العذر المرضي األوؿ لمطالب المػذكور عػف أداء امتحػاف مػادتي ميػارات االتصػاؿ والعػرض 
 ـ ويرفع لمجامعة .9109/9191الفعاؿ والم ة اإلنجميزية في الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 

 
عػف دخػوؿ امتحانػات  الثالػثذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيػؿ الكميػة لشػئوف التعمػيـ والطػالب بشػ ف العػذر المرضػي الم -9

ـ لمطالب / ىػاني محمػد عبػد المعػز عبػد العزيػز اليػو المقيػد بالفرقػة 9109/9191الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 
مػف التيػاب رئػوي حػاد وىيوفيميػا فػي امعػة المنوفيػة يفيػد ب نػو يعػاني حيث أحضر تقرير طبي مف اإلدارة الطبية بج الثانية

وحيػث أف ـ ، 9/0/9191ـ ويحتاج إلى أجػازه مرضػي لمػدة أثنػى عشػر يومػًا مػف تػاريخ 9/0/9191الدـ وذلؾ مف يـو 
 الثالػثذر المرضػي التقرير الطبي ورد إلى لجنة شئوف التعميـ والطالب بعد انعقادىا برجاء التكـر بالموافقة عمى قبػوؿ العػ

 . ـ9109/9191عف دخوؿ امتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي لمطالب المذكور 

 القــــــــرار

أوصى المجمس بالموافقة عمى قبوؿ العذر المرضي الثالػث لمطالػب المػذكور عػف دخػوؿ امتحانػات الفصػؿ الدراسػي األوؿ لمعػاـ 
 ـ ويرفع لمجامعة .9109/9191الجامعي 

 
 

  -: العالقبث الثقبفيت:  سببعبً 
لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػ ف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث خاصػػة ا -0

وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ الممكيػػة  وعمػػوـ الحاسػػباتىندسػػة بقسػػـ  المػػدرس – محمػػد بػػدوي محمػػد بػػدوي/ . دبالسػػيد 
ضػػاء ىيئػػة التػػدريس وتنميػػة ورعايػػة المبػػدعيف مػػنيـ وتػػوفير شػػراكة مػػع الجامعػػات الفكريػػة لمسػػادة البػػاحثيف مػػف أع

األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافيػة بالموافقػة عمػى تسػجيؿ ىػذه األبحػاث 
 و .لسيادت

 القــــــــرار

 . أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/9/9191 السادسةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(9) 

مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػ ف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث خاصػػة  لمػػذكرة المقدمػػةا -9
وذلػػؾ لمحفػػاظ عمػػى حػػؽ  وعمػػوـ الحاسػػباتىندسػػة بقسػػـ  المػػدرس – عػػز الػػديف بػػدوي جػػاد الػػرب حمػػداف/ . دبالسػػيد 

ف مػػنيـ وتػػوفير شػػراكة مػػع الممكيػػة الفكريػػة لمسػػادة البػػاحثيف مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس وتنميػػة ورعايػػة المبػػدعي
الجامعات األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسػجيؿ ىػذه 

 و .األبحاث لسيادت

 القــــــــرار

 . أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

لعميػػا والبحػػوث بشػػ ف الموافقػػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث خاصػػة لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات اا -3
وذلؾ لمحفاظ عمى  اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةىندسة بقسـ  المدرس – محمد ريحاف إماـ المميجي/ . دبالسيد 

حؽ الممكية الفكرية لمسػادة البػاحثيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع 
جامعات األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسػجيؿ ىػذه ال

 و .األبحاث لسيادت

 القــــــــرار

 . أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

قػػة عمػػى تسػػجيؿ بحػػوث خاصػػة لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػ ف الموافا -4
 اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػةىندسػة بقسػـ  طالبة دراسات عميػا – شيماء عمي محمد عمي/ الميندسة  ةبالسيد

وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكيػة الفكريػة لمسػادة البػاحثيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ 
ى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة وتوفير شراكة مع الجامعات األخر 
 . ايعمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادت

 القــــــــرار

 . أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة
بعػض اإلضػافات أو  إجػراءلمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقػة عمػى ا -5

التعديالت الخاصة بقوائـ المجالت التي تستحؽ جوائز النشر العممي المتميز الخاصة بالسػيد الػدكتور / أسػامة فػوزي 
. حيث أوصػت لجنػة العالقػات زىراف القائـ بعمؿ رئيس مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية 

 .لمجالت المقترحة بعد التعديؿ المرفؽ مف المدارس العممية المختمفة قائمة ا الثقافية بالموافقة عمى

 القــــــــرار

 . أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة
 

مػد فتػرة الدراسػة لمػدارس/ لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػ ف الموافقػة عمػى ا-6
-E والممتحػؽ ببرنػامت  –المدرس المساعد بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ  – إبراىيـ عمى محمد سميـ

JUST    د فتػرة الدراسػة لمسػيد العضػو لمػدة فصػؿ والػذى يمػتمس فيػو الموافقػة عمػى مػبالجامعة اليابانية ببػرج العػرب
،بػػدوف نفقػات مػػف البعثػات نظػػرا ـ السػػتيفاء متطمبػات التخػرج  9191ـ الػػى سػبتمبر 9191دراسػى اعتبػارا مػػف فبرايػر 

بتوصػية مجمػس القسػـ بالمػد لمسػيد  ءالنتياء مدة البرنامت المحددة حيث أوصت لجنة العالقات بالموافقػة عمػى مػا جػا
د/ رئػػيس الجامعػػة رقػػـ 1( لقػػرار السػػيد أ3( بنػػد رقػػـ )07المػػذكور السػػتيفاء متطمبػػات التخػػرج وذلػػؾ طبقػػا لممػػادة رقػػـ )

 .  ـ90/9/9109بتاريخ  444



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/9/9191 السادسةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(01) 

 القــــــــرار

 . أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
لمػدارس/  التقريػر الدراسػيلمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػ ف الموافقػة عمػى ا-7

-E والممتحػؽ ببرنػامت  –المدرس المساعد بقسػـ ىندسػة االلكترونيػات الصػناعية والػتحكـ  –إبراىيـ عمى محمد سميـ 

JUST  بالجامعة اليابانية ببرج العرب  لمحصوؿ عمى درجتي الماجستير والدكتوراه عمػى المنحػة المقدمػة لسػيادتو مػف
الجامعػػة المصػػرية اليابانيػػة لمعمػػـو والتكنولوجيػػا بمدينػػة بػػرج العػػرب الجديػػدة باإلسػػكندرية حيػػث أوصػػت لجنػػة العالقػػات 

 ة مجمس القسـ المختص عمما ب ف الدارس ممتـز بالتخصص الموفد عميو.بتوصي ءبالموافقة عمى ما جا
 القــــــــرار

 . أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
د/ رئػيس 1المقترحات المقدمػة مػف السػيد أ لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش فا-8

حاسػػبات بخصػػوص الػػدورة الثانيػػة لمجنػػة المشػػتركة لمتعػػاوف االقتصػػادي بػػيف حكومػػة مجمػػس قسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ ال
 -أوصى مجمس القسـ بالمقترحات التالية : ثع وحكومة جميورية لتوانيا حي1ـ1ج

 *تبادؿ الزيارات العممية بيف البمديف لتبادؿ الخبرات العممية
 منح الدراسية والتدريبية.  * تخصيص منح لدراسة الماجستير أو الدكتوراه    * تبادؿ ال

 القــــــــرار

 . أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة
 
 
 

 : الدزاسبث العليب
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة رسالة 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -0

المدرس المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ  -ر أحمد محمد شاىيفالدكتوراه الخاصة بالميندس/ عم
ـ في موضوع : )تصميـ حاكـ غنيمي متقدـ 9103والمسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية دورة أكتوبر 

درجة دكتور الفمسفة في  حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى منح الميندس المذكورلألنظمة الالخطية( 
 العموـ اليندسية تخصص ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ.

 القــــــــرار

منح الميندس المذكور درجة دكتور الفمسفة في العموـ اليندسية تخصص ىندسة اإللكترونيات أوصى المجمس بالموافقة عمى 
 ويرفع لمجامعة. الصناعية والتحكـ

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى قرار لجنة فحص ومناقشة رسالة 1السيد أالمذكرة المقدمة مف  -9
المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ  -الدكتوراه الخاصة بالميندسة/ فاطمة جالؿ مصطفى حشاد 

حيث أوصت لجنة موضوع : )تشفير صورة البصمات(  ـ في9103ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 
الدراسات العميا بالموافقة عمى منح الميندسة المذكورة درجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية تخصص ىندسة 

 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/9/9191 السادسةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(00) 

 القــــــــرار

فمسػػػفة فػػػي العمػػػوـ اليندسػػػية تخصػػػص ىندسػػػة مػػػنح الميندسػػػة المػػػذكورة درجػػػة دكتػػػور الأوصػػػى المجمػػػس بالموافقػػػة عمػػػى 
 ويرفع لمجامعة. اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية

 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى توصية لجنة فحص ومناقشة 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
لمعيدة بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت ا –رسالة الماجستير الخاصة بالميندسة/ رانيا عنتر الطيب أبو العال 
ـ تخصص ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت 9107الكيربية والمسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية دورة يناير 

حيث أوصت لجنة الكيربية في موضوع : )اإلرساؿ والتعرؼ عمى التعديؿ المبيـ في وجود معوقات قناة االتصاؿ البصرية( 
ت العميا بالموافقة عمى منح الميندسة المذكورة درجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات الدراسا

 واالتصاالت الكيربية .

 القــــــــرار

منح الميندسة المذكورة درجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت أوصى المجمس بالموافقة عمى 
 ويرفع لمجامعة. الكيربية

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى توصية لجنة فحص ومناقشة 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية  –رسالة الماجستير الخاصة بالميندس/ خالد محمد عبد الوىاب أبو عجيزة 

لحاؽ بدورة 9103دورة أكتوبر  ـ تخصص ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية في موضوع : 9106يناير ـ وا 
حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة )تحسيف األداء ألنظمة الحماية متعددة المستويات المعتمدة عمى اإلشارة( 

 تصاالت الكيربية .عمى منح الميندس المذكور درجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واال 

 القــــــــرار

منح الميندس المذكور درجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيػات واالتصػاالت أوصى المجمس بالموافقة عمى 
 ويرفع لمجامعة.الكيربية 

نقطة البحث الخاصة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تسجيؿ1المذكرة المقدمة مف السيد أ -5
بالميندسة / إيماف أحمد صادؽ إسماعيؿ المقيدة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات 

 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :9108واالتصاالت الكيربية )ىندسة االتصاالت( دورة أكتوبر 

 تصاالت ذات نقؿ المعمومات الالسمكية والقدرة في آف واحد "" تعزيز كفاءتي الطاقة والطيؼ ألنظمة اال 
" Enhancing Energy and Spectral Efficiencies for SWIPT Communication Systems" 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
الجامعػػػة  – أسػػػتاذ بمدرسػػػة اإللكترونيػػػات واالتصػػػاالت والحاسػػػبات أ.د / ميا محمد الصبروتي 0

 لمصرية اليابانيةا
 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د / منى محمد صبري شقير 9
 مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية د. / أحمد محمد بنيو دياب 3

 ورة.حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالميندسة المذك
 القــــــــرار

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/9/9191 السادسةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(09) 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -6
تور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات بالميندسة / دينا عادؿ محمد إبراىيـ المقيدة لدرجة دك

 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :9106الصناعية والتحكـ )ىندسة النظـ( دورة أكتوبر 

 " التنبؤات المعتمدة عمى البيانات لقواطع آالت التفريز ذات التحكـ الرقمي بالحاسوب عالية السرعة "
" Data-Driven Prognostics for High-Speed CNC Milling Machine Cutters" 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ / محمد أبو زيد صادؽ البرواني د. 0
 مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ د. / إبراىيـ عبد الحميد رمضاف 9
 أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالميندسة المذكورة. حيث

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
 
لتقرير المقدـ مف لجنة االمتحاف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف اعتماد ا1المذكرة المقدمة مف السيد أ -7

المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ  –الشامؿ الخاصة بالطالبة / ىبو جابر محمد عبد المطيؼ 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى قرار 9107ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة يناير 

 الشامؿ الخاصة بالطالبة المذكورة.لجنة االمتحاف 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف اعتماد التقرير المقدـ مف لجنة االمتحاف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -8

المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت  –/ شيماء أميف قطب المعداوي  الشامؿ الخاصة بالطالبة
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا 9107الكيربية والمسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية دورة أكتوبر 

 بالموافقة عمى قرار لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالبة المذكورة.

 ـــــــرارالقـ

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف اعتماد التقرير المقدـ مف لجنة االمتحاف 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -9

جة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة المسجمة لدر  –الشامؿ الخاصة بالطالبة / ىديؿ عادؿ محمد عطية 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى قرار لجنة 9104اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

 االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالبة المذكورة.

 القــــــــرار

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

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف العذر المقدـ مف الميندسة / سمر منصور 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -01
ـ وذلؾ 9109المقيدة لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات دورة يناير  –محمود زايد 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/9/9191 السادسةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(03) 

روؼ مرضية خاصة بيا ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى قبوؿ العذر المقدـ مف الميندسة نظرًا لظ
 ـ .9109/9191المذكورة عف دخوؿ امتحانات الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 عة.أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجام
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى ال اء تسجيؿ الميندس / حامد 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -00
المسجؿ لدرجة ماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة  -محمد محمد عمي 

االتصاالت الكيربية وذلؾ نظرًا النقطاعو عف استكماؿ الدراسة ووصولو ـ تخصص ىندسة اإللكترونيات و 9100أكتوبر 
لمحد األقصى لمدة دراسة الماجستير ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ال اء التسجيؿ لمميندس المذكور 

 بناءا عمى توصية مجمس القسـ.

 القــــــــرار

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

لمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ أوؿ ( ا -09
العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات  ماجستيرالمسجؿ لدرجة  – محمود حمدي محمد عوض اهلل/ مميندسل

لحاؽ بدورة يناير ـ9100ت الكيربية دورة أكتوبر واالتصاال تخصص ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  ـ9106وا 
لمدة ) عاـ أوؿ ( اعتبارا مف ر المذكو  ميندس، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة لم

 ـ.30/0/9190ـ حتى 0/9/9191

 القــــــــرار

 بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة. أوصى المجمس
لمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ أوؿ ( ا -03

ىندسة اإللكترونيات  العمـو اليندسية بقسـ ماجستيرالمسجؿ لدرجة  – سامر عمرو ابراىيـ الدسوقي/ مميندسل
تخصص ىندسة االلكترونيات واالتصاالت  ـ9106والحاؽ بدورة يناير ـ9100واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

لمدة ) عاـ أوؿ ( اعتبارا ر المذكو  ميندس، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة لمالكيربية
 .ـ 30/0/9190ـ حتى 0/9/9191مف 

 القــــــــرار

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

لمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ أوؿ ( ا -04
العموـ اليندسية بقسـ ىندسة  ماجستيرالمسجمة لدرجة  – ارفاطمة الزىراء عبد الستار توفيؽ عبد الست/ مميندسةل

، حيث أوصت  تخصص ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ـ9106يناير اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة 
ـ حتى 0/9/9191لمدة ) عاـ أوؿ ( اعتبارا مف رة المذكو  ميندسةلجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة لم

 .ـ 30/0/9190

 القــــــــرار

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/9/9191 السادسةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(04) 

لمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ أوؿ ( ا -05
العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت  ماجستيرالمسجمة لدرجة  – دندوح عزة رمضاف عبده/ مميندسةل

، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا  تخصص ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ـ9106ينايرالكيربية دورة 
 .ـ30/0/9190ـ حتى 0/9/9191مف لمدة ) عاـ أوؿ ( اعتبارا رة المذكو  ميندسةبالموافقة عمى مد فترة الدراسة لم

 القــــــــرار

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

لمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ أوؿ ( ا -06
العموـ اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت  ماجستيرالمسجؿ لدرجة  – فيؽ الريفيمحمود محمد تو / مميندسل

، حيث  تخصص ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ـ9106ـ والحاؽ بدورة يناير 9109أكتوبرالكيربية دورة 
لمدة ) عاـ أوؿ ( اعتبارا مف ر المذكو  ميندسأوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة لم

 .ـ30/0/9190ـ حتى 0/9/9191

 القــــــــرار

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

وؿ ( لمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ أا -07
العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات  ماجستيرالمسجمة لدرجة  – ىاجر رفقي لطفى مصطفى خميفة/ مميندسةل

، حيث أوصت لجنة الدراسات  تخصص ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ـ9106يناير واالتصاالت الكيربية دورة
ـ حتى 0/9/9191لمدة ) عاـ أوؿ ( اعتبارا مف رة المذكو  ميندسةالعميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة لم

 .ـ30/0/9190

 القــــــــرار

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

) عاـ أوؿ (  لمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى مد فترة الدراسةا -08
العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات في  الماجستيرالمسجؿ لدرجة  – محمد إبراىيـ السيد سعفاف/ مميندسل

 تخصص ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ـ9106ـ والحاؽ بدورة يناير9100أكتوبر واالتصاالت الكيربية دورة 
لمدة ) عاـ أوؿ ( اعتبارا مف ر المذكو  ميندسموافقة عمى مد فترة الدراسة لم، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بال

 .ـ30/0/9190ـ حتى 0/9/9191

 القــــــــرار

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

بش ف الموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ أوؿ ( لمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ا -09
العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت  ماجستيرالمسجمة لدرجة  – إسراء أحمد عمي الرفاعي/ مميندسةل

، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا  تخصص ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية ـ9106ينايرالكيربية دورة 
 .ـ30/0/9190ـ حتى 0/9/9191لمدة ) عاـ أوؿ ( اعتبارا مف رة المذكو  ميندسةالموافقة عمى مد فترة الدراسة لمب

 القــــــــرار



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/9/9191 السادسةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(05) 

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

حوث بش ف الموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ أوؿ ( لمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبا -91
الصناعية العموـ اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات  ماجستيرالمسجمة لدرجة  – إسراء مصطفى محمد غريب/ مميندسةل

وافقة ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالم ـ9106يناير دورة الصناعية والتحكـىندسة اإللكترونيات تخصص  والتحكـ
.بعد انتياء ـ30/0/9190ـ حتى 0/9/9191لمدة ) عاـ أوؿ ( اعتبارا مف رة المذكو  ميندسةعمى مد فترة الدراسة لم

 المدة القانونية بموافقة السادة المشرفيف.

 القــــــــرار

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

مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ أوؿ (  لمذكرة المقدمةا -90
الصناعية العموـ اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات  ماجستيرالمسجؿ لدرجة  – محمد إبراىيـ سميماف خميس/ مميندسل

، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة  ـ9106يناير ةدور  الصناعية والتحكـىندسة اإللكترونيات تخصص  والتحكـ
.بعد انتياء ـ30/0/9190ـ حتى 0/9/9191لمدة ) عاـ أوؿ ( اعتبارا مف ر المذكو  ميندسعمى مد فترة الدراسة لم

 المدة القانونية بموافقة السادة المشرفيف.

 القــــــــرار

 الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة 
لمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ أوؿ ( ا -99

الصناعية العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات  ماجستيرالمسجمة لدرجة  – عال سعيد أحمد سمطاف/ مميندسةل
حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة ،  ـ9106يناير دورة الصناعية والتحكـىندسة اإللكترونيات خصص ت والتحكـ

بعد انتياء  ـ30/0/9190ـ حتى 0/9/9191لمدة ) عاـ أوؿ ( اعتبارا مف رة المذكو  ميندسةعمى مد فترة الدراسة لم
 المدة القانونية بموافقة السادة المشرفيف.

 القــــــــرار

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

المذكرة المقدمة مف السيد أ. د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى " تعديؿ في لجنة اإلشراؼ "  -93
إلى لجنة الصناعية والتحكـ لكترونيات مدرس بقسـ ىندسة اإل  – أمجد سيد عبد المجيدبإضافة اسـ السيد الدكتور / 

المسجمة لدرجة ماجستير العمـو  – إيماف مصطفى إبراىيـ عثمافاإلشراؼ عمى رسالة الماجستير الخاصة بالميندسة / 
دورة أكتوبر  الصناعية والتحكـىندسة اإللكترونيات تخصص  الصناعية والتحكـاليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات 

 وع : ـ في موض9100
 " في نظاـ محرؾ تيار مستمر مدار بدوائر الكترونيات القدرة باستخداـ الحاكمات الذكية شمعالجة ظاىرة الشوا" 

" Treatment of Chaotic phenomena in DC Motor Driven by power Electronics' using Artificial 

Intelligence Controllers " 
 لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي :



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/9/9191 السادسةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(06) 

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

 أوصى المجمس بالموافقة عمى ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العميا ويرفع لمجامعة.
 
والبحوث بش ف الموافقة عمى إيقاؼ قيد  " عاـ أوؿ " د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -94

دكتور المقيد لدرجة و  المدرس المساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية -مينا ابو ستة مرقس زخاريلمميندس/ 
 قة عمىو . وأوصت لجنة الدراسات العميا بالموافتـ وذلؾ نظرًا لمرض والد9109دورة أكتوبر  االساسية في العمـو الفمسفة

 .وتوذلؾ نظرًا لمرض والدـ 9109/9191لمميندس المذكور لمعاـ الجامعي  إيقاؼ قيد" عاـ أوؿ "

 القــــــــرار

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

الموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة  المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف -95
والمقيدة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية تخصص ىندسة االلكترونيات  -بالميندسة /ىند عبده عبد الرحيـ راضي

ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( 9104بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر  –الصناعية والتحكـ 
 بعنواف :

 نمذجة والتحكـ المتقدـ في نظاـ الكرة وعاتؽ االتزاف "" ال
" Advanced Modelling and control of ball and beam system" 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 الصناعية والتحكـأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات  أ.د / بالؿ أحمد أبو ظالـ 0
 الصناعية والتحكـىندسة اإللكترونيات مدرس بقسـ  زيزد./ عصاـ نبيؿ أحمد عبد الع 9

 حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ خطة البحث الخاصة بالميندسة المذكورة .
 القــــــــرار

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

أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة المذكرة المقدمة مف السيد  -96
والمقيد لدرجة ماجستير العمـو اليندسية تخصص ىندسة االلكترونيات  -بالميندس /محمد رمضاف عمي ابراىيـ الشامي

ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( 9108بر بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ دورة أكتو  –الصناعية والتحكـ 
 بعنواف :

 " التحكـ المتقدـ في نظاـ االتزاف المعتمد عمى رؤية اآللة "
" Advanced Control for a Balancer System Based on Machine Vision" 

 الوظيفة االسـ ـ

 الصناعية والتحكـأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات  د/بالؿ أحمد أبو ظالـ1أ 0

 الصناعية والتحكـأستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات  د/ عبد العظيـ صبيح إبراىيـ1أ 9
 الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة اإللكترونيات  مدرس  /أمجد سيد عبد المجيد1د 3



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/9/9191 السادسةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(07) 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 الصناعية والتحكـاإللكترونيات أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة  أ.د / بالؿ أحمد أبو ظالـ 0
 الصناعية والتحكـىندسة اإللكترونيات مدرس بقسـ  د./ عصاـ نبيؿ أحمد عبد العزيز 9
 الصناعية والتحكـبقسـ ىندسة اإللكترونيات  مدرس  /أمجد سيد عبد المجيد1د 3

 دس المذكور .حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ خطة البحث الخاصة بالمين
 القــــــــرار

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

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص ومناقشة رسالة 1المقدمة مف السيد أ -97
المدرس المساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات  -العزيز عبد ربوعبد العزيز عمي عبد الدكتوراه الخاصة بالميندس/ 

تحسيف )  -ـ في موضوع :9106المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في العمـو اليندسية دورة أكتوبر الصناعية والتحكـ و 
مرسالة مف ( واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة ل األداء لمحاكمات الذكية اعتمادًا عمى نيت تعمـ األلة

 -السادة:

 
 

 الوظيفة االسـ ـ

 ) خارجي (القاىرة جامعة  – بقسـ اليندسة الكيربيةأستاذ متفرغ  حسف طاىر درةأ.د/  0

 داخمي() الصناعية والتحكـ أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات  محمد مبروؾ شرؼأ.د/  9

 عف لجنة االشراؼ()الصناعية والتحكـ لكترونيات أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإل  نبيمة محمود الربيعيأ.د/  3

 عف لجنة االشراؼ() الصناعية والتحكـ بقسـ ىندسة اإللكترونيات  أستاذ متفرغ د/ محمد عبد العظيـ البرديني1أ 4

 1المذكور حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالميندس
 ـــرارالقـــــ

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

الشامؿ  االمتحافتشكيؿ لجنة إعادة د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -98
فمسفة في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة المسجؿ لدرجة دكتور ال – عبد الرحمف محمد مصطفى سميـالخاصة بالطالب / 

وذلؾ نظرًا لتعذر حضور السيد أ.د/ فايز ونيس ذكي خالؿ فترة ـ 9107دورة يناير  االلكترونيات واالتصاالت الكيربية
 -، تشكؿ المجنة مف السادة :صالحية التشكيؿ 

 (جامعة المنصورة )خارجي –أستاذ متفرغ  بكمية اليندسة  أ.د/ فايز ونيس ذكى 0

 ) عف لجنة اإلشراؼ( االلكترونيات االتصاالت الكيربيةىندسة أستاذ متفرغ بقسـ  أ.د/ طو السيد طو  9

 أ.د/ عادؿ عبد المسيح صميب 3
)مف داخؿ  واالتصاالت الكيربيةىندسة اإللكترونيات أستاذ متفرغ بقسـ 

 القسـ(



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/9/9191 السادسةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(08) 

 ) مف خارج القسـ ( رياضيات اليندسيةأستاذ بقسـ الفيزيقا وال د./ رمضاف عبد الحميد الشنواني1أ 4

 د. / عبد العزيز طو شمبي 5
االلكترونيات واالتصاالت ىندسة أستاذ متفرغ "استاذ مساعد" بقسـ 

 )مف داخؿ القسـ ( الكيربية

بناءًا  رالشامؿ الخاصة بالطالب المذكو  االمتحافتشكيؿ لجنة إعادة حيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى 
 ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية.عمى توصية مجمس قسـ 

 القــــــــرار

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

مؿ الخاصة الشا االمتحافد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف تشكيؿ لجنة 1المذكرة المقدمة مف السيدة أ -99
المسجؿ لدرجة دكتور المدرس المساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية و  – محمد ثروت محمد عطيةبالطالب / 

 -ـ ، تشكؿ المجنة مف السادة :9105 أكتوبراليندسية دورة األساسية الفمسفة في العموـ 
 جامعة بنيا )خارجي( –  كمية العمـو -أستاذ متفرغ فيزياء الجوامد أ.د/ مبروؾ كامؿ المنسي 0

 أستاذ متفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية ) عف لجنة اإلشراؼ ( أ.د/ سناء محمود الربيعي 9

 )مف خارج القسـ( واالتصاالت الكيربيةىندسة اإللكترونيات أستاذ بقسـ  أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 3

 ) مف داخؿ القسـ( الفيزيقا والرياضيات اليندسيةأستاذ بقسـ  د/رمضاف عبد الحميد الشنواني1أ 4

 )مف داخؿ القسـ ( أستاذ مساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية د. / أحمد محمد ابو عرايس 5

بناءًا عمى  الشامؿ الخاصة بالطالب المذكور االمتحافحيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة 
 الفيزيقا والرياضيات اليندسية.مجمس قسـ  توصية

 القــــــــرار

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

لمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ أوؿ ( ا -31
وعمـو الحاسبات العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  ماجستيرلدرجة  ةالمسجم – مياء عبد العاطي عمي مرسيع/ مميندسةل

، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة  ـ9106 ينايردورة وعمـو الحاسبات ىندسة تخصص 
 )بعد انتياء المدة القانونية( .ـ 30/0/9190ـ حتى 0/9/9191لمدة ) عاـ أوؿ ( اعتبارا مف رة المذكو  ميندسةلم

 القــــــــرار

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

لمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ أوؿ ( ا -30
وعموـ الحاسبات العموـ اليندسية بقسـ ىندسة  ماجستيرلدرجة  ةالمسجم – أمؿ عماد الديف عبد الرازؽ مرسي /مميندسةل

، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة  ـ9106 ينايردورة وعمـو الحاسبات ىندسة تخصص 
 )بعد انتياء المدة القانونية( .ـ 30/0/9190ـ حتى 0/9/9191لمدة ) عاـ أوؿ ( اعتبارا مف رة المذكو  ميندسةلم

 القــــــــرار

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



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/9/9191 السادسةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(09) 

لمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ أوؿ ( ا -39
وعمـو الحاسبات تخصص العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  ماجستيرلدرجة  ةالمسجم – أماني ابراىيـ النقيب/ ميندسةمل

، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة  ـ9106 ينايردورة وعمـو الحاسبات ىندسة 
 )بعد انتياء المدة القانونية( .ـ 30/0/9190حتى ـ 0/9/9191لمدة ) عاـ أوؿ ( اعتبارا مف رة المذكو  ميندسةلم

 القــــــــرار

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

(  ثالثلمذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى مد فترة الدراسة ) عاـ ا -33
وعمـو الحاسبات تخصص العمـو اليندسية بقسـ ىندسة  ماجستيرالمسجؿ لدرجة  – ياسر طمعت أحمد خميفة/ ندسمميل

، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى مد فترة الدراسة  ـ9103 أكتوبردورة وعمـو الحاسبات ىندسة 
 )بعد انتياء المدة القانونية( .ـ 30/0/9190ـ حتى 0/9/9191( اعتبارا مف  ثالثلمدة ) عاـ ر المذكو  ميندسلم

 القــــــــرار

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

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث الخاصة  -34
والمقيدة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية تخصص ىندسة وعموـ  -اؿ يسري زقزوؽ تاج الديف زقزوؽبالميندسة /أم

 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :9108بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات دورة يناير  –الحاسبات 

 " تحسيف نظاـ الرعاية الصحية باستخداـ تقنية الكتؿ المتسمسمة "
" Improvement Healthcare System Using Blockchain Technique " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 وعمـو الحاسباتأستاذ بقسـ ىندسة  أ.د / أيمف السيد أحمد السيد عميره 0
 وعمـو الحاسباتىندسة مدرس بقسـ  د./ عز الديف بدوي جاد الرب حمداف 9

 عمى تسجيؿ خطة البحث الخاصة بالميندسة المذكورة .حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة 
 القــــــــرار

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

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى التقارير السنوية لطالب  -35
المسجؿ لدرجة ماجستير العموـ  –ر بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات الخاص بالطالب / ياسر طمعت أحمد خميفة الماجستي

ـ لمعاـ الجامعي 9103دورة أكتوبر  –اليندسية بقسـ ىندسة وعمـو الحاسبات تخصص ىندسة وعمـو الحاسبات 
 .ر السنوي الخاص بالميندس المذكورلتقريـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء با9108/9109

 القــــــــرار

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

المذكرة المقدمة مف السيد أ.د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بش ف الموافقة عمى توصية لجنة فحص ومناقشة  -36
المسجمة لدرجة ماجستير العمـو اليندسية دورة  –خاصة بالميندسة / حسناء سعيد السيد عالـ رسالة الماجستير ال
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 ( ـ9/9/9191 السادسةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(91) 

حيث أوصت لجنة الدراسات العميا ـ في موضوع : )تحسيف أداء التقسيـ الترددي المتعامد الصوتي( 9109أكتوبر 
 سة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية .بالموافقة عمى منح الميندسة المذكورة درجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ ىند

 القــــــــرار

منح الميندسة المذكورة درجة ماجستير العموـ اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت أوصى المجمس بالموافقة عمى 
 ويرفع لمجامعة.الكيربية 

 
 -اللجبى: : حبسعبً 

ـ المنعقػدة 9109/9191لمعػاـ الجػامعي (  الخامسة) الجمسة  محضر اجتماع لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة .0
 ـ.09/0/9191يوـ األحد الموافؽ 

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 

ـ المنعقدة 9109/9191لمعاـ الجامعي (  الخامسة) الجمسة محضر اجتماع مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  .9
 ـ.09/0/9191يوـ األحد الموافؽ 

 ــــــــرارالق

 أحيط المجمس عممًا .
 

ـ المنعقػػدة يػػوـ 9109/9191لمعػػاـ الجػػامعي (  الخامسػػة) الجمسػػة محضػػر اجتمػػاع لجنػػة المختبػػرات واألجيػػزة العمميػػة  .3
 ـ.09/0/9191األحد الموافؽ 

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 

ـ المنعقػدة يػوـ الثالثػاء 9109/9191اـ الجػامعي لمعػ(  الخامسة) الجمسة محضر اجتماع لجنة شئوف التعميـ والطالب  .4
 ـ.90/0/9191الموافؽ 

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 

ـ المنعقػػػػػدة يػػػػػوـ األحػػػػػد الموافػػػػػؽ 9109/9191لمعػػػػػاـ الجػػػػػامعي (  الخامسػػػػػة) الجمسػػػػػة محضػػػػػر لجنػػػػػة الحاسػػػػػبات  .5
 ـ.09/0/9191

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 

ـ المنعقػػدة يػػوـ األحػػد الموافػػؽ 9109/9191لمعػػاـ الجػػامعي (  الخامسػػة) الجمسػػة وكيػػد الجػػودة محضػػر اجتمػػاع وحػػدة ت .6
 ـ.09/0/9191

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 

لمعػػػػػاـ الجػػػػػامعي (  الخامسػػػػػة) الجمسػػػػػة محضػػػػػر اجتمػػػػػاع مجمػػػػػس قسػػػػػـ ىندسػػػػػة اإللكترونيػػػػػات الصػػػػػناعية والػػػػػتحكـ  .7
 ـ.96/0/9191ـ والممتدة حتى 09/0/9191فؽ ـ المنعقدة يوـ األحد الموا9109/9191



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/9/9191 السادسةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(90) 

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 

ـ المنعقػدة يػوـ 9109/9191لمعاـ الجػامعي (  الخامسة) الجمسة محضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة وعمـو الحاسبات  .8
 ـ.09/0/9191الثالثاء الموافؽ 

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 
 

ـ المنعقدة يػوـ األحػد 9109/9191لمعاـ الجامعي (  الخامسة) الجمسة ات الثقافية والبحوث العممية محضر لجنة العالق .9
 ـ.09/0/9191الموافؽ 

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 

ـ المنعقػػػػدة يػػػػوـ األحػػػػد الموافػػػػػؽ 9109/9191لمعػػػػاـ الجػػػػامعي (  الخامسػػػػة) الجمسػػػػة محضػػػػر المجنػػػػة التنسػػػػيقية  .01
 ـ.96/0/9191

 ـــــــرارالقـ

 أحيط المجمس عممًا .
 

ـ المنعقػػػدة يػػػوـ الثالثػػػاء الموافػػػؽ 9109/9191لمعػػػاـ الجػػػامعي (  الخامسػػػة) الجمسػػػة محضػػػر اجتمػػػاع لجنػػػة المكتبػػػة  .00
 ـ.98/0/9191

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 

( لمعػػػػاـ الجػػػػامعي محضػػػػر اجتمػػػػاع مجمػػػػس قسػػػػـ ىندسػػػػة اإللكترونيػػػػات واالتصػػػػاالت الكيربيػػػػة ) الجمسػػػػة الخامسػػػػة  .09
 .ـ 09/0/9191ـ المنعقدة يوـ األحد الموافؽ 9109/9191

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 

 هب يسخجد هي أعوبل -: عبشساً 
إدارة المجمػػة العمميػػة لكميػػة اليندسػػة اإللكترونيػػة )مجمػػة المنوفيػػة لبحػػوث اليندسػػة اإللكترونيػػة( محضػػر اجتمػػاع مجمػػس  .0

 .ـ 09/0/9191ـ المنعقدة يوـ األحد الموافؽ 9109/9191لجامعي لمعاـ االنصؼ سنوية 

 القــــــــرار

 أحيط المجمس عممًا .
 

المذكرة المقدمة مف د. / عماد الديف محمد عمػي حسػف المػدرس بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة بشػ ف  .9
 96مميػػة الشخصػػية بدولػػة السػػويد ، واعتبػػار الفتػػرة مػػف الموافقػػة عمػػى اسػػتالـ العمػػؿ بالكميػػة بعػػد العػػودة مػػف الميمػػة الع

أكتػوبر  96ـ إجازة خاصة بدوف مرتب حيث أف الميمة العممية قد انتيى بتاريخ 9191يناير  98ـ وحتى 9109أكتوبر 
 ـ .9109



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ9/9/9191 السادسةالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(99) 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
ة المدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيػات الصػناعية والػتحكـ بشػ ف الموافقػة المذكرة المقدمة مف د. / أحمد محمد السيد خميف .3

 ـ ولمدة عاـ حيث إف زوجتي تعمؿ بدلة فرنسا .9191يناير  90عمى حصولي عمى اجازة مرافؽ زوجة ابتداء مف 

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

ـ عمػى 0/9/9109موافقػة مجمػس الكميػة بجمسػتو الرابعػة المنعقػدة بتػاريخ  المذكرة المقدمة مف أ.د / عميد الكمية بشػ ف .4
ـ 9193/9194ـ حتػػى العػػاـ الجػػامعي 9109/9191مقتػػرح الخطػػة الخمسػػية لمكميػػة التػػي تبػػدأ مػػف العػػاـ الجػػامعي 

 كالتالي:

القسـ العممي 
 والتخصص

 العدد المطموب تعيينو لكؿ عاـ مف الخطة الخمسية
9109/9191 9191/9190 9190/9199 9199/9193 9193/9194 

ىندسة وعموـ 
 0 0 0 0 - الحاسبات

ىندسة اإللكترونيات 
 0 0 0 0 0 الصناعية والتحكـ

الفيزيقا والرياضيات 
 - اليندسية

رياضيات  0
ىندسية مف قسـ 

 التحكـ
- 

فيزيقا ىندسية  0
مف قسـ 
 االتصاالت

رياضيات  0
ىندسية مف قسـ 

 التحكـ
ات ىندسة اإللكتروني

 0 - 0 0 0 واالتصاالت الكيربية

 4 3 3 4 9 اإلجمالي
( معيػػد بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات 9( معيػػد بقسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات وعػػدد )9حيػػث تػػـ زيػػادة الخطػػة الخمسػػية بعػػدد )

 الصناعية والتحكـ.

 القــــــــرار

 أوصى المجمس بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

 لسبعت الثبلثت هسبءاًخِى االجخوبع حيث كبًج ا
 

 

 عويد الكليت   أهيي الوجلس                                       
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