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 محضـــــر اجتمــــــاع

 
 مجلس كلية الهندسة اإللكترونية بمنوف

 
 ( لخامسةا) الجلسة 

 

 م2018/2019للعام الجامعي 
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 محضر اجتماع مجلس الكلية

 .م6/1/2019الموافق االحدالمنعقدة يوم  { لخامسةا} الجلسة                           
م وفى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً تم عقد اجتماع مجلس الكلية 6/1/2019انه في يوم االحد الموافق 

 ) عميد الكلية (   د الناصر عبد الجواد محمدبرئاسة السيد األستاذ الدكتور/ عب

 وعضوية كــــال من السادة:     
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث. أ.د/ سناء محمود الربيعي 1

 .وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 2

 المجتمع وتنمية البيئة  وكيل الكلية لشئون خدمة أ.د / أيمن السيد احمد السيـد 3

 رئيس مجلس قسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية. د/ منى محمد صبري شقير0أ 4

 .رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية يد/ رمضان عبد الحميد الشنوان0أ 5

 الصناعية والتحكم . قائم بعمل رئيس قسم هندسة اإللكترونيات محمد إسماعيل عبد الرازق كرارد./  6

 األستاذ المتفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية أ.د / حسام الدين حسين أحمد 7

 األستاذ المتفرغ هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم أ.د / محمد إبراهيم محمود 8

 لصناعية والتحكم .األستاذ المتفرغ بقسم هندسة االلكترونيات ا أ.د/ محمد أحمد فكيرين 9

 األستاذ المتفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية. أ.د/ السيد محمود الربيعي 10

 األستاذ المتفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية أ.د / عاطف السيد أبو العزم 11

 سة وعلوم الحاسبات.األستاذ المتفرغ بقسم هند سماعيلإأ.د/ نبيل عبد الواحد  12

 األستاذ المتفرغ بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية . أ.د /محمود محمد محفوظ 13

 . أقدم األساتذة المساعدين ) بالتناوب( محمد حمدى السيد  /0د 14

 نقيب نقابة المهندسين )من الخارج(. م/ شبل محمد ضحا 15

 اعتذر عن الحضور

 األستاذ المتفرغ بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية . فأ.د/مجدى محمد كامل يوس 1

 تغيب عن الحضور

 أقدم المدرسين)بالتناوب( مها سعد الدين طلبه /0د 1

 ساتذة بقسم هندسة وعلوم الحاسبات ) بالتناوب(.أقدم األ أ.د/ نوال أحمد الفيشاوي  2

 صناعات اإللكترونية )من الخارج(.رئيس مجلس إدارة شركة بنها لل د.م/ حسام حسن عبد الحميد 3

 رجل أعمال م/ محمد عبد الحميد عفيفي خلف هللا 4

 تولى سكرتارية الجلسةت

 أمانة المجالس واللجان .   السيدة / آمال محمد الصاوي  1  
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 "االجتماع   "          وبدأ السيد أ.د/ رئيس المجلس
 "م هللا الرحمن الرحيم بس بذكر                                     

 

ثم رحب سيادته بالسادة الحضور متمنيًا لهم كل التوفيق داعيـا هللا سـبحانه وتعـالى أن يوفـق الجميـع إلـى صـال   •
  . األعمال

 وتقديم شهادات تقدير لكاًل من : تقدم سيادته بالتهنئة •

ـــد د/0أســيد ال * ــرة  أيمــن الســيد احمــد السي ــة  رئــيس مجلــس قســم هندســة علــوم –عمي الحاســبات ووكيــل الكلي
تقـديرا لمشـاركته المتميـزة بمشـروع مسـعف فـي المـعتمر العـالمي إلنترنـت  لشئون خدمة المجتمـع وتنميـة البيئـة 

 ..  lEEE ـاالشياء ل

المــعتمر العــالمي أنقــذني فــي  المتميــزة بمشــروع اتقــديرا لمشــاركتهالســيدة د. / مــروة أحمــد الشــحات شــومان  *
 .  lEEEإلنترنت االشياء لـ 

 

-16تكريم كال من السادة األساتذة اآلتي أسمائهم لمشاركتهم في معتمر الجامعة المصرية اليابانية خالل الفترة من   -
 م :18/12/2018

* أ.د/ السيد محمود الربيعي ) عضو لجنة التنظيم ورئيس جلسات مناقشة أبحاث منشورة بالمعتمر وكذلك المشاركة 
 ج الختيار أفضل هذه المشاريع ( .في منافسة مشاريع التخر 

 * أ.د / صابر حلمي زين الدين ) بمشاركته في أبحاث منشورة بالمعتمر ورئاسته للجنة مناقشة أبحاث بالمعتمر(
 * أ.د / معوض إبراهيم معوض ) بمشاركته في أبحاث منشورة بالمعتمر ورئاسته للجنة مناقشة أبحاث بالمعتمر(

السميع ) بمشاركته إللقاء محاضرة مدعوة من قبل هيئة تنظيم المعتمر في موضوع .* أ.د / فتحي السيد عبد 
 االتجاهات الحديثة ألنظمة البصمات القابلة لإللغاء (

 لحصوله على جائزة الجامعة التقديرية في مجال العلوم الهندسية .د/ معوض إبراهيم معوض 0*تكريم أ
 

وتمنــى والســرور المــيالد المجيــد أعــادة هللا علــيهم بــالخير والســعادة  ســيادته اإلخــوة المســيحيين بمناســبة عيــدئ وهنــ
 سيادته للجميع كل التوفيق.

د/ حسن عبد الحافظ االستاذ المتفرغ بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية 0ثم شاطر سيادته والسادة أعضاء المجلس السيد أ
 . زوجتهلوفاة 

****** 
 

 -: المصادقات :أوالً 
 م.2/12/2018 ( المنعقدة بتاريخ الرابعة محضر الجلسة السابقة )المصادقة على 

 

 ً   -: موضوعات عامة:  ثانيا
( بتاريخ 2824م والمبني على قرار أ.د رئيس الجامعة رقم )2/12/2018( بتاريخ 27قرار عميد الكلية رقم ) -1

ستاذ المساعد بقسم هندسة األ –م بشأن تعيين السيد د./ محمد إسماعيل عبد الرازق حسن كرار 12/11/2018
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م أو 31/7/2019م حتى 2018/2019اإللكترونيات الصناعية والتحكم قائمًا بعمل رئيس مجلس القسم للعام الجامعي 
 لحين تواجد أستاذ بالقسم أيهما أقرب .

ــرار  القــــــ

 أحيط المجلس علمًا .
 

األستاذ  –السيد د./ حسن محمد عبد الحافظ محمد  م بشأن تعيين5/12/2018( بتاريخ 29قرار عميد الكلية رقم ) -2
م تاريخ 30/10/2018المساعد بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية بالكلية بوظيفة أستاذ بذات القسم إعتبارًا من 

م بشأن 14/11/2018( بتاريخ 2860موافقة مجلس الجامعة ، وبناءًا على قرار السيد أ.د / رئيس الجامعة رقم )
األستاذ بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية اعتبارًا من  –دمة السيد أ.د/ حسن محمد عبد الحافظ محمد إنهاء خ

 م نهاية العام الجامعي .31/7/2019م واستمرار سيادته في العمل حتى 30/11/2018
ــرار   القــــــ

 أحيط المجلس علمًا .
 

م بشأن موافقة مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/2018( بتاريخ 3034قرار رئيس الجامعة رقم ) -3
األستاذ المتفرغ بقسم هندسة  –م على تجديد ضم السيد األستاذ الدكتور / نبيل عبد الواحد اسماعيل 27/11/2018

دة م ولم31/10/2018وعلوم الحاسبات بكلية الهندسة اإللكترونية بالجامعة عضوًا بمجلس الكلية من الداخل اعتبار من 
 عام .

ــرار  القــــــ

 أحيط المجلس علمًا .
 

المذكرة المقدمة من السيد الدكتور / رئيس مجلس قسم هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم بخصوص المعتمر العلمي  -4
الرابعة م الفرقة الثالثة و 2018/2019لقسم هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 ، حيث أوصى مجلس قسم هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم بالموافقة على اعتماد المعتمر العلمي للقسم .
ــرار  القــــــ

 أحيط المجلس علمًا .
 

المذكرة المقدمة من السيد األستاذ الدكتور / رئيس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بخصوص عمل تكريم لطالب  -5
فرقة الرابعة الذين فازوا في المعتمر العالمي ) إنترنت األشياء ( بمكتبة اإلسكندرية المشرفين أ.د/ أيمن السيد مشاريع ال

 أحمد السيد عميره ، د./ مروة أحمد شومان ، حيث تم تكريم الطالب نظرًا لقبول فكرة مشروعهم في المعتمر .
ــرار  القــــــ

 ب وتسليمهم شهادات تقدير.أوصى المجلس بالموافقة على تكريم الطال
 

المذكرة المقدمة من السيد األستاذ الدكتور / رئيس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بشأن محضر المعتمر  -6
 م.2018/2019العلمي األول لقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية للعام الجامعي 

ــرار  القــــــ

 أحيط المجلس علمًا .
المذكرة المقدمة من السيد األستاذ الدكتور / رئيس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بشأن وقائع المعتمر العلمي لقسم  -8

 م .18/12/2018هندسة وعلوم الحاسبات المنعقد يوم الثالثاء الموافق 
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ــرار  القــــــ

 أحيط المجلس علمًا .
 
 -د الكلية بشأن الموافقة على التجديد للسادة :المذكرة المقدمة من السيد األستاذ الدكتور/ عمي -9

 األستاذ المتفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم -د/ محمد أحمد فكيرين هالل0*أ
األستاذ المتفرغ بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية بالكلية أعضاء بمجلس الكلية لمدة  -محفوظ محمود محمدد/ 0*أ

 م.30/1/2018تهى في عام أخر حيث أنها تن
ــرار  القــــــ

 أحيط المجلس علمًا .
 

ك  6طفايـة حريـق  10عـدد الـى الكليـة وهـى عبـارة عـن الهديـة بشـأن الموافقـة علـى قبـول  فاعل خيـرالكتاب الوارد من  -10
 ) فقط مبلغ وقدرة سبعة آالف مائة وخمسون جنيها مصريا ال غير(  7150وذلك بمبلغ 

ــرار  القــــــ

 افقة على قبول الهدية مع تقديم الشكر ويرفع للجامعة .المو 
 

 ً  -شئون أعضاء هيئة التدريس: : ثالثا
تعيين السيد المهندس / محمد سامي سعيد عرفة المعيد بقسم هندسة  المذكرة المقدمة من السيد/ مدير عام الكلية بشأن -1

بذات القسم حيث أوصى مجلس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بالكلية في وظيفة مدرس مساعد 
اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بالموافقة على ما ورد بالتقرير وعلى تعيين سيادته في وظيفة مدرس مساعد بذات 

 ويقوم بواجباته منذ تعيينه في وظيفة معيد بالقسم .في عمله ومسلكه  اكان ملتزم القسم حيث أن سيادته

 
ــرار  القــــــ

 المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة . أوصى
 

 واجتمع المجلس من السادة األساتذة لمناقشة الموضوع التالي:

المذكرة المقدمة من السيد/ مدير عام الكلية بشأن تعيين السيد الدكتور / أسامة صالح فرج هللا األستاذ المساعد بقسم  -2
حيث أوصى مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات بالموافقة  هندسة وعلوم الحاسبات بالكلية في وظيفة أستاذ بذات القسم

على ما ورد بالتقرير وعلى تعيين سيادته في وظيفة أستاذ بذات القسم حيث أن سيادته كان ملتزما في عمله ومسلكه 
 ويقوم بواجباته منذ تعيينه في وظيفة أستاذ مساعد بالقسم .

ــرار  القــــــ

 امعة .أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للج

 
 ً  -موضوعات اللجنة التنسيقية ::  رابعا

ـــــاع  -1 ــــي تعمــــل بالســــاعات المعتمــــدة محضــــر اجتم ــــرامب الت ــــة التنســــيقية للب ــــة  ) الجلســــةاللجن ــــام الجــــامعيالرابع  ( للع
 م. 2018/ 12/ 23بتاريخ  ة يوم األحدالمنعقدم 2018/2019

ــرار  القــــــ
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 .أوصى المجلس بالموافقة على  اعتماد المحضر 
 
 هندســة ( الخاصــة ببرنــامبILOSالمــذكرة المقدمــة مــن الســيد أ.د/ وكيــل الكليــة لشــئون التعلــيم والطــالب بشــأن اعتمــاد ) -2

وذلـك ضـمن الملفـات المطلـوب إعـدادها قبـل زيـارة لجنـة إدارة مشـروعات التطـوير العـالي . حيـث أوصـت التحكم الصناعية 
 اللجنة التنسيقية بالموافقة . 

ــر  ارالقــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة .

 
المذكرة المقدمـة مـن السـيد أ.د/ وكيـل الكليـة لشـئون التعلـيم والطـالب بشـأن محضـر اجتمـاع مجلـس إدارة برنـامب هندسـة  -3

ات برنامب هندسة التحكم الصناعية حيث أوصت اللجنة التنسيقية بالموافقة  والتوصـية بتلبيـة رغبـ –االتصاالت والشبكات 
 الطالب في االستبيانات التي يتقدمون بها .  

ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة .

 
المذكرة المقدمة من السيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعلـيم والطـالب بشـأن الموافقـة علـى تنقـي  محتويـات مـادة  الـتحكم    -4

نولوجيا حيث أوصت اللجنة التنسيقية بالموافقة  على تنقـي  محتـوى المقـرر " اآللي ببرنامب الهندسة الطبية الحيوية والتك
 التحكم اآللي " طبقا لتوصيات اللجنة التنسيقية.

ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة .

 
رف مكافــأة شــهر لكــل مــن المــذكرة المقدمــة مــن الســيد أ.د/ وكيــل الكليــة لشــئون التعلــيم والطــالب بشــأن الموافقــة علــى صــ -5

 -أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد برنامب خاص لكنترول البرامب طبقا لتوصية مجلس الكلية وذلك على النحو التالي:
 د/ محمد محمد عبد السالم نصار                 0أ -1   

 السيد/ حسين عبد العزيز الشحات -2    
 السيدة/ سما فتحي العيسوي  - 3    

 ت اللجنة التنسيقية بالموافقة على الصرف بعد معايرة البرنامب على نتائب البرامب الثالثة في األعوام السابقة.وحيث أوص
ــرار  القــــــ

ويرفع  من ميزانية البرنامب لكل من أعضاء اللجنة من الراتب االساسى أوصى المجلس بالموافقة على صرف مكافأة شهر
 للجامعة .

 
العذر المرضي األول عن الفصل الدراسي األول  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن.ن السيد أالمذكرة المقدمة م -6

م للطالب / مصطفى حمادة أبو ذكرى على إبراهيم المقيد ببرنامب هندسة االتصاالت 2018/2019للعام الجامعي 
لمنوفية يفيد بأنه يعاني من اكتئاب تفاعلي حاد ( حيث أحضر تقرير طبي من اإلدارة الطبية بجامعة ا1والشبكات مستوى )

جازة مرضي لمدة شهرين فقط ال غير ) ( شهرين ابتداء من 2ونوبات هلع وتوتر نفسى والطالب يحتاج للعالج والمتابعة وا 
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 (م 6/1/2019الخامسةالجلسة  م2019/ 2018ترونية بمنوف العام الجامعي مجلس كلية الهندسة اإللك) 

 

(7) 

م( حيث أوصت لجنة اللجنة التنسيقية بالموافقة على قبول العذر المرضي األول للطالب المذكور عن 17/12/2018)
 م .2018/2019ء امتحانات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي أدا

ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة .

 

 ً   -: شئون التعليم والطالب : خامسا
الترخيص لطالب الفرص من الخارج بدخول  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن.المذكرة المقدمة من السيد أ -1

م حيث أن هعالء الطالب لهم حق التقدم لالمتحان من الخارج علمًا بأن هعالء 2018/2019متحانات للعام الجامعي اال
طالب أولهم الطالب / إبراهيم محمد عبد الحميد عبد الصمد وآخرهم  11الطالب قاموا بسداد الرسوم الخاصة بذلك وعددهم 

 أوصت لجنة شئون التعليم والطالب بالموافقة . الطالب / أسامة الحسين عبد الرعوف علي حسن حيث
ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة .

 

إرجاء قيد الطالب / محمد صبري عالم  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن.المذكرة المقدمة من السيد أ)أ(  -2
م نظرًا لتأخر وصول اسم الطالب إلى الكلية حيث أن الطالب تم 2019/2020زيدان عقل بالفرقة اإلعدادي للعام الجامعي 

تعديل ترشيحه نتيجة لزيادة درجاته في الثانوية العامة من قبل مكتب التنسيق ومرفق طيه أيضًا شهادة الثانوية العامة 
وى القضائية الخاصة بذلك بعد تعديل درجاته وأيضًا صورة بطاقة الترشي  التي تفيد ترشيحه للكلية وأيضًا صورة من الدع

، حيث أوصت لجنة شئون التعليم والطالب بالموافقة على إرجاء الطالب المذكور على أن ال يحتسب إرجاء القيد ضمن 
 مرات إيقاف القيد .

ــرار  القــــــ

ويرفـع د .على إرجـاء الطالـب المـذكور علـى أن ال يحتسـب إرجـاء القيـد ضـمن مـرات إيقـاف القيـأوصى المجلس بالموافقة 
 للجامعة .

 

إرجاء قيد الطالب / أسامة مصطفى فتحي  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن.المذكرة المقدمة من السيد أ)ب(  -
م نظرًا لتأخر وصول اسم الطالب إلى الكلية حيث أن 2019/2020الحسيني أبو طالب بالفرقة اإلعدادي للعام الجامعي 

حه نتيجة لزيادة درجاته في الثانوية العامة من قبل مكتب التنسيق ومرفق طيه أيضًا شهادة الطالب تم تعديل ترشي
الثانوية العامة بعد تعديل درجاته وأيضًا صورة بطاقة الترشي  التي تفيد ترشيحه للكلية ، حيث أوصت لجنة شئون التعليم 

 رجاء القيد ضمن مرات إيقاف القيد .والطالب بالموافقة على إرجاء الطالب المذكور على أن ال يحتسب إ
ــرار  القــــــ

ويرفـع على إرجـاء الطالـب المـذكور علـى أن ال يحتسـب إرجـاء القيـد ضـمن مـرات إيقـاف القيـد .أوصى المجلس بالموافقة 
 للجامعة .

محمد أشرف طاهر أحمد إرجاء قيد الطالب /  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن.المذكرة المقدمة من السيد أ)ج(  -
م نظرًا لتأخر وصول اسم الطالب إلى الكلية حيث أن الطالب تم 2019/2020هالل عبده بالفرقة اإلعدادي للعام الجامعي 

تعديل ترشيحه نتيجة لزيادة درجاته في الثانوية العامة من قبل مكتب التنسيق ومرفق طيه أيضًا شهادة الثانوية العامة 
أيضًا صورة بطاقة الترشي  التي تفيد ترشيحه للكلية ، حيث أوصت لجنة شئون التعليم والطالب بعد تعديل درجاته و 

 بالموافقة على إرجاء الطالب المذكور على أن ال يحتسب إرجاء القيد ضمن مرات إيقاف القيد .
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 (م 6/1/2019الخامسةالجلسة  م2019/ 2018ترونية بمنوف العام الجامعي مجلس كلية الهندسة اإللك) 

 

(8) 

ــرار  القــــــ

ويرفـع القيـد ضـمن مـرات إيقـاف القيـد .على إرجـاء الطالـب المـذكور علـى أن ال يحتسـب إرجـاء أوصى المجلس بالموافقة 
 للجامعة .

 
إرجاء قيد الطالب / يوسف فرج شبل محمد  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن.المذكرة المقدمة من السيد أ)د(  -

ب تم م نظرًا لتأخر وصول اسم الطالب إلى الكلية حيث أن الطال2019/2020شعيرة بالفرقة اإلعدادي للعام الجامعي 
تعديل ترشيحه نتيجة لزيادة درجاته في الثانوية العامة من قبل مكتب التنسيق ومرفق طيه أيضًا شهادة الثانوية العامة 
بعد تعديل درجاته وأيضًا صورة بطاقة الترشي  التي تفيد ترشيحه للكلية ، حيث أوصت لجنة شئون التعليم والطالب 

 ى أن ال يحتسب إرجاء القيد ضمن مرات إيقاف القيد .بالموافقة على إرجاء الطالب المذكور عل
ــرار  القــــــ

ويرفـع على إرجـاء الطالـب المـذكور علـى أن ال يحتسـب إرجـاء القيـد ضـمن مـرات إيقـاف القيـد .أوصى المجلس بالموافقة 
 للجامعة .

 
جاء قيد الطالبة / آالء محسن سالم محمد إر  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن.المذكرة المقدمة من السيد أ)هـ(  -

م نظرًا لتأخر وصول اسم الطالبة إلى الكلية حيث أن الطالبة تم 2019/2020عالم بالفرقة اإلعدادي للعام الجامعي 
تعديل ترشيحها نتيجة لزيادة درجاتها في الثانوية العامة من قبل مكتب التنسيق ومرفق طيه أيضًا شهادة الثانوية العامة 

عد تعديل درجاتها وأيضًا صورة بطاقة الترشي  التي تفيد ترشيحها للكلية ، حيث أوصت لجنة شئون التعليم والطالب ب
 بالموافقة على إرجاء قيد الطالبة المذكورة على أن ال يحتسب إرجاء القيد ضمن مرات إيقاف القيد .

ــرار  القــــــ

ويرفـع جـاء القيـد ضـمن مـرات إيقـاف القيـد علـى أن ال يحتسـب إر  كورةة المـذعلـى إرجـاء الطالبـأوصى المجلس بالموافقة 
 للجامعة .

 
طالب الفرقة األولى الذين يلتمسون تأجيل  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن.المذكرة المقدمة من السيد أ)أ(  -3

ولهم الطالبة / يمنى علي مصطفى ( طالب أ4م وعددهم )2018/2019دخول امتحان بعض مواد التحميل في هذا العام 
خليفة وآخرهم الطالب / محمد سعيد السيد ترك ، حيث أوصت لجنة شئون التعليم والطالب بالموافقة على قبول تأجيل 

 م .2018/2019دخول امتحان بعض مواد التحميل لطالب الفرقة األولى للعام الجامعي 
ــرار  القــــــ

تأجيــل دخــول امتحــان بعــض مــواد التحميــل لطــالب الفرقــة األولــى للعــام الجــامعي قبــول  علــىأوصــى المجلــس بالموافقــة 
 ويرفع للجامعة .م 2018/2019

تأجيل دخول امتحان مقرر تصميم منطقي )  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن.المذكرة المقدمة من السيد أ)ب(  -
م ، حيث أوصت لجنة 2018/2019ة الثانية العام الجامعي مقرر تحميل ( للطالب / محمود عمر منسي محمد بالفرق

شئون التعليم والطالب بالموافقة على تأجيل دخول امتحان مادة )تصميم منطقي( للطالب المذكور بالفرقة الثانية للعام 
 م حيث أن هذا المقرر ) مقرر تحميل ( خاص بالفرقة اإلعدادي .2018/2019الجامعي 

ــرار  القــــــ
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(9) 

لمجلس بالموافقة على قبـول تأجيـل دخـول امتحـان مـادة )تصـميم منطقـي( للطالـب المـذكور بالفرقـة الثانيـة للعـام أوصى ا
 م حيث أن هذا المقرر ) مقرر تحميل ( خاص بالفرقة اإلعدادي ويرفع للجامعة .2018/2019الجامعي 

 
 

)  2تأجيل دخول االمتحان لمقرر رياضة  الب بشأند/ وكيل الكلية لشئون التعليم والط.المذكرة المقدمة من السيد أ)ج(  -
مقرر تحميل ( للطالب / يحيي صالح الدين محمد بالفرقة الثالثة قسم هندسة وعلوم الحاسبات العام الجامعي 

( للطالب 2م ، حيث أوصت لجنة شئون التعليم والطالب بالموافقة على تأجيل دخول امتحان مادة )رياضة 2018/2019
 م حيث أن هذا المقرر ) مقرر تحميل ( خاص بالفرقة اإلعدادي .2018/2019فرقة الثالثة للعام الجامعي المذكور بال

ــرار  القــــــ

( للطالب المذكور بالفرقة الثالثة للعام الجامعي 2أوصى المجلس بالموافقة على قبول تأجيل دخول امتحان مادة )رياضة 
 ميل ( خاص بالفرقة اإلعدادي ويرفع للجامعة .م حيث أن هذا المقرر ) مقرر تح2018/2019

 
 

تصويب أسم الخريجة المهندسة / نسرين فتحي  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن.المذكرة المقدمة من السيد أ -4
مصيلحي محمد سراج الدين إلى / نسرين فتحي مصلحي محمد سراج الدين ، حيث أوصت لجنة شئون التعليم والطالب 

 بالموافقة .
ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة .
 
 

العذر المرضي األول عن الفصل الدراسي  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن.المذكرة المقدمة من السيد أ( 1) -5
لمقيد بالفرقة اإلعدادي وحالته م للطالب / عبد الرحمن ممدوح فتوح عفيفي إبراهيم ا2018/2019األول للعام الجامعي 

مستجد حيث أحضر تقرير طبي من اإلدارة الطبية بجامعة المنوفية يفيد بأنه يعاني من إكتئاب تفاعلي ونوبات هلع 
م ( حيث أوصت 24/12/2018( أسابيع ابتداء من ) 6والطالب يحتاج إجازة مرضي لمدة ستة أسابيع فقط ال غير )

بالموافقة على قبول العذر المرضي األول للطالب المذكور عن أداء امتحانات الفصل الدراسي  لجنة شئون التعليم والطالب
 م .2018/2019األول للعام الجامعي 

ــرار  القــــــ

قبــول العــذر المرضــي األول للطالــب المــذكور عــن أداء امتحانــات الفصــل الدراســي األول علــى أوصــى المجلــس بالموافقــة 
 ويرفع للجامعة .م 2018/1920لجامعي للعام ا

 
 

العذر المرضي األول عن الفصل الدراسي  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن.المذكرة المقدمة من السيد أ( 2) -
م للطالب / أدهم محمد فوزي جمال الدين السيد المقيد بالفرقة اإلعدادي وحالته 2018/2019األول للعام الجامعي 

طبي من اإلدارة الطبية بجامعة المنوفية يفيد بأنه يعاني من إكتئاب تفاعلي والطالب يحتاج  مستجد حيث أحضر تقرير
م( حيث أوصت لجنة شئون التعليم 1/12/2018( شهور ابتداء من )3إجازة مرضي لمدة ثالثة شهور فقط ال غير )

انات الفصل الدراسي األول للعام والطالب بالموافقة على قبول العذر المرضي األول للطالب المذكور عن أداء امتح
 م .2018/2019الجامعي 
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(10) 

ــرار  القــــــ

قبــول العــذر المرضــي األول للطالــب المــذكور عــن أداء امتحانــات الفصــل الدراســي األول علــى أوصــى المجلــس بالموافقــة 
 ويرفع للجامعة .م 2018/2019لجامعي للعام ا

 
 

العذر المرضي األول عن الفصل الدراسي  لية لشئون التعليم والطالب بشأند/ وكيل الك.المذكرة المقدمة من السيد أ( 3) -
م للطالب / السيد عبد الفتاح السيد أبو زيد نصر المقيد بالفرقة اإلعدادي وحالته 2018/2019األول للعام الجامعي 

ب تفاعلي مع توتر عصبي مستجد حيث أحضر تقرير طبي من اإلدارة الطبية بجامعة المنوفية يفيد بأنه يعاني من إكتئا
م( حيث أوصت لجنة 1/12/2018( شهور ابتداء من )3والطالب يحتاج إجازة مرضي لمدة ثالثة شهور فقط ال غير )

شئون التعليم والطالب بالموافقة على قبول العذر المرضي األول للطالب المذكور عن أداء امتحانات الفصل الدراسي األول 
 .م 2018/2019للعام الجامعي 

ــرار  القــــــ

قبــول العــذر المرضــي األول للطالــب المــذكور عــن أداء امتحانــات الفصــل الدراســي األول علــى أوصــى المجلــس بالموافقــة 
 ويرفع للجامعة .م 2018/2019لجامعي للعام ا

 
 

عن الفصل الدراسي العذر المرضي األول  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن.المذكرة المقدمة من السيد أ( 4) -
م للطالب / عمر محمد عبد المقصود حسن موسى المقيد بالفرقة اإلعدادي وحالته 2018/2019األول للعام الجامعي 

باق حيث أحضر تقرير طبي من اإلدارة الطبية بجامعة المنوفية يفيد بأنه يعاني من إكتئاب حاد ونوبات هلع والطالب 
م( حيث أوصت لجنة شئون التعليم 24/12/2018( شهر ابتداء من )1غير ) يحتاج إجازة مرضي لمدة شهر فقط ال

والطالب بالموافقة على قبول العذر المرضي األول للطالب المذكور عن أداء امتحانات الفصل الدراسي األول للعام 
 م .2018/2019الجامعي 

ــرار  القــــــ

طالــب المــذكور عــن أداء امتحانــات الفصــل الدراســي األول قبــول العــذر المرضــي األول للعلــى أوصــى المجلــس بالموافقــة 
 ويرفع للجامعة .م 2018/2019لجامعي للعام ا

 
 

العذر المرضي األول عن الفصل الدراسي  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن.المذكرة المقدمة من السيد أ( 5) -
مد غنيم المقيد بالفرقة اإلعدادي وحالته مستجد حيث م للطالب / محمد معوض مح2018/2019األول للعام الجامعي 

أحضر تقرير طبي من اإلدارة الطبية بجامعة المنوفية يفيد بأنه يعاني من توتر عصبي حاد مع رهاب اجتماعي والطالب 
م( حيث أوصت لجنة شئون 1/12/2018( شهور ابتداء من )3يحتاج إجازة مرضي لمدة ثالث شهور فقط ال غير )

والطالب بالموافقة على قبول العذر المرضي األول للطالب المذكور عن أداء امتحانات الفصل الدراسي األول للعام  التعليم
 م .2018/2019الجامعي 

ــرار  القــــــ

قبــول العــذر المرضــي األول للطالــب المــذكور عــن أداء امتحانــات الفصــل الدراســي األول علــى أوصــى المجلــس بالموافقــة 
 ويرفع للجامعة .م 2018/2019 لجامعيللعام ا

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــ
 (م 6/1/2019الخامسةالجلسة  م2019/ 2018ترونية بمنوف العام الجامعي مجلس كلية الهندسة اإللك) 

 

(11) 

العذر المرضي األول عن الفصل الدراسي  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن.المذكرة المقدمة من السيد أ( 6) -
م للطالب / إسماعيل عبد المحسن عبد الفتاح جاب هللا المقيد بالفرقة اإلعدادي 2018/2019األول للعام الجامعي 

ث أحضر تقرير طبي من اإلدارة الطبية بجامعة المنوفية يفيد بأنه يعاني من اكتئاب تفاعلي مزمن ثنائي وحالته باق حي
م( حيث أوصت 24/12/2018( أسابيع ابتداء من )6القطب والطالب يحتاج إجازة مرضي لمدة ستة أسابيع فقط ال غير )
ألول للطالب المذكور عن أداء امتحانات الفصل الدراسي لجنة شئون التعليم والطالب بالموافقة على قبول العذر المرضي ا

 م .2018/2019األول للعام الجامعي 
ــرار  القــــــ

قبــول العــذر المرضــي األول للطالــب المــذكور عــن أداء امتحانــات الفصــل الدراســي األول علــى أوصــى المجلــس بالموافقــة 
 ويرفع للجامعة .م 2018/2019لجامعي للعام ا

 

العذر المرضي الثاني للطالب / إسالم عاطف  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن.المقدمة من السيد أ المذكرة( 7) -
م نظرًا لظروفه المرضية حيث 2018/2019عبد الهادي الهمص المقيد بالفرقة األولى وحالته فرصة أخيرة للعام الجامعي 

جازة ورد إلينا تقرير اإلدارة الطبية يوصي بأنه يعاني  من نوبات هلع مزمنة مع أعراض اكتئاب والطالب يحتاج للعالج وا 
م( حيث أوصت لجنة شئون التعليم والطالب بالموافقة على قبول 2/12/2018مرضي لمدة ثالث شهور فقط ابتداء من )

 م .2018/2019العذر المرضي الثاني للطالب المذكور عن الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
ــرارالقــــ  ــ

للطالـب المـذكور عــن أداء امتحانـات الفصـل الدراســي األول  الثـانيقبـول العـذر المرضــي علــى أوصـى المجلـس بالموافقـة 
 ويرفع للجامعة .م 2018/2019لجامعي للعام ا

 

امتحانات العذر المرضي الثاني عن دخول  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن.المذكرة المقدمة من السيد أ( 8) -
م للطالب / رضوان زكريا رضوان محمد المقيد بالفرقة الثانية 2018/2019الفصل الدراسي األولى عن العام الجامعي 

م وحالته فرصة ثالثة فصل أول وفرصة ثانية فصل ثاني حيث ورد إلينا تقرير اإلدارة الطبية 2018/2019للعام الجامعي 
جازة مرضية لمدة شهرين يوصي بأنه يعاني من اكتئاب مزمن ونوبا ت هلع والطالب يحتاج للعالج النفسي والدوائي وا 

م( حيث أوصت لجنة شئون التعليم والطالب بالموافقة على قبول العذر المرضي الثاني للطالب 12/12/2018ابتداء من )
 م عن الفصل الدراسي األول .2018/2019المذكور المقيد بالفرقة الثانية للعام الجامعي 

ــرارالق  ــــــ

للطالـب المـذكور عــن أداء امتحانـات الفصـل الدراســي األول  الثـانيقبـول العـذر المرضــي علــى أوصـى المجلـس بالموافقـة 
 ويرفع للجامعة .م 2018/2019لجامعي للعام ا

 

خول امتحانات العذر المرضي الثاني عن د د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن.المذكرة المقدمة من السيد أ( 9) -
م للطالب / أحمد مهدي عطية الباجوري المقيد بالفرقة الثانية 2018/2019الفصل الدراسي األولى عن العام الجامعي 

م وحالته باق حيث ورد إلينا تقرير اإلدارة الطبية يوصي بأنه يعاني من وسواس قهري مع 2018/2019للعام الجامعي 
م( حيث أوصت لجنة 1/12/2018ة مرضية لمدة ثالثة شهور فقط ابتداء من )أعراض اكتئابيه والطالب يحتاج إلجاز 

للطالب المذكور المقيد بالفرقة الثانية للعام الجامعي  الثانيشئون التعليم والطالب بالموافقة على قبول العذر المرضي 
 م عن الفصل الدراسي األول .2018/2019

ــرار  القــــــ



 ـــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــ
 (م 6/1/2019الخامسةالجلسة  م2019/ 2018ترونية بمنوف العام الجامعي مجلس كلية الهندسة اإللك) 

 

(12) 

للطالـب المـذكور عــن أداء امتحانـات الفصـل الدراســي األول  الثـانيول العـذر المرضــي قبـعلــى أوصـى المجلـس بالموافقـة 
 ويرفع للجامعة .م 2018/2019لجامعي للعام ا

 

العذر المرضي األول للطالب / محمود  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن.المذكرة المقدمة من السيد أ( 10) -
ندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم عن دخول امتحان الفصل الدراسي األول وحالته محمد عبد الفتاح السحيمي قسم ه

م حيث ورد إلينا تقرير اإلدارة الطبية يفيد بأن الطالب يعاني من ورم خبيث 2018/2019منقول في العام الجامعي 
ضي لمدة شهرين فقط ابتداء من بالجهاز المناعي تحت العالج الكيماوي والمتابعة الدورية والطالب يحتاج إجازة مر 

م( حيث أوصت لجنة شئون التعليم والطالب بالموافقة على قبول العذر المرضي األول عن الفصل 27/12/2018)
 م .2018/2019الدراسي األول للطالب المذكور المقيد بالفرقة الرابعة للعام الجامعي 
ــرار  القــــــ

لمرضــي األول للطالــب المــذكور عــن أداء امتحانــات الفصــل الدراســي األول قبــول العــذر اعلــى أوصــى المجلــس بالموافقــة 
 ويرفع للجامعة .م 2018/2019لجامعي للعام ا

 

إيقاف قيد الطالب / حامد فتحي حامد الصوفاني  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن.المذكرة المقدمة من السيد أ -6
م 2018/2019لكترونيات الصناعية والتحكم وحالته )منقول( في العام الجامعي المقيد بالفرقة الثالثة قسم هندسة اإل 

بسبب التجنيد حيث أوصت لجنة شئون التعليم والطالب بالموافقة على إيقاف قيد الطالب المذكور المقيد بالفرقة الثالثة 
لحين تحديد موقفه من م 8201/2019قسم هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم وحالته )منقول( في العام الجامعي 

 . التجنيد
ــرار  القــــــ

أوصــى المجلــس بالموافقــة علــى إيقــاف قيــد الطالــب المــذكور المقيــد بالفرقــة الثالثــة قســم هندســة اإللكترونيــات الصــناعية 
 م لحين تحديد موقفه من التجنيد ويرفع للجامعة .2018/2019والتحكم وحالته )منقول( في العام الجامعي 

 
 

بشأن إيقاف القيد الثالث للطالب / يوسف  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.المذكرة المقدمة من السيد أ( 1) -7
م وحالته من الخارج فرصة أخيرة لظروف عمله 2018/2019عجايبي بولس عزيز المقيد بالفرقة الثانية للعام الدراسي 

ث يوجد بالمظروف الوارد إلينا ما يفيد ذلك كما تم موافاتنا ببحث اجتماعي خارج البالد )الواليات المتحدة األمريكية( حي
معتمد بخاتم شعار الجمهورية يفيد بأن الطالب هو عائل األسرة ، حيث أوصت لجنة شئون التعليم والطالب بالموافقة على 

مله خارج البالد علمًا بأن الطالب أحضر إيقاف القيد الثالث للطالب المذكور المقيد بالفرقة الثانية )فرصة أخيرة( لظروف ع
 ما يثبت أنه العائل ألسرته .

ــرار  القــــــ

 إيقاف القيد الثالث للطالب المذكور ويرفع للجامعة .على أوصى المجلس بالموافقة 

 
للطالب / أحمد بشأن قبول إيقاف القيد األول  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.المذكرة المقدمة من السيد أ( 2) -

م المقيد بالفرقة الثالثة قسم )هندسة اإللكترونيات الصناعية 2018/2019صال  فاروق سليم عن العام الجامعي 
والتحكم( وحالته باق لإلعادة ، حيث ورد إلينا تقرير من اإلدارة الطبية يوصي بأن الطالب يعاني من نوبات اكتئاب مزمنة 

م ، حيث أوصت لجنة شئون التعليم والطالب 2018/2019طوال العام الدراسي ويحتاج للعالج الدوائي والنفسي 



 ـــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــ
 (م 6/1/2019الخامسةالجلسة  م2019/ 2018ترونية بمنوف العام الجامعي مجلس كلية الهندسة اإللك) 

 

(13) 

م للطالب المذكور المقيد بالفرقة الثالثة قسم 2018/2019بالموافقة على قبول إيقاف القيد األول عن العام الجامعي 
 .م وحالته باق لإلعادة 2018/2019)هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم( للعام الجامعي 

ــرار  القــــــ

م للطالــب المــذكور المقيــد 2018/2019أوصــى المجلــس بالموافقــة علــى قبــول إيقــاف القيــد األول عــن العــام الجــامعي 
م وحالتـه بـاق لإلعـادة ويرفـع 2018/2019بالفرقة الثالثة قسم )هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم( للعام الجـامعي 

 للجامعة .

 
بشأن إيقاف القيد الثاني للطالب / مصطفى مجدي  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.من السيد أ المذكرة المقدمة( 3) -

محمد علي المقيد بالكلية بالفرقة الرابعة قسم )هندسة وعلوم الحاسبات(  من الخارج فرصة ثالثة للعام الجامعي 
، وكذلك إفادة من صيدلية د. عبد المحسن  م ، ومرفق بحث اجتماعي يفيد أنه العائل الوحيد لألسرة2018/2019

بمنوف تفيد بأنه يعمل لديها من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا ، حيث أوصت لجنة شئون التعليم والطالب 
 بالموافقة على إيقاف القيد الثاني للطالب / مصطفى مجدي محمد علي المقيد بالكلية بالفرقة الرابعة قسم )هندسة وعلوم

 م .2018/2019الحاسبات( من الخارج فرصة ثالثة للعام الجامعي 
ــرار  القــــــ

المقيـد بالكليــة بالفرقـة الرابعـة قســم )هندسـة وعلــوم  المـذكورأوصـى المجلـس بالموافقــة علـى إيقـاف القيــد الثـاني للطالــب 
 م ويرفع للجامعة .2018/2019الحاسبات( من الخارج فرصة ثالثة للعام الجامعي 

 
بشأن العذر المرضي األول للطالب / علي خالد علي  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.المذكرة المقدمة من السيد أ -8

م نظرًا لظروفه المرضية حيث ورد إلينا تقرير اإلدارة 2018/2019طايل المقيد بالفرقة األولى وحالته منقول للعام الجامعي 
جازة مرضي لمدة شهر ابتداء من يوم الطبية يوصي بأنه يعاني من اكتئ اب حاد ونوبات هلع والطالب يحتاج للعالج وا 

 م ، حيث أن التقرير الطبي ورد إلى لجنة شئون التعليم والطالب بعد انتهاء لجنة شئون التعليم والطالب .31/12/2018
ــرار  القــــــ

مــذكور عــن أداء امتحانــات الفصــل الدراســي األول قبــول العــذر المرضــي األول للطالــب العلــى أوصــى المجلــس بالموافقــة 
 ويرفع للجامعة .م 2018/2019لجامعي للعام ا

 
بشأن العذر المرضي الثالث للطالب / أيمن مرزوق  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.المذكرة المقدمة من السيد أ -9

ات وحالته ) فرصة ثالثة ( عن الفصل الدراسي األول للعام عاشور عبد ربه المقيد بالفرقة الرابعة قسم هندسة وعلوم الحاسب
م نظرًا لظروفه المرضية حيث ورد إلينا تقرير اإلدارة الطبية يوصي بأنه يعاني من اضطراب نفسي مع 2018/2019الجامعي 

ن قبول العذر م وال مانع م1/12/2018نوبات إكتأبيه ويحتاج إجازة مرضي لمدة ثالث شهور فقط ال غير ابتداء من يوم 
 المرضي ، حيث أن التقرير الطبي ورد إلى لجنة شئون التعليم والطالب بعد انتهاء لجنة شئون التعليم والطالب .

ــرار  القــــــ

للطالـب المـذكور عـن أداء امتحانـات الفصـل الدراســي األول  الثالـثقبـول العـذر المرضـي علـى أوصـى المجلـس بالموافقـة 
 ويرفع للجامعة .م 2018/9201لجامعي للعام ا

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــ
 (م 6/1/2019الخامسةالجلسة  م2019/ 2018ترونية بمنوف العام الجامعي مجلس كلية الهندسة اإللك) 

 

(14) 

بشأن العذر المرضي األول عن مقرر كيمياء  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.المذكرة المقدمة من السيد أ -10
م للطالب / خالد عبد الناصر عبد اللطيف سرور المقيد بالفرقة 2018/2019هندسية بالفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

د نظرًا لظروفه المرضية حيث ورد إلينا تقرير اإلدارة الطبية يوصي بأنه يعاني من التهاب بالحلق اإلعدادي وحالته مستج
م ، 27/12/2018( أيام ابتداء من يوم 3وارتفاع في درجة الحرارة والطالب يحتاج إجازة مرضي لمدة ثالث أيام فقط ال غير )

 ب بعد انتهاء لجنة شئون التعليم والطالب .حيث أن التقرير الطبي ورد إلى لجنة شئون التعليم والطال
ــرار  القــــــ

لفصل امتحان مادة كيمياء هندسية باقبول العذر المرضي األول للطالب المذكور عن أداء على أوصى المجلس بالموافقة 
 ويرفع للجامعة .م 2018/2019لجامعي الدراسي األول للعام ا

 
 

 ً   -: العالقات الثقافية: سادسا
 –الموافقة على دعوة السيد أ.د/ جون رايف  بشأنلدراسات العليا والبحوث د/ وكيل الكلية ل0أ ةكرة المقدمة من السيدالمذ -1

 -( والمشرف األجنبي المشارك في االشراف على الطالبة / عبير عبد العزيز عشرة USAاالستاذ بجامعة ديوك ) 
لة لدرجة الدكتوراه وعضو بعثة االشراف المشترك "سابقا" والمسج –المدرس المساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات 

حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة على دعوة سيادته لحضور مناقشة الدكتوراه للمهندسة المذكورة  في الفترة 
س الجامعة من قرار رئي اإلشراف المشترك( بعثات 16م طبقا للفقرة الرابعة من المادة ) 2019مايو  25الى  19من 
 م وذلك بناءا على طلب المشرف الرئيسي وموافقة مجلس القسم المختص. 21/5/2014( بتاريخ 2770رقم )

ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع للجامعة.
 

 
احتساب الفترة من  الموافقة على كيفية بشأنا والبحوث لدراسات العليد/ وكيل الكلية ل0أ ةالمذكرة المقدمة من السيد -2

إجازة خاصة بمرتب حيث لم يمر العمل  بالكلية(  استالم)تاريخ  م22/12/2018)تاريخ المناقشة( حتى م14/11/2018
 تالمساعد بقسم هندسة اإللكترونياالمدرس  -أحمد محمد بنيه دياب للسيد المهندس/ ثالثة أشهر من تاريخ المناقشة 

للحصول على درجة الدكتوراه حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية   E-JUSTوالملتحق ببرنامب واالتصاالت الكهربية 
العمل  بالكلية(  استالم)تاريخ  22/12/2018حتىم )تاريخ المناقشة ( 14/11/2018بالموافقة على احتساب الفترة من 

 من مجلس القسم المختص.  ءإجازة خاصة بمرتب يصرف  بالداخل بناءا على ما جا
ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع للجامعة.
 

الموافقة على االعداد والتحضير الجتماعات  بشأنلدراسات العليا والبحوث د/ وكيل الكلية ل0أ ةالمذكرة المقدمة من السيد -3
لمصرية االوكرانية المشتركة للتعاون االقتصادي والعلمي والفني والمقرر عقدها بكييف برئاسة الدورة السابعة للجنة ا

وزيرة التعاون الدولي حيث تم عرض الموضوع على االقسام العلمية حيث رحب قسم  -السيدة الدكتورة / سحر نصر
تدريس والطالب حيث أوصت لجنة العالقات الفيزيقا والرياضيات الهندسية بالتعاون وتبادل الزيارات من أعضاء هيئة ال

 أحيطت اللجنة علما ويرفع الى مجلس الكلية .-الثقافية بالتالي:
 القــــــــرار 

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع للجامعة.



 ـــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــ
 (م 6/1/2019الخامسةالجلسة  م2019/ 2018ترونية بمنوف العام الجامعي مجلس كلية الهندسة اإللك) 

 

(15) 

 

الموافقة على مقترح للبرنامب التنفيذي  بشأنلبحوث لدراسات العليا واد/ وكيل الكلية ل0أ ةالمذكرة المقدمة من السيد -4
التفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان لألعوام 

ن م والتي تم تقديمها أثناء اجتماعات لجنة كبار المسئولين التحضيرية للجنه العليا المشتركة للتعاون بي2018/2020
مصر والسودان حيث تم عرض الموضوع على االقسام العلمية حيث رحب قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية بالتعاون 

 أحيطت اللجنة علما ويرفع الى مجلس الكلية . -وتبادل الزيارات حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالتالي:
 القــــــــرار 

 صية لجنة العالقات الثقافية ويرفع للجامعة.أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتو 
 

 الموافقة على تعديل مشروع مذكرة التفاهم بشأنلدراسات العليا والبحوث د/ وكيل الكلية ل0أ ةالمذكرة المقدمة من السيد -5
وافق  حيث تم عرض الموضوع على االقسام العلمية حيث بين جمهورية مصر العربية وماليزيا الى مشروع برنامب تنفيذي

قسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم على ما جاء بالتقرير المقدم من السيدة الدكتورة /غادة البنبى في هذا الشأن 
، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العلمية بالموافقة على ما جاء بالتقرير المقدم من سيادتها وذلك بناءًا على 

 ختص .ما جاء من مجلس القسم الم
 القــــــــرار 

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع للجامعة.
 

ة ة على تسجيل بحوث خاصة بالسيدوكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن الموافق /د.أالمذكرة المقدمة من السيدة  -6
وذلك للحفاظ على حق الملكية  سة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةهندبقسم األستاذ  – منى محمد صبري شقير /أ.د 

الفكرية للسادة الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعين منهم وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى 
 األبحاث لسيادتها .ت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة على تسجيل هذه سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوص

ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع للجامعة.
 

بالسيد ة على تسجيل بحوث خاصة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن الموافق /د.أالمذكرة المقدمة من السيدة  -7 
وذلك للحفاظ على حق الملكية هندسة وعلوم الحاسبات بقسم األستاذ المساعد  – محمد آمون أحمد شرابي /الدكتور 

الفكرية للسادة الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعين منهم وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى 
 جيل هذه األبحاث لسيادته .ت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة على تسسواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوص

ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع للجامعة.
 

 
بالسيد ة على تسجيل بحوث خاصة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن الموافق /د.أالمذكرة المقدمة من السيدة  -8 

وذلك للحفاظ على حق هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بقسم األستاذ المساعد  – رانأسامة فوزي زه /الدكتور 
الملكية الفكرية للسادة الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعين منهم وتوفير شراكة مع الجامعات 

قافية بالموافقة على تسجيل هذه األبحاث ت لجنة العالقات الثاألخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوص
 لسيادته .

ــرار  القــــــ



 ـــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــ
 (م 6/1/2019الخامسةالجلسة  م2019/ 2018ترونية بمنوف العام الجامعي مجلس كلية الهندسة اإللك) 

 

(16) 

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع للجامعة.
 

 
بالسيدة ة على تسجيل بحوث خاصة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن الموافق /د.أالمذكرة المقدمة من السيدة  -9 

وذلك للحفاظ على حق الملكية هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم بقسم المدرس  – غادة محمد البنبي /الدكتورة 
الفكرية للسادة الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعين منهم وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى 

 العالقات الثقافية بالموافقة على تسجيل هذه األبحاث لسيادتها .ت لجنة سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوص
ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع للجامعة.
 

 
بالسيد ث خاصة ة على تسجيل بحو وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن الموافق /د.أالمذكرة المقدمة من السيدة  -10  

وذلك للحفاظ على حق هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بقسم األستاذ المساعد  – أحمد نبيه زكي راشد /الدكتور 
الملكية الفكرية للسادة الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعين منهم وتوفير شراكة مع الجامعات 

ت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة على تسجيل هذه األبحاث ء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصاألخرى سوا
 لسيادته .

ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع للجامعة.
 

 
ة على تسجيل بحوث خاصة لعليا والبحوث بشأن الموافقوكيل الكلية للدراسات ا /د.أالمذكرة المقدمة من السيدة  -11  

وذلك للحفاظ على حق الملكية هندسة وعلوم الحاسبات بقسم المدرس  – نرمين عبد الوهاب حسن /بالسيدة الدكتورة 
الفكرية للسادة الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعين منهم وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى 

 ت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة على تسجيل هذه األبحاث لسيادتها .سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوص
ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع للجامعة.
 

 
الموافقة على صرف مكافأة لبحوث نشرت  بشأنالعليا والبحوث  لدراساتد/ وكيل الكلية ل0أ ةالمذكرة المقدمة من السيد -12

هندسة اإللكترونيات بقسم األستاذ  – منى صبري محمد صبري شقير/  الدكتورة ة األستاذةللسيدفي مجالت عالمية 
 -بحث في مجلة عالمية: اوذلك لنشره واالتصاالت الكهربية

" Wireless Personal Communications, Vol. 97, no.3,  PP. 915-932, June 2017 " . 

  -والبحث بعنوان :
" Energy Efficient Intra Cluster Transmission in Grid Clustering Protocol for Wireless 

Sensor Networks " 

 .على صرف مكافأة النشر العلمي في مجالت عالمية لسيادتها  صت لجنة العالقات الثقافية بالموافقةو أحيث 
ــرارالق  ــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع للجامعة.
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــ
 (م 6/1/2019الخامسةالجلسة  م2019/ 2018ترونية بمنوف العام الجامعي مجلس كلية الهندسة اإللك) 

 

(17) 

 
الموافقة على صرف مكافأة لبحوث نشرت  بشأنلدراسات العليا والبحوث د/ وكيل الكلية ل0أ ةالمذكرة المقدمة من السيد -13

هندسة اإللكترونيات بقسم األستاذ  – حمد صبري شقيرمنى صبري م/  الدكتورة ة األستاذةللسيدفي مجالت عالمية 
 -بحث في مجلة عالمية: اوذلك لنشره واالتصاالت الكهربية

" Wireless Personal Communications,  PP. 1-19, May 2018 " . 

  -والبحث بعنوان :
" Specifying the Optimal Transmission Manner in WSNs: Analysis and Simulation" 

 .على صرف مكافأة النشر العلمي في مجالت عالمية لسيادتها  صت لجنة العالقات الثقافية بالموافقةو أحيث 
ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع للجامعة.
 

 ً  -: دراسات عليا : سابعا
مـن دخـول اآلتـي اسـماعهم حرمان الطـالب  وث بشأنلية للدراسات العليا والبحوكيل الك / د.المذكرة المقدمة من السيد أ -1

امتحــان مــادة ) معالجــة اإلشــارات الرقميــة والــنظم ( للســيد الــدكتور / ســام  عبــد الحلــيم محمــد وذلــك لتجــاوزهم نســبة 
الطالـب / أحمـد م وآخـرهم 2018( طالب أولهم الطالب / جمال شـوقي الحسـيني عجـور دورة ينـاير 4وعددهم ) الغياب

م حيث أوصـت لجنـة الدراسـات العليـا بالموافقـة علـى حرمـان هـعالء الطـالب 2017نبوي فرج عبد المعطي دورة أكتوبر 
 نظرًا لتجاوزهم نسبة الغياب المقررة . دخول امتحان مادة ) معالجة اإلشارات الرقمية والنظم (من 

ــرار  القــــــ

 توصية لجنة الدراسات العليا ويرفع للجامعة.أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء ب
 
مـن دخـول اآلتـي اسـماعهم حرمان الطـالب  وث بشأنوكيل الكلية للدراسات العليا والبح / د.المذكرة المقدمة من السيد أ -2

وذلـك لتجـاوزهم  إبـراهيم عبـد الحميـد محمـد رمضـان( للسـيد الـدكتور /  البرمجة المتقدمة والخوارزميـاتامتحان مادة ) 
م وآخـرهم الطالـب / 2018( طالب أولهم الطالب / جمال شـوقي الحسـيني عجـور دورة ينـاير 4وعددهم ) نسبة الغياب

م حيـث أوصـت لجنـة الدراسـات العليـا بالموافقـة علـى حرمـان هــعالء 2017أحمـد نبـوي فـرج عبـد المعطـي دورة أكتـوبر 
 نظرًا لتجاوزهم نسبة الغياب المقررة . ( البرمجة المتقدمة والخوارزميات دخول امتحان مادة )الطالب من 

ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العليا ويرفع للجامعة.
 

وث بشــأن الموافقــة علــى إلغــاء اإللغــاء لتســجيل وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــ / د.المــذكرة المقدمــة مــن الســيد أ -3
المسجل لدرجة ماجستير العلوم الهندسية بقسـم هندسـة وعلـوم الحاسـبات دورة  –موسى حمدان  الطالب / أيمن محمد

 Enhancement of Chaoticم تحت عنوان " تحسينات للتشفير الفوضوي على الصور الرقمية " " 2013أكتوبر 

Encryption on Digital Images اء اإللغـاء لتسـجيل " ، حيث أوصـت لجنـة الدراسـات العليـا بالموافقـة علـى إلغـ
المهنــدس المــذكور بنــاءًا علــى الطلــب المقــدم مــن الســيد الــدكتور / أحمــد مصــطفى المحــالوي المشــرف علــى رســالة 

 الماجستير الخاصة بالمهندس المذكور.

ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العليا ويرفع للجامعة.
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــ
 (م 6/1/2019الخامسةالجلسة  م2019/ 2018ترونية بمنوف العام الجامعي مجلس كلية الهندسة اإللك) 

 

(18) 

وث بشــأن الموافقــة علــى إلغــاء اإللغــاء لتســجيل وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــ / د.مــن الســيد أ المــذكرة المقدمــة -4
المسـجل لدرجـة ماجسـتير العلـوم الهندسـية بقسـم هندسـة وعلـوم الحاسـبات دورة  –الطالب / ياسر طلعت أحمد خليفـة 

 Enhancement of IRISاص"  " م تحت عنوان " تحسين طرق تحديد القزحية للتعرف على األشـخ2013أكتوبر 

Localization Methods for Human Recognition  حيـث أوصـت لجنـة الدراسـات العليـا بالموافقـة علـى ، "
إلغــاء اإللغــاء لتســجيل المهنــدس المــذكور بنــاءًا علــى الطلــب المقــدم مــن الســيد الــدكتور / أحمــد مصــطفى المحــالوي 

 هندس المذكور.المشرف على رسالة الماجستير الخاصة بالم

ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العليا ويرفع للجامعة.
 

وث بشأن الموافقة على إلغاء قيد المهنـدس / محمـد وكيل الكلية للدراسات العليا والبح / د.المذكرة المقدمة من السيد أ -5
م 2014قســم هندســة اإللكترونيــات واالتصــاالت الكهربيــة دورة أكتــوبر المقيــد بتمهيــدي ماجســتير  –ناصــر عبــد العــال 

م ولم يسجل البحـث لرسـالة الماجسـتير حتـى تاريخـه ، حيـث أوصـت 30/9/2018نظرًا النتهاء المدة القانونية له في 
ندســة مجلــس قســم ه بتوصــية جــاء لجنــة الدراســات العليــا بالموافقــة علــى إلغــاء قيــد المهنــدس المــذكور بنــاء علــى مــا

 اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية .

ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العليا ويرفع للجامعة.
 

وث بشأن الموافقة علـى مـد فتـرة الدراسـة ) عـام أول وكيل الكلية للدراسات العليا والبح / د.المذكرة المقدمة من السيد أ -6
المسجل لدرجة الماجستير بقسم هندسة اإللكترونيات الصـناعية والـتحكم  –سالم صالح مصطفى محمد ( للمهندس / إ

ـــتحكم  م ، حيـــث أوصـــت لجنـــة الدراســـات العليـــا 2014دورة أكتـــوبر  –تخصـــص هندســـة اإللكترونيـــات الصـــناعية وال
م 30/9/2019م حتـى 1/10/2018بالموافقة على مد فترة الدراسة للمهندس المذكور لمدة ) عام أول ( اعتبارا من 

 )بعد انتهاء المدة القانونية( بموافقة السادة المشرفين .

ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العليا ويرفع للجامعة.
 

مد فترة الدراسـة ) عـام ثـاني وث بشأن الموافقة على وكيل الكلية للدراسات العليا والبح / د.المذكرة المقدمة من السيد أ -7
المسـجل لدرجـة ماجسـتير العلـوم الهندسـية بقسـم هندسـة وعلـوم الحاسـبات  –( للمهندس / ياسر طلعـت أحمـد خليفـة 

م ، حيث أوصت لجنة الدراسات العليا بالموافقة علـى مـد فتـرة 2013دورة أكتوبر  –تخصص هندسة وعلوم الحاسبات 
م )بعــد انتهــاء المــدة 30/9/2019م حتــى 1/10/2018عــام ثــاني ( اعتبــارا مــن الدراســة للمهنــدس المــذكور لمــدة ) 

 القانونية( بناًء على موافقة السادة المشرفين .

ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العليا ويرفع للجامعة.

 

وث بشأن الموافقة على مد فترة الدراسـة ) عـام ثـاني العليا والبحوكيل الكلية للدراسات  / د.المذكرة المقدمة من السيد أ -8
المسجل لدرجة ماجسـتير العلـوم الهندسـية بقسـم هندسـة وعلـوم الحاسـبات  –( للمهندس / أيمن محمد موسى حمدان 

ة م ، حيث أوصت لجنة الدراسات العليا بالموافقة علـى مـد فتـر 2013دورة أكتوبر  –تخصص هندسة وعلوم الحاسبات 
م )بعــد انتهــاء المــدة 30/9/2019م حتــى 1/10/2018الدراســة للمهنــدس المــذكور لمــدة ) عــام ثــاني ( اعتبــارا مــن 

 القانونية( بناًء على موافقة السادة المشرفين .
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ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العليا ويرفع للجامعة.

 

وث بشأن الموافقة على مد فترة الدراسة ) عـام ثالـث وكيل الكلية للدراسات العليا والبح / د.السيد أالمذكرة المقدمة من  -9
المســجل لدرجـة الماجســتير بقسـم هندسـة اإللكترونيــات الصـناعية والــتحكم  –( للمهنـدس / أحمـد جــابر معـوض أحمـد 

ـــتحكم  تخصـــص هندســـة ث أوصـــت لجنـــة الدراســـات العليـــا م ، حيـــ2011دورة أكتـــوبر  –اإللكترونيـــات الصـــناعية وال
ــــارا مــــن  ــــث ( اعتب ــــدس المــــذكور لمــــدة ) عــــام ثال ــــرة الدراســــة للمهن ــــى مــــد فت ــــى 1/10/2018بالموافقــــة عل م حت

 م )بعد انتهاء المدة القانونية( بناًء على موافقة السادة المشرفين .30/9/2019

ــرار  القــــــ

 راسات العليا ويرفع للجامعة.أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الد

 

وث بشـأن الموافقـة علـى مـد فتـرة الدراسـة ) عـام وكيل الكلية للدراسـات العليـا والبحـ / د.المذكرة المقدمة من السيد أ -10
المسـجل لدرجـة الماجسـتير بقسـم هندسـة اإللكترونيـات الصـناعية  –رابع ( للمهندس / إسماعيل علي يوسف النجـار 

م ، حيث أوصت لجنة الدراسات العليـا 2011دورة أكتوبر  –لكترونيات الصناعية والتحكم اإل  والتحكم تخصص هندسة
ــــارا مــــن  ــــع ( اعتب ــــرة الدراســــة للمهنــــدس المــــذكور لمــــدة ) عــــام راب ــــى مــــد فت ــــى 1/10/2018بالموافقــــة عل م حت

 م )بعد انتهاء المدة القانونية( بناًء على موافقة السادة المشرفين .30/9/2019

ــ  رارالقــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العليا ويرفع للجامعة.

وث بشـأن الموافقـة علـى مـد فتـرة الدراسـة ) عـام وكيل الكلية للدراسـات العليـا والبحـ / د.المذكرة المقدمة من السيد أ -11
الماجستير بقسم هندسة اإللكترونيـات  المسجلة لدرجة –خامس ( للمهندسة / هند عبد الغفار عبد السالم نور الدين 

م ، حيــث أوصــت لجنــة 2009دورة أكتــوبر  –اإللكترونيــات الصــناعية والــتحكم  الصــناعية والــتحكم تخصــص هندســة
م 1/10/2018الدراسات العليا بالموافقة على مد فترة الدراسة للمهندسة المـذكورة لمـدة ) عـام خـامس ( اعتبـارا مـن 

 هاء المدة القانونية( بناًء على موافقة السادة المشرفين .م )بعد انت30/9/2019حتى 

ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العليا ويرفع للجامعة.

 

وث بشــأن الموافقــة علــى تســجيل نقطــة البحــث وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــ / د.المــذكرة المقدمــة مــن الســيد أ -12
بالمهندسة / شيماء فاضـل محمـد صـادق عجيلـه المقيـدة لدرجـة ماجسـتير العلـوم الهندسـية تخصـص هندسـة  الخاصة

م ) بنظـــام 2016دورة أكتـــوبر  –قســـم هندســـة اإللكترونيـــات الصـــناعية والـــتحكم  –اإللكترونيـــات الصـــناعية والـــتحكم 
 الساعات المعتمدة ( بعنوان :

 دام متتبع شمسي ذو محور مزدوج "" تحسين أداء الخاليا الفوتوفولتية باستخ
Performance Enhancement of Photovoltaic Cells by Using Dual Axis Sun Tracker 

 تحت إشراف كاًل من :
 الوظيفة االسم م

 أستاذ مساعد )أستاذ متفرغ( بقسم هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم أ.د / جابر إبراهيم مصطفى عالم 1

 أستاذ باحث بمعهد بحوث اإللكترونيات الشافي عبد القادر نافع أ.د / عبد 2
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 مدرس بقسم هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم د. / عصام نبيل أحمد عبد العزيز 3
 حيث أوصت لجنة الدراسات العليا بالموافقة على تسجيل خطة البحث الخاصة بالمهندسة المذكورة .

ــرار  القــــــ

 ويرفع للجامعة. تسجيل خطة البحث الخاصة بالمهندسة المذكورةالموافقة على أوصى المجلس ب
 

وث بشــأن الموافقــة علــى تســجيل خطــة البحــث وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــ / د.المــذكرة المقدمــة مــن الســيد أ -13
ندسـة اإللكترونيـات قسـم ه –الخاصة بالمهندسة / فاطمة محمد علي خالف المقيدة لدرجة ماجستير العلـوم الهندسـية 

 م ) بنظام الساعات المعتمدة ( بعنوان :2017دورة أكتوبر  –واالتصاالت الكهربية 

 " تحسين أداء أمان نقل البيانات الطبية "
" Security Enhancement of Medical Data Transmission " 

 تحت إشراف كاًل من :
 الوظيفة االسم م
 اذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةأست أ.د / السيد محمود الربيعي 1
 أستاذ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية أ.د / فتحي السيد عبد السميع 2

 حيث أوصت لجنة الدراسات العليا بالموافقة على تسجيل نقطة البحث الخاصة بالمهندسة المذكورة .
ــرار  القــــــ

 ويرفع للجامعة. تسجيل نقطة البحث الخاصة بالمهندسة المذكورةافقة على أوصى المجلس بالمو 
وث بشــأن الموافقــة علــى تســجيل خطــة البحــث وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــ / د.المــذكرة المقدمــة مــن الســيد أ -14

ندسـة اإللكترونيـات قسـم ه –المقيدة لدرجة ماجستير العلوم الهندسية  -الخاصة بالمهندسة / علياء أحمد أحمد النعا 
 م ) بنظام الساعات المعتمدة ( بعنوان :2014دورة أكتوبر  –واالتصاالت الكهربية 

 " تصنيف أورام المخ من خالل صور الرنين المغناطيسي "
" Classification of Brain Tumors from Magnetic Resonance Images " 

 تحت إشراف كاًل من :
 الوظيفة االسم م
 أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية طه السيد طهأ.د /  1
 أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية أ.د / معوض إبراهيم معوض 2
 مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات د. / هناء أبو العنين تركي 3

 تسجيل نقطة البحث الخاصة بالمهندسة المذكورة .حيث أوصت لجنة الدراسات العليا بالموافقة على 
ــرار  القــــــ

 ويرفع للجامعة. تسجيل نقطة البحث الخاصة بالمهندسة المذكورةأوصى المجلس بالموافقة على 
 

ــا والبحــ / د.المــذكرة المقدمــة مــن الســيد أ -15 ــة للدراســات العلي ــل الكلي ــة وكي وث بشــأن الموافقــة علــى " تعــديل فــي لجن
أستاذ بالمعهد العـالي للهندسـة بمدينـة  –بإضافة اسم السيد األستاذ الدكتور / صالح السيد إبراهيم العجوز اإلشراف " 

المسـجل لدرجـة  –الشروق إلى لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالمهنـدس / محمـد علـي محمـود عـامر 
 م في موضوع : 2015الت الكهربية دورة أكتوبر الماجستير في العلوم الهندسية بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصا
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 " تشكيل األشعة بإستخدام هوائيات كبيرة الحجم مكتظة العناصر لشبكات الجيل الخامس الخلوية "
" Beamforming Via Large and Dense Antenna Arrays for 5G Cellular Systems " 

 لتصب  لجنة اإلشراف كالتالي :

 وصت لجنة الدراسات العليا بالموافقة على إضافة اسم سيادته إلى لجنة اإلشراف على الرسالة المقدمة بعالية .حيث أ
ــرار  القــــــ

 ويرفع للجامعة. إضافة اسم سيادته إلى لجنة اإلشراف على الرسالة المقدمة بعاليةأوصى المجلس بالموافقة على 
 
ــل  / د.المــذكرة المقدمــة مــن الســيد أ -16 ــا والبحــوكي ــة للدراســات العلي ــة الكلي وث بشــأن الموافقــة علــى " تعــديل فــي لجن

ــعاد حلمــي  ــد ســعد ف ــدكتور / ولي ــات واالتصــاالت  –اإلشــراف " بإضــافة اســم الســيد ال مــدرس بقســم هندســة اإللكتروني
 –ل الكهربيــة إلــى لجنــة اإلشــراف علــى رســالة الماجســتير الخاصــة بالمهندســة / رشــا عبــد الــرحمن أمــين محمــد هــال 

م 2013المسجلة لدرجة الماجستير في العلوم الهندسية بقسم هندسة اإللكترونيـات واالتصـاالت الكهربيـة دورة أكتـوبر 
 في موضوع : 

 " دراسة أداء البروتوكوالت المختلفة في شبكات االستشعار الالسلكية" 
" Performance Evaluation of Different Routing Protocols in WSN " 

   لجنة اإلشراف كالتالي :لتصب

 حيث أوصت لجنة الدراسات العليا بالموافقة على إضافة اسم سيادته إلى لجنة اإلشراف على الرسالة المقدمة بعالية .
ــرار  القــــــ

 ويرفع للجامعة. إضافة اسم سيادته إلى لجنة اإلشراف على الرسالة المقدمة بعاليةأوصى المجلس بالموافقة على 
 

وث بشـأن الموافقـة علـى تعـديل موضـوع رسـالة وكيـل الكليـة للدراسـات العليـا والبحـ / د.لمذكرة المقدمـة مـن السـيد أا -17
المسـجلة لدرجـة الماجسـتير  –الماجستير ) تعدياًل جوهريًا ( الخاصة بالمهندسة / رشا عبد الرحمن أمين محمـد هـالل 

ــات واالتصــ ــوم الهندســية بقســم هندســة اإللكتروني ــي العل ــوبر ف ــة دورة أكت ــل 2013االت الكهربي ــوان الرســالة قب م ، عن
التعديل " دراسـة أداء شـبكات االتصـال مـن آلـه إلـى آلـه " ، لتصـب  عنـوان الرسـالة بعـد التعـديل كالتـالي " دراسـة أداء 

التعـديل  البروتوكوالت المختلفة في شبكات االستشعار الالسـلكية "، حيـث أوصـت لجنـة الدراسـات العليـا بالموافقـة علـى
 في موضوع رسالة الماجستير ) تعدياًل جوهريًا (.

ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على التعديل في موضوع رسالة الماجستير ) تعدياًل جوهريًا ( ويرفع للجامعة.

 الوظيفة االسم م
 أستاذ بالمعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق  د / صالح السيد إبراهيم العجوزأ. 1
 أستاذ متفرغ)أستاذ مساعد( بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية د. / أحمد إبراهيم بهنسي 2

 مدرس بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية د. / محمد ريحان إمام المليجي 3

 الوظيفة االسم م
 أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية أ.د / سعيد محمد أمين الحلفاوي  1
 أستاذ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية أ.د / منى محمد صبري شقير 2

 كترونيات واالتصاالت الكهربيةمدرس بقسم هندسة اإلل د. /  وليد سعد فعاد حلمي 3



 ـــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــ
 (م 6/1/2019الخامسةالجلسة  م2019/ 2018ترونية بمنوف العام الجامعي مجلس كلية الهندسة اإللك) 

 

(22) 

 

سالة الخاصة بالمهندسة / وث بشأن تغيير عنوان الر وكيل الكلية للدراسات العليا والبح / د.المذكرة المقدمة من السيد أ -18
المسجلة لدرجة دكتور الفلسفة في العلوم الهندسية بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  –سحر سعيد عبد الكريم حامد 

م في موضوع " تحسين أداء النظم الهائلة متعددة المدخالت والمخرجات لشبكات الجيل الخامس 2016الكهربية دورة أكتوبر 
تعدد الغير متعامد " ليصب  عنوان الرسالة " تقييم أداء األنظمة الالسلكية الهائلة متعددة المدخالت ذات الوصول الم

والمخرجات لشبكات الجيل الخامس " حيث أوصت لجنة الدراسات العليا بالموافقة على تغيير عنوان الرسالة مع اعتبار هذا 
 . تغييرًا غير جوهرياً التغيير 

ــرار   القــــــ

 ويرفع للجامعة.تغيير عنوان الرسالة مع اعتبار هذا التغيير تغييرًا غير جوهريًا المجلس بالموافقة على أوصى 
 

وث بشـــأن تغييـــر عنـــوان الرســـالة الخاصـــة وكيـــل الكليـــة للدراســـات العليـــا والبحـــ / د.المـــذكرة المقدمـــة مـــن الســـيد أ -19
ــور –بالمهندســة / فاطمــة ســامي ســعيد عبــد هللا  ــوم الهندســية بقســم هندســة  المســجلة لدرجــة دكت الفلســفة فــي العل

م فـــي موضـــوع " تحليـــل وتصـــميم المـــواد الوصـــفية المتعـــددة 2013اإللكترونيـــات واالتصـــاالت الكهربيـــة دورة أكتـــوبر 
الطبقات " ليصب  عنوان الرسالة " تصـميم المـواد الماصـة للموجـات الكهرومغناطيسـية " حيـث أوصـت لجنـة الدراسـات 

 . تغييرًا جوهرياً على تغيير عنوان الرسالة مع اعتبار هذا التغيير العليا بالموافقة 

ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على تغيير عنوان الرسالة مع اعتبار هذا التغيير تغييرًا جوهريًا ويرفع للجامعة.
ــا والبحــ / د.المــذكرة المقدمــة مــن الســيد أ -20 ــة للدراســات العلي ــل الكلي ــة فحــص وث بشــأن الموافوكي ــرار لجن ــى ق قــة عل

المــدرس المســاعد بقســم الفيزيقــا  –ومناقشــة رســالة الــدكتوراه الخاصــة بالطالــب / أحمــد إبــراهيم عبــد القــادر المســدي 
م فـــي 2014دســية دورة أكتــوبر والرياضــيات الهندســية والمســجل لدرجـــة دكتــور الفلســفة فــي العلـــوم األساســية الهن

 :موضوع

 ة لشكل بصورة متبادلة "" المصفوفات المربعة المتعامد
" Mutually Orthogonal Graph's Square Matrices " 

حيث أوصت لجنة الدراسات العليا بالموافقة على من  الطالب المذكور درجة دكتور الفلسفة في العلـوم األساسـية الهندسـية 
 تخصص الفيزيقا والرياضيات الهندسية .

ــرار  القــــــ

من  الطالب المذكور درجة دكتور الفلسفة في العلـوم األساسـية الهندسـية تخصـص الفيزيقـا ى أوصى المجلس بالموافقة عل
 ويرفع للجامعة. والرياضيات الهندسية

 
وث بشــأن الموافقــة علــى توصــية لجنــة فحــص وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــ / د.المــذكرة المقدمــة مــن الســيد أ -21

المعيـدة بقسـم هندسـة  –سة / سمية عبد العظيم عبـد المقصـود الفيشـاوي ومناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالمهند
م فـي 2016اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية والمسجلة لدرجة الماجستير في العلـوم الهندسـية إلحـاق بـدورة أكتـوبر 

 موضوع :

 ه إلى آله "" دراسة أداء الطرق المقترحة المعتمدة على بروتوكوالت الماك في شبكات االتصال من آل
" Performance Study of Proposed Techniques Based on MAC Protocols for M2M 

Networks " 



 ـــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــ
 (م 6/1/2019الخامسةالجلسة  م2019/ 2018ترونية بمنوف العام الجامعي مجلس كلية الهندسة اإللك) 

 

(23) 

حيث أوصت لجنة الدراسات العليا بالموافقة على من  المهندسـة المـذكورة درجـة الماجسـتير فـي العلـوم الهندسـية تخصـص 
 .كترونيات واالتصاالت الكهربية بقسم هندسة اإلل هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية

ــرار  القــــــ

هندسة اإللكترونيات بالموافقة على من  المهندسة المذكورة درجة الماجستير في العلوم الهندسية تخصص أوصى المجلس 
 واالتصاالت الكهربية بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ويرفع للجامعة.

 
وث بشــأن الموافقــة علــى توصــية لجنــة فحــص وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــ / د.أ المــذكرة المقدمــة مــن الســيد -22

المعيــدة بقســم الفيزيقــا والرياضــيات  –ومناقشــة رســالة الماجســتير الخاصــة بالمهندســة / نــورا يحيــي زكريــا الشــيخ 
 في موضوع :م 2010الهندسية والمسجلة لدرجة الماجستير في العلوم األساسية الهندسية دورة أكتوبر 

 " تحضير ودراسة الخصائص والخواص الضوئية لبلورات نانومترية ألشباه موصالت منماه في مصفوفة زجاجية"
" Synthesis, Charactarization and Optical Properties Studies of Semiconductor 

Nanocrystals Embedded In Glass Matrix " 

لموافقة على من  المهندسة المذكورة درجـة الماجسـتير فـي العلـوم األساسـية الهندسـية حيث أوصت لجنة الدراسات العليا با
 .بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية  الفيزيقا والرياضيات الهندسيةتخصص 

ــرار  القــــــ

الفيزيقـا ص بالموافقة على من  المهندسة المذكورة درجـة الماجسـتير فـي العلـوم األساسـية الهندسـية تخصـأوصى المجلس 
 والرياضيات الهندسية بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية ويرفع للجامعة.

 

وث بشــأن الموافقــة علــى تشــكيل لجنــة فحــص وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــ / د.المــذكرة المقدمــة مــن الســيد أ -23
ـــد فـــعاد جـــابر الشـــافعى  ـــدس / ولي ـــدكتوراه الخاصـــة بالمهن بقســـم هندســـة  المســـاعدالمـــدرس   –ومناقشـــة رســـالة ال

اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية و المسجل لدرجـة دكتـور الفلسـفة فـي العلـوم الهندسـية بقسـم هندسـة اإللكترونيـات 
) تحسين أداء نقل الفيـديو ثالثـي األبعـاد السـلكيا ( وتشـكيل  -م في موضوع :2016واالتصاالت الكهربية دورة يناير 

  -السادة: رسالة منلجنة فحص ومناقشة ال
 الوظيفة االسم م

السيد محمود الربيعيأ.د/  1  أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ) عن لجنة االشراف ( 
وانشأ.د/ محسن عبد الرازق ر  2 جامعة القاهرة)خارجي( –أستاذ بكلية الهندسة    
عاطف السيد أبو العزمأ.د/  3 ( داخلي)  اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةهندسة  متفرغ بقسمأستاذ    
ستاذ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ) عن لجنة االشراف (أ أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 4  

 حيث أوصت لجنة الدراسات العليا بالموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالمهندس المذكور .
ــرار  القــــــ

 تشكيل لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالمهندس المذكور ويرفع للجامعة.بالموافقة على أوصى المجلس 
 

وث بشــأن الموافقــة علــى تشــكيل لجنــة فحــص وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــ / د.المــذكرة المقدمــة مــن الســيد أ -24
المعيـد بقسـم الفيزيقـا والرياضـيات   –ري ومناقشة رسالة الماجسـتير الخاصـة بالمهنـدس / مينـا ابـو سـته مـرقص زخـا

) الحلـول  -م فـي موضـوع :2015الهندسية و المسجل لدرجة الماجستير في العلوم االساسية الهندسية دورة أكتوبر 



 ـــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــ
 (م 6/1/2019الخامسةالجلسة  م2019/ 2018ترونية بمنوف العام الجامعي مجلس كلية الهندسة اإللك) 

 

(24) 

رســالة مــن العدديــة لمعــادالت فريــدهولم  التكامليــة الشــاذة والتــي مــن النــوع االول ( وتشــكيل لجنــة فحــص ومناقشــة ال
  -السادة:

سماال م  الوظيفة 

عبد الوهاب عباس رجبأ.د/  1 جامعة األزهر) خارجى( –كلية العلوم  –أستاذ الرياضيات المتفرغ    

سعيد على السيد الصيرفي أ.د/  2 ( داخلى)  الفيزيقا والرياضيات الهندسيةبقسم متفرغ الرياضيات ال أستاذ   
إميل صبحى سعد شكر هللاأ.د/  3 الفيزيقا والرياضيات الهندسية)مشرف(قسم بمتفرغ الرياضيات ال أستاذ   
)مشرف(الفيزيقا والرياضيات الهندسيةبقسم متفرغ الرياضيات ال أستاذ أ.د/ مجدى محمد كامل يوسف 4  

 حيث أوصت لجنة الدراسات العليا بالموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالمهندس المذكور .
ــرار  القــــــ

 تشكيل لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالمهندس المذكور ويرفع للجامعة.بالموافقة على أوصى المجلس 
 

وث بشــأن الموافقــة علــى تشــكيل لجنــة فحــص وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــ / د.المــذكرة المقدمــة مــن الســيد أ -25
ة لدرجــة الماجســتير فــي العلــوم المســجل  –ومناقشــة رســالة الماجســتير الخاصــة بالمهندســة / نيــرة محمــد صــالح ســعد 

) الـدوائر عاليـة السـرعة  -م فـي موضـوع :2011رة أكتـوبر الهندسية بقسـم هندسـة اإللكترونيـات واالتصـاالت الكهربيـة دو 
  -رسالة من السادة:ألنظمة االتصاالت البصرية ( وتشكيل لجنة فحص ومناقشة ال

 
 

 الوظيفة االسم م

السيد عبد المعطى البدوي أ.د/  1 جامعة االسكندرية)خارجي(  –أستاذ بكلية الهندسة     

معوض إبراهيم معوضأ.د/  2 ( داخلي)  هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية متفرغ بقسمأستاذ    
 أستاذ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ) مشرف ( أ.د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد 3
اشدد./ أحمد نبيه زكى ر  4  أستاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ) مشرف( 

 حيث أوصت لجنة الدراسات العليا بالموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالمهندسة المذكورة. 
ــرار  القــــــ

 ويرفع للجامعة. ةذكور الم ةتشكيل لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالمهندسبالموافقة على أوصى المجلس 
 

وث بشــأن الموافقــة علــى تشــكيل لجنــة فحــص وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــ / د.المــذكرة المقدمــة مــن الســيد أ -26
المسـجل لدرجـة الماجسـتير فـي العلـوم   –ومناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالمهنـدس / أحمـد مسـعد مبـروك الشـلقاني  

) توليف األسط  المبنية على الجـرافين وتطبيقاتهـا ( وتشـكيل لجنـة فحـص  -في موضوع : م2013الهندسية دورة أكتوبر 
  -رسالة من السادة:ومناقشة ال

 الوظيفة االسم م

كمال حسن عوض هللاأ.د/  1 ( داخلي)  هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية متفرغ بقسمأستاذ    
هادية محمد سعيد الحناوي أ.د/  2 جامعة عين شمس )خارجي( –لية الهندسة أستاذ بك   
صابر حلمي زين الدينأ.د/  3 ( مشرفأستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية )   



 ـــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــ
 (م 6/1/2019الخامسةالجلسة  م2019/ 2018ترونية بمنوف العام الجامعي مجلس كلية الهندسة اإللك) 

 

(25) 

(مشرفبقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ) مساعد ستاذ أ  د./ هند عبد العظيم ملهط 4  

افقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالمهندس المذكور .حيث أوصت لجنة الدراسات العليا بالمو   
ــرار  القــــــ

 تشكيل لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالمهندس المذكور ويرفع للجامعة.بالموافقة على أوصى المجلس 
 

لــى تشــكيل لجنــة فحــص وث بشــأن الموافقــة عوكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــ / د.المــذكرة المقدمــة مــن الســيد أ -27
ــي نصــر  ــي عل ــوم   –ومناقشــة رســالة الماجســتير الخاصــة بالمهندســة / مــروة عفيف ــي العل المســجلة لدرجــة الماجســتير ف

) أسـاليب التقـدير الطيفـي  -م فـي موضـوع :2011الهندسية بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيـة دورة أكتـوبر 
  -رسالة من السادة:ومناقشة ال لمعالجة الكالم ( وتشكيل لجنة فحص

 الوظيفة االسم م

( داخلي)  هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية متفرغ بقسمأستاذ  أ.د/ محمد محمد عبد السالم نصار 1  
السيد محمود الربيعيأ.د/  2 أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ) مشرف (     

د عبد القادرد. /هالة محم 3  أستاذ بكلية الهندسة شبرا ) خارجي(  
مشرف(بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية )  (أستاذ مساعدمتفرغ ) ستاذأ د./ عادل شاكر الفيشاوي  4  

 حيث أوصت لجنة الدراسات العليا بالموافقة على تشكيل لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالمهندسة المذكورة.
ــرارالقــ  ــــ

 ويرفع للجامعة. ةالمذكور  ةتشكيل لجنة الفحص والمناقشة الخاصة بالمهندسبالموافقة على أوصى المجلس 
لجنـة  اعتمـاد التقريـر المقـدم مـن د/ وكيل الكليـة للدراسـات العليـا والبحـوث بشـأن الموافقـة علـى 0المذكرة المقدمة من السيد أ -28

بقسـم هندسـة لدرجة دكتور الفلسـفة فـي العلـوم الهندسـية  ةالمسجل – رنا عدلي راشد غالب /الخاصة بالطالبة االمتحان الشامل 
لجنـة االمتحـان  قـرارحيث أوصت لجنة الدراسات العليا بالموافقة علـى ،  م 2014دورة أكتوبر االلكترونيات واالتصاالت الكهربية 

 .بناءًا على توصية مجلس القسم ةالمذكور  ةالشامل الخاصة بالطالب
ــرار  القــــــ

ــس  ــى بأوصــى المجل ــة عل ــدم مــن الموافق ــر المق ــاد التقري ــة االمتحــان الشــامل  اعتم ــةلجن ة ويرفــع المــذكور  الخاصــة بالطالب
 للجامعة.

 

لجنــة االمتحــان  اعــادة تشــكيل د/ وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث بشــأن الموافقــة علــى 0المــذكرة المقدمــة مــن الســيد أ -29
بقسـم المسـجل لدرجـة دكتـور الفلسـفة فـي العلـوم الهندسـية  – عصام عبد اللطيف عبد الحميد عثمان /اصة بالطالب الخالشامل 

وذلـك نظـرا لتعـذر حضـور السـيد أ.د/ مصـطفى حسـين علـي خـالل م 2016 ينايردورة هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية 
 وتتكون اللجنة من السادة:فترة صالحية التشكيل 

 الوظيفة السما م

 االسكندرية )خارجى( –العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري  ةأستاذ باألكاديمي د/ مصطفى حسين على 0أ 1

 أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم )من خارج القسم( د/ محمد إبراهيم حسنين  0أ 2

 قسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية )من داخل القسم(أستاذ متفرغ ب د/ معوض ابراهيم معوض 0أ 3

 (لكترونيات واالتصاالت الكهربية )عن لجنة االشرافأستاذ بقسم  هندسة اال  د/ فتحي السيد عبد السميع  0أ 4



 ـــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــ
 (م 6/1/2019الخامسةالجلسة  م2019/ 2018ترونية بمنوف العام الجامعي مجلس كلية الهندسة اإللك) 

 

(26) 

 م (أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية )من داخل القس د./ هند عبد العظيم ملهط 5

 مجلس القسم.من  ءما جالدراسات العليا بالموافقة على حيث أوصت لجنة ا
ــرار  القــــــ

 المذكور ويرفع للجامعة.الخاصة بالطالب لجنة االمتحان الشامل  اعادة تشكيل بالموافقة على أوصى المجلس 
 

لجنـة االمتحـان الشـامل  تشـكيل  شـأن الموافقـة علـى د/ وكيـل الكليـة للدراسـات العليـا والبحـوث ب0المذكرة المقدمة من السـيد أ -30
بقسـم هندسـة وعلـوم المسـجل لدرجـة دكتـور الفلسـفة فـي العلـوم الهندسـية  – محمـد  عبـد السـتار االسـقيلي  /الخاصة بالطالـب 

 وتتكون اللجنة من السادة: م2013 أكتوبردورة الحاسبات 
 الوظيفة االسم م

 معهد بحوث االلكترونيات )خارجي( -أستاذ متفرغ بقسم هندسة الحاسبات والنظم د/ سامية عبد الرازق مشالي  0أ 1

 أستاذ متفرغ بقسم  هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية ) من خارج القسم( د/ السيد محمود الربيعي 0أ 2

 أستاذ متفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات )من داخل القسم( د/ نوال أحمد الفيشاوي 0أ 3

 أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات )من داخل القسم( د/ ايمن السيد أحمد السيد عميره  0أ 4

 أستاذ بقسم هندسة المعلوماتية بمعهد بحوث االلكترونيات)عن لجنة االشراف( أ.د/ هبه كمال أصالن 5

 ة بالطالب المذكور.تشكيل لجنة االمتحان الشامل الخاصلدراسات العليا بالموافقة على حيث أوصت لجنة ا
ــرار  القــــــ

 المذكور ويرفع للجامعة.الخاصة بالطالب لجنة االمتحان الشامل  تشكيل بالموافقة على أوصى المجلس 
علـــى فـــت  بـــاب القيـــد لـــدورة  د/ وكيـــل الكليـــة للدراســـات العليـــا والبحـــوث بشـــأن الموافقـــة0المـــذكرة المقدمـــة مـــن الســـيد أ -31

م حتــــى 15/1/2019م وذلــــك فــــي الفتــــرة مــــن )2018/2019دكتــــوراه( للعــــام الجــــامعي -ســــتيرماج –م)دبلــــوم 2019ينــــاير
 م(.31/1/2019

ــرار  القــــــ

 ويرفع للجامعة. دكتوراه(-ماجستير –م)دبلوم 2019فت  باب القيد لدورة ينايربالموافقة على أوصى المجلس 
 

على التقـارير السـنوية لطـالب الماجسـتير  عليا والبحوث بشأن الموافقةد/ وكيل الكلية للدراسات ال0المذكرة المقدمة من السيد أ -32
  -م وهم:2017/2018بقسم هندسة وعلوم الحاسبات للعام الجامعي 

المهندس/ ياسر طلعت خليفة -2المهندس/ أيمن موسى حمدان                      -1  
  ير السنوية .حيث أوصت لجنة الدراسات العليا بالموافقة على ما جاء بالتقار 

ــرار  القــــــ

التقـــارير الســـنوية لطـــالب الماجســـتير بقســـم هندســـة وعلـــوم الحاســـبات للعـــام الجـــامعي بالموافقـــة علـــى أوصـــى المجلـــس 
 م ويرفع للجامعة.2017/2018

 
ة األسـتاذة الـدكتورة / وث بشأن الموافقة على رفع اسـم السـيدد/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبح.المذكرة المقدمة من السيد أ -33

االستاذ المتفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستير  –نبيلة محمود الربيعي 
المســـجل لدرجـــة الماجســـتير فـــي العلـــوم الهندســـية بقســـم هندســـة  –الخاصـــة بالطالـــب / عـــاطف عبـــد ربـــه محمـــد عبـــد ربـــه 



 ـــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــ
 (م 6/1/2019الخامسةالجلسة  م2019/ 2018ترونية بمنوف العام الجامعي مجلس كلية الهندسة اإللك) 

 

(27) 

ضـافة اسـم السـيد م 2013والتحكم تخصص هندسـة االلكترونيـات الصـناعية والـتحكم  دورة أكتـوبر  اإللكترونيات الصناعية ، وا 
 مدرس بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم  لتصب  لجنة اإلشراف كالتالي : -عماد عبد الستار الشيخ /د.

 الوظيفة االسم م
 هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم أستاذ متفرغ بقسم محمد عبد العظيم البرديني أ.د/ 1
 الصناعية والتحكم مدرس بقسم هندسة اإللكترونيات  أحمد محمد النجارد. /  2
 الصناعية والتحكممدرس بقسم هندسة اإللكترونيات  د./ عماد عبد الستار الشيخ 3

مختص. حيث أوصت لجنة الدراسات العليا بالموافقة على ما جاء بتوصية مجلس القسم ال  
ــرار  القــــــ

 ويرفع للجامعة. ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العليابالموافقة على أوصى المجلس 
 

 ً  -اللجان: -:  ثامنا
ة يوم المنعقدم 2019/ 2018 ( للعام الجامعيالرابعة  ) الجلسةمجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات محضر اجتمـاع  - 1

 م. 11/12/2018بتاريخ  األحد
ــرارالقــ  ــــ

 أحيط المجلس علما .
 
م المنعقــــدة يــــوم األحــــد الموافــــق 2018/2019لجنــــة المكتبــــة ) الجلســــة الرابعــــة ( للعــــام الجــــامعي  محضــــر اجتمـــــاع -2

 م .16/12/2018
ــرار  القــــــ

 أحيط المجلس علما .
 
م 2018/2019عـة ( للعـام الجـامعي مجلس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية) الجلسـة الراب محضر اجتمـاع -3

 م .9/12/2018المنعقدة يوم األحد الموافق 
ــرار  القــــــ

 أحيط المجلس علما .
 
م المنعقـدة يـوم األحـد 2018/2019لجنة المختبرات واألجهزة العلميـة ) الجلسـة الرابعـة ( للعـام الجـامعي  محضر اجتمـاع -4

 م .16/12/2018الموافق 
ــرار  القــــــ

 ط المجلس علما .أحي
 
م المنعقــدة يــوم األحــد 2018/2019لجنــة الدراســات العليــا والبحــوث ) الجلســة الرابعــة ( للعــام الجــامعي  محضــر اجتمـــاع -5

 م .16/12/2018الموافق 
ــرار  القــــــ

 أحيط المجلس علما .
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــ
 (م 6/1/2019الخامسةالجلسة  م2019/ 2018ترونية بمنوف العام الجامعي مجلس كلية الهندسة اإللك) 

 

(28) 

م المنعقدة يوم 2018/2019للعام الجامعي لجنة العالقات الثقافية والبحوث العلمية ) الجلسة الرابعة (  محضر اجتمـاع -6
 م .16/12/2018األحد الموافق 

ــرار  القــــــ

 أحيط المجلس علما .
 
م المنعقدة 2018/2019مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية ) الجلسة الرابعة ( للعام الجامعي  محضر اجتمـاع -7

 م .16/12/2018م  والممتدة حتى 9/12/2018يوم األحد الموافق 
ــرار  القــــــ

 أحيط المجلس علما .
 
م المنعقدة يوم 2018/2019لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ) الجلسة الثالثة( للعام الجامعي  محضر اجتمـاع -8

 م .23/12/2018األحد الموافق 
ــرار  القــــــ

 أحيط المجلس علما .
 
م المنعقدة يوم األحد 2018/2019ب ) الجلسة الرابعة ( للعام الجامعي لجنة شئون التعليم والطال محضر اجتمـاع -9

 م .30/12/2018الموافق 
ــرار  القــــــ

 أحيط المجلس علما .
 

م 2018/2019مجلس قسم هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم ) الجلسة الرابعة ( للعام الجامعي  محضر اجتمـاع -10
 م .9/12/2018المنعقدة يوم األحد الموافق 

ــرار  القــــــ

 أحيط المجلس علما .
 

م المنعقدة 2018/2019الفريق التنفيذي لوحدة توكيد الجودة ) الجلسة الحادية عشر ( للعام الجامعي  اجتمـاعمحضر  -11
 م .30/12/2018يوم األحد الموافق 

ــرار  القــــــ

 أحيط المجلس علما .
 

 ً  ما يستجد من أعمال -: تاسعا
ترشي  عضو هيئة تدريس لمـادة حقـوق االنسـان  مذكرة المقدمة من السيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأنال -1

 م.2019 /2018بالفرقة اإلعدادي للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
ــرار  القــــــ

االنسان بالفرقة اإلعدادي للفصل الدراسي الثـاني  بتدريس مادة حقوق د/ السيد محمود الربيعي 0أوصى المجلس بترشيح السيد أ
 م.2019 /2018من العام الجامعي 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــ
 (م 6/1/2019الخامسةالجلسة  م2019/ 2018ترونية بمنوف العام الجامعي مجلس كلية الهندسة اإللك) 

 

(29) 

 : د./ مدير برنامب الهندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا بشأنالمذكرة المقدمة من السيد  -2
 .الهندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا لبة الخاصة ببرنامب اعتماد استبيانات الط (1)
 .الهندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا تية الخاصة ببرنامب الدراسة الذا اعتماد( 2)
 .الهندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا الخاصة ببرنامب  ILOSاعتماد الـ ( 3)

ــرار  القــــــ

 باالعتماد ويرفع للجامعة .أوصى المجلس 
 
ســة االتصــاالت والشــبكات بنظــام الســاعات المعتمــدة بشــأن المــدير التنفيــذي لبرنــامب هندد./  المــذكرة المقدمــة مــن الســيد -3

الموافقة على عرض الموضوعات التالية والتي تتعلـق بالدراسـة الذاتيـة لبرنـامب هندسـة الشـبكات واالتصـاالت علـى مجلـس 
 لمجس إدارة البرنامب : 4الكلية العتمادها والتي تمت الموافقة عليها بالجلسة الطارئة رقم 

 اسة الذاتية للبرنامب .. اعتماد الدر 1
 . اعتماد توصيف البرنامب .2
 . اعتماد تقرير وتوصيف المقررات الدراسية .3
 . اعتماد معايير الختيار منسق البرنامب .4
 . اعتماد معايير الختيار اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المشاركين في تدريس المقررات بالبرنامب .5
 الزائرين . . اعتماد سياسيات جذب الطالب6
 . خطة للدعم األكاديمي والدعم واإلرشادي .7
 . اختبار المراجع الداخلي والخارجي للبرنامب .8
. خطــة تنميــة قــدرات ومهــارات أعضــاء هيئــة التــدريس والهيئــة المعاونــة المشــاركين فــي تــدريس المقــررات الدراســية الخاصــة 9

 بالبرنامب .
 مب الدراسي .. خطة للتدريب الميداني لطالب البرنا10

ــرار  القــــــ

 بالموافقة على االعتماد ويرفع للجامعة .أوصى المجلس 
 

المدير التنفيذي لوحدة الجودة بشأن اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي للكلية ليتضـمن البـرامب د./  المذكرة المقدمة من السيد -4
 . الخاصة الجديدة

ــرار  القــــــ

 العتماد ويرفع للجامعة .بالموافقة على اأوصى المجلس 
 
بشأن الموافقة على عرض الموضوعات  المدير التنفيذي لبرنامب هندسة التحكم الصناعية  أ.د/ المذكرة المقدمة من السيد -5

التالية والتي تخص برنامب هندسة التحكم الصناعية بنظام الساعات المعتمدة على مجلس الكلية العتمادها قبل زيارة 
 م :30/12/2018بتاريخ تقييم البرامب الجديدة والتي تم اعتمادها بمجلس إدارة البرنامب بجلسته الطارئة لجنة متابعة و 

 . اعتماد الدراسة الذاتية للبرنامب .1
 .وتوصيف البرنامب . اعتماد تقرير وتوصيف المقررات الدراسية 2
 . اعتماد معايير الختيار منسق البرنامب .3
 بالبرنامب .الدراسية الخاصة ار اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المشاركين في تدريس المقررات . اعتماد معايير الختي4



 ـــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــ
 (م 6/1/2019الخامسةالجلسة  م2019/ 2018ترونية بمنوف العام الجامعي مجلس كلية الهندسة اإللك) 

 

(30) 

 . الوافدين. اعتماد سياسيات جذب الطالب 5
ــرار  القــــــ

 بالموافقة على االعتماد ويرفع للجامعة .أوصى المجلس 
 
حيويــة والتكنولوجيــا بشــأن الموافقــة علــى إدراج برنــامب المــذكرة المقدمــة مــن الســيد د./ مــدير برنــامب الهندســة الطبيــة ال -6

 الهندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا ضمن الموقع اإللكتروني لبرامب الكلية .
ــرار  القــــــ

 بالموافقة ويرفع للجامعة .أوصى المجلس 
 
رحات مجلس الكلية فيما يخص نظام المذكرة المقدمة من السيد أ.د/ رئيس الجامعة بشأن المالحظات التي وردت على مقت -7

 الساعات المعتمدة للبرامب .
ــرار  القــــــ

 أحيط المجلس علماً .
الطلــب المقــدم مــن أكاديميــة النقــل البحــري فــرع اإلســكندرية بشــأن دعــوة كليــة الهندســة اإللكترونيــة بمنــوف لالشــتراك فــي  -8

 ( Design, implementation and Launching of Hyperspectral Imaging Satellite-HypSat )مشـروع :
 أكاديمية البحث العلمي . إلىوالمقدم 

ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة .

 المذكرة المقدمة من المدير التنفيذي لبرنامب هندسة التحكم الصناعية بشأن الموافقة على ترشي  كاًل من : -9
 متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم ) مراجع داخلي ( . د./ حسني شعلة        أستاذ1
 ) مراجع خارجي (              جامعة عين شمس  –. أ.د/ مصطفى جمعه     أستاذ بكلية الهندسة 2

 وذلك لمراجعة ملفات الجودة الخاصة ببرنامب هندسة التحكم الصناعية .
ــرار  القــــــ

 يرفع للجامعة .أوصى المجلس بالموافقة و

تعيين السيد الدكتور / طارق أحمد محمود محمد المدرس بقسم  المذكرة المقدمة من السيد/ مدير عام الكلية بشأن -10
هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم بالكلية في وظيفة أستاذ مساعد بذات القسم حيث أوصى مجلس قسم هندسة 

افقة على ما ورد بالتقرير وعلى تعيين سيادته في وظيفة أستاذ مساعد بذات القسم حيث اإللكترونيات الصناعية والتحكم بالمو 
 . بذات القسمويقوم بواجباته منذ تعيينه مدرس في عمله ومسلكه  اكان ملتزم أن سيادته

ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة .
تعيين السيد / أحمد محمد بنية دياب المدرس المساعد بقسم هندسة  ة بشأنالمذكرة المقدمة من السيد/ مدير عام الكلي -11

اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بالكلية في وظيفة مدرس بذات القسم حيث أوصى مجلس قسم هندسة اإللكترونيات 
كان  القسم حيث أن سيادته بذات مدرسواالتصاالت الكهربية بالموافقة على ما ورد بالتقرير وعلى تعيين سيادته في وظيفة 

 بذات القسم . مساعد ويقوم بواجباته منذ تعيينه مدرسفي عمله ومسلكه  املتزم
ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة .



 ـــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــ
 (م 6/1/2019الخامسةالجلسة  م2019/ 2018ترونية بمنوف العام الجامعي مجلس كلية الهندسة اإللك) 

 

(31) 

تعيين السيد المهندس / رمضان محمد عبد العظيم جاد الحق  المذكرة المقدمة من السيد/ مدير عام الكلية بشأن -11
مدرس المساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بالكلية في وظيفة مدرس بذات القسم حيث أوصى مجلس قسم هندسة وعلوم ال

في  اكان ملتزم الحاسبات بالموافقة على ما ورد بالتقرير وعلى تعيين سيادته في وظيفة مدرس بذات القسم حيث أن سيادته
 ساعد بذات القسم .ويقوم بواجباته منذ تعيينه مدرس معمله ومسلكه 

ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة .
 انتهى االجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساءً              

 

 عميد الكلية   أمين المجلس                                       

 
 عبد الجواد محمد د/ عبد الناصر أ.                 أ. د/ السيد محمود الربيعي  


