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 محضر اجتماع مجمس الكمية

 .ـ5/7/9191 الموافؽ االحدالمنعقدة يـو  {الحادية عشرالجمسة }                          
صببحبً حن عقد اجخوبع هجلس  ٌصفالالعبشرة ّم ّفى حوبم السبعت 5/7/0202اًَ في يْم االحد الوْافق 

 ) عويد الكليت (  حود السيد عويرٍأيوي السيد أالكليت برئبست السيد األسخبذ الدكخْر/ 

 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

 تنمية البيئة وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع و  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 سعيد عبد العاطي بصؿ د./  6
 الفيزيقا والرياضيات اليندسية قسـبعمؿ رئيس مجمس  قائـ عبد القادر / محمد سيد محمد1د 7

 األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية عادؿ عبد المسيح صميبأ.د/  8

 )بالضـ( األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د / عاطؼ السيد أبو العـز 9

 ) بالتناوب( األستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية د/ طو السيد طو1أ 01

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

 الفيزيقا والرياضيات اليندسية األستاذ المتفرغ بقسـ أ.د / مجدي محمد كامؿ  09

 أقدـ المدرسيف ) بالتناوب ( حمد عبد الستار البنبيد. غادة م 03

 تغيب عف الحضور

 )بالتناوب(األستاذ المتفرغ بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  أ.د / أميؿ صبحي سعد شكر اهلل 0

 ساتذة بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات ) بالتناوب(أقدـ األ .د/ نواؿ أحمد الفيشاويأ 9

 ) بالتناوب ( ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـاألستاذ بقسـ  السيد  حمديمحمد  أ.د / 3

 االستاذ المتفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ د/ عبد العظيـ صبيح إبراىيـ1أ 4

 أقدـ األساتذة المساعديف ) بالتناوب ( د./ محمد عبده محمد بربار 5

 تولى سكرتارية الجمسةت

 أمانة المجالس والمجاف   ة / آماؿ محمد الصاوي السيد 0  
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 "االجتماع  "          وبدأ السيد أ.د/ رئيس المجمس
 "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  "بذكر                                     

  يػع إلػى صػالح أف يوفػؽ الجمثـ رحب سيادتو بالسادة الحضور متمنيًا ليـ كؿ التوفيؽ داعيػا اهلل سػبحانو وتعػالى
 .   وأف يرفع البالء عنا وعف العالـ أجمع األعماؿ

  / الفيزيقا والرياضيات اليندسيةاالستاذ المتفرغ بقسـ  – محمد طاىر داوودثـ نعى السيد االستاذ الدكتور. 

  التينئة والسادة أعضاء المجمس لمسيدة ا.د/ منى محمد صبري شقير لزواج نجميا .بخالص  تقدـ سيادتوكما  
 

 -: الوصبدقبث :أّالً 
 ـ .7/6/9191( المنعقدة بتاريخ العاشرةالمصادقة عمى محضر الجمسة السابقة ) -
 :( في موضوعات عامة 0تعديؿ قرار البند رقـ ) -

 القــــــــرار

مى حيث أوصى مجمس الكمية إرجاء الموضوع لحيف استكماؿ أعضاء ىيئة التدريس بكمية الذكاء االصطناعي بالجامعة بناًء ع
 التعميمات الشفوية مف األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة .

 
 هْضْعبث ببلخفْيض:  ثبًيبً 

المذكرة المقدمة مف أ.د/ سامي عبد المنعـ الضميؿ أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  -0
ظـ المعمومات التابع لجمعية نزىة مصر بشأف الموافقة عمى االنتداب لمعمؿ عميدًا لممعيد العالي لعموـ الحاسب ون

ىندسة اإللكترونيات ـ ، حيث أوصى مجمس قسـ 9191/9190لؾ عف العاـ الجامعي الجديدة الثقافية وذ
 بالموافقة بالتفويض عمى طمب االنتداب حيث الخطة تسمح بذلؾ . واالتصاالت الكيربية

 القــــــــرار

  فع للجبهعت .ّير االًخداةعلى  أوصى المجمس بالموافقة
 

 عبهتهْضْعبث ثبلثبً : 
قائـ بعمؿ رئيس مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات  –المذكرة المقدمة مف الدكتور / محمد سيد محمد عبد القادر  – 1 

ـ بداية استالـ 0/6/9191ـ حتى 09/3/9191اليندسية ردًا عمى الخطاب الوارد بخصوص كيفية احتساب الفترة مف 
ـ بخصوص قبوؿ التماسو حيث أنو 9/6/9191مقدـ مف السيد الدكتور طمعت عبد الحميد طمعت بتاريخ العمؿ والطمب ال

ـ وكاف قد تقدـ 9191كاف عمى قوة ميمة عممية إلى جميورية الصيف الشعبية وتـ انياء العاـ األوؿ منيا في مارس 
النتشار وباء كورونا المستجد قد اضطر لمعودة إلى  بطمب لمد المنحة لمعاـ الثاني الستكماؿ ابحاث ما بعد الدكتوراه ونظراً 

مصر لحيف انتياء األزمة ومنذ ذلؾ الوقت وىو في عزؿ منزلي بالبيت خوفًا مف االختالط باآلخريف وقد استمـ العمؿ 
ترة ـ نياية المنحة لمعاـ األوؿ إلى الف09/3/9191ـ ويرجو مف سيادتكـ التكـر باحتساب الفترة مف 0/6/9191بتاريخ 

ؼ انتشار فيروس كورونا المستجد، ـ عمى أنيا اجازة استثنائية بمرتب يصرؼ مف الداخؿ وذلؾ نظرًا لظرو 30/5/9191
ـ إلى 09/3/9191بالموافقة عمى اعتبار الفترة مف مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  أوصىحيث 
 ًا النتشار فيروس كورونا المستجد .ـ اجازة استثنائية بمرتب يصرؼ مف الداخؿ وذلؾ نظر 30/5/9191

 القــــــــرار
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 ويرفع لمجامعة .عمى ما أوصى بو مجمس قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  أوصى المجمس بالموافقة
 

 -شئْى أعضبء ُيئت الخدريس::  رابعبً 
المعيػدة بقسػـ ىندسػة  -عيد حامػد عرفػةتعييف السيدة الميندسة / مرفت س المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف -0

ىندسػة وعمػوـ الحاسػبات بالموافقػة عمػى  وعمـو الحاسبات بالكمية في وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ حيث أوصػى مجمػس قسػـ
وتقػـو بواجباتيػا ومحسػنة أدائيػا  ياومسمك ة في عممياممتزم نتكاتعييف سيادتيا في وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ حيث أنيا 

 ذ تعيينيا معيدة بالقسـ.من
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . هع حقدين الخٌِئت أوصى المجمس بالموافقة
 
المػدرس بقسػـ ىندسػة  -تعييف السيد الدكتور / أحمػد محمػد محمػد النجػار المذكرة المقدمة مف السيد/ مدير عاـ الكمية بشأف -9

ىندسػػة اإللكترونيػػات  سػػتاذ مسػػاعد بػػذات القسػػـ حيػػث أوصػػى مجمػػس قسػػـاإللكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ بالكميػػة فػػي وظيفػػة أ
الصناعية والتحكـ بالموافقة عمى ما ورد بالتقرير وعمى تعييف سيادتو في وظيفة أستاذ مسػاعد بػذات القسػـ حيػث أف سػيادتو كػاف 

سػيادتو مسػتوفي الشػروط الػواردة ممتزمًا في عممو ومسػمكو منػذ تعيينػو مػدرس بالقسػـ ويقػـو بواجباتػو عمػى أكمػؿ وجػو وحيػث أف 
 ـ بشأف تنظيـ الجامعات فيمف يعيف أستاذ مساعد.0979لسنة  49مف القانوف  69بالمادة 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . هع حقدين الخٌِئت أوصى المجمس بالموافقة
 

   -شئْى الخعلين ّالطالة: : خبهسبً 
العػذر المرضػي الثالػث عػف الفصػؿ الدراسػي الثػاني بشػأف  لشػئوف التعمػيـ والطػالب ةلمذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيؿ الكميا -0

ـ لمطالػػب / محمػػد معػػوض محمػػد غنػػيـ المقيػػد بالفرقػػة اإلعػػدادي وحالتػػو بػػاؽ ل عػػادة ، حيػػث 9109/9191لمعػػاـ الجػػامعي 
متكرر وغير قادر عمػى التركيػز لفتػرات أحضر تقرير طبي مف اإلدارة الطبية بجامعة المنوفية يفيد بأنو يعاني مف اكتئاب نفسي 

( شػيور ابتػداء مػف يػوـ الثالثػوف 3متصمة وعمؿ الشغؿ البحثي والطالب يحتاج أجازه مرضي لمدة ثالثة شيور فقػط ال غيػر )
عمػػى قبػػوؿ العػػذر  وبػػالعرض عمػػى لجنػػة شػػئوف التعمػػيـ والطػػالب أوصػػت بالموافقػػةـ( 31/4/9191ـ )9191مػػف شػػير ابريػػؿ 
ـ 9109/9191لمطالب / محمد معوض محمد غنيـ عف أداء امتحانات الفصؿ الدراسي الثاني لمعػاـ الجػامعي  المرضي الثالث

 واحتساب عذر الفصؿ الدراسي األوؿ والعذر الثاني ليذا العاـ .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . بخْصيت لجٌت شئْى الخعلين ّالطالة ءعلى هب جب أوصى المجمس بالموافقة

 
التػػرخيص لطػػالب الفػػرص مػػف الخػػارج بػػدخوؿ  بشػػأف لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب ذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ.د/ وكيػػؿ الكميػػةلمػػا -9

ـ حيػػث أف ىػػؤالء الطػػالب ليػػـ حػػؽ التقػػدـ لالمتحػػاف مػػف الخػػارج وحيػػث أنيػػـ قػػاموا 9109/9191االمتحانػػات لمعػػاـ الجػػامعي 
 بسداد الرسوـ الخاصة بذلؾ وىـ :

 
 فرصة التقدـ لالمتحاف قةالفر  اسـ الطالب ـ
 األخيرة الثانية أحمد ابراىيـ عبد العزيز عبد السالـ 0
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 حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . بخْصيت لجٌت شئْى الخعلين ّالطالة ءعلى هب جب أوصى المجمس بالموافقة

 
تصػػويب أسػػـ الخػػريس مينػػدس / محمػػد بيجػػت  بشػػأف لشػػئوف التعمػػيـ والطػػالب وكيػػؿ الكميػػة لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيد أ.د/ا -3

مصطفى عبد المقصود إلى / محمد بيجت مصطفى عياد ، حيث أوصت لجنة شػئوف التعمػيـ والطػالب بالموافقػة عمػى تصػويب 
 أسـ الخريس ميندس / محمد بيجت مصطفى عبد المقصود إلى / محمد بيجت مصطفى عياد .

 ــــــــرارالق

 ويرفع لمجامعة . بخْصيت لجٌت شئْى الخعلين ّالطالة ءعلى هب جب أوصى المجمس بالموافقة

 
بشػأف مقتػرح بػأف يكػوف التػدريب الصػيفي لجميػع الفػرؽ  لشػئوف التعمػيـ والطػالب لمذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيػؿ الكميػةا -4

ـ وأف يكػػوف داخػػؿ الكميػػة ، أمػػا بالنسػػبة لمتػػدريب الخػػارجي 9191عي الدراسػػية خػػالؿ شػػير أغسػػطس القػػادـ ليػػذا العػػاـ الجػػام
لػدورة خارجيػة مػع االلتػزاـ برحضػار شػيادة تفيػد حضػوره وتدريبػة وخاصػة أف مقػرر التػدريب بحضػور  يمتـز الطالػباقتراح بأف 

 جمس الكمية .التدريب الصيفي مقرر رسوب ونجاح . حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب بعرض االقتراح عمى م
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . أوصى المجمس بالموافقة

 
بشػػػأف المػػػذكرة المقدمػػػة مػػػف مجمػػػس قسػػػـ الفيزيقػػػا  لشػػػئوف التعمػػػيـ والطػػػالب لمػػػذكرة المقدمػػػة مػػػف السػػػيد أ.د/ وكيػػػؿ الكميػػػةا -5

حتويػات مقػررات الفيزيػاء فػي الالئحػة والرياضيات اليندسية والتي تتضمف مقترحات المجنة الثالثية لشعبة الفيزيػاء الخاصػة بم
 باالطار المرجعي لمجنة القطاع اليندسي . بااللتزاــ ، حيث أوصت لجنة شئوف التعميـ والطالب 9191الجديدة المقترحة 

 القــــــــرار

 ة .االلتزاـ باإلطار المرجعي لمقطاع اليندسي وما جاء باألقساـ العممية األساسي عمى أوصى المجمس بالموافقة
 
العذر المرضي األوؿ عف الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ بشأف  لشئوف التعميـ والطالب لمذكرة المقدمة مف السيد أ.د/ وكيؿ الكميةا-6

قسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ  -ـ لمطالػػب / أحمػػد فػػوزك مبػػروؾ الصػػباغ المقيػػد بالفرقػػة الرابعػػة وحالتػػو منقػػوؿ9109/9191الجػػامعي 
بػػي مػػف اإلدارة الطبيػػة يفيػػد بػػأف الطالػػب المػػذكور تمػػت لػػو عمميػػة جراحيػػة إزالػػة وـر بالغػػدة الحاسػػبات ، حيػػث أحضػػر تقريػػر ط

 ـ . 93/6/9191مف تاريخ   ءشيور ابتدا ةالنخامية لممرة الثانية ويحتاج الى أجازه لمدة ثالث
 القــــــــرار

 لمجامعة .ويرفع  بخْصيت لجٌت شئْى الخعلين ّالطالة ءعلى هب جب أوصى المجمس بالموافقة
 
 
 
 

  -:العالقبث الثقبفيت : سبدسبً 
رد قسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات واالتصػػاالت  لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأفا -0

 الكيربية الخاص برضافة مجموعة مجاالت بحثية تقع في تخصصػات القسػـ والتػي سػيتـ االعػالف عنيػا فػي خطػة البعثػات



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/7/9191 الحادية عشرالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(6) 

ـ ، حيػػث أوصػػى لجنػػة العالقػػات 9107/9199ـ لمعػػاـ الرابػػع مػػف الخطػػة الخمسػػية الثامنػػة 9191/9190الموحػػدة لعػػاـ 
 الثقافية والبحوث العممية بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ في ىذا الشأف .

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة . لجنة العالقات الثقافيةبتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 
رد قسػػـ الفيزيقػػا والرياضػػيات اليندسػػية  لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأفا -9 

الخاص برضافة مجموعة مجاالت بحثية تقع في تخصصات القسـ والتػي سػيتـ االعػالف عنيػا فػي خطػة البعثػات الموحػدة لعػاـ 
ـ ، حيػػث أوصػػى لجنػػة العالقػػات الثقافيػػة والبحػػوث 9107/9199بػػع مػػف الخطػػة الخمسػػية الثامنػػة ـ لمعػػاـ الرا9191/9190

 العممية بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ في ىذا الشأف .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .لجنة العالقات الثقافية بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 
رد قسػػـ ىندسػػة وعمػػوـ الحاسػػبات الخػػاص  ة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػا والبحػػوث بشػػأفلمػذكرة المقدمػػا -3

برضػػافة مجموعػػة مجػػاالت بحثيػػة تقػػع فػػي تخصصػػات القسػػـ والتػػي سػػيتـ االعػػالف عنيػػا فػػي خطػػة البعثػػات الموحػػدة لعػػاـ 
أوصػػى لجنػػة العالقػػات الثقافيػػة والبحػػوث  ـ ، حيػػث9107/9199ـ لمعػػاـ الرابػػع مػػف الخطػػة الخمسػػية الثامنػػة 9191/9190

 العممية بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ في ىذا الشأف .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .لجنة العالقات الثقافية بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 
رد قسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات الصػػناعية  والبحػػوث بشػػأف لمػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ.د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػاا -4

والػػتحكـ الخػػاص برضػػافة مجموعػػة مجػػاالت بحثيػػة تقػػع فػػي تخصصػػات القسػػـ والتػػي سػػيتـ االعػػالف عنيػػا فػػي خطػػة البعثػػات 
ـ ، حيث أوصى لجنػة العالقػات الثقافيػة 9107/9199ـ لمعاـ الرابع مف الخطة الخمسية الثامنة 9191/9190الموحدة لعاـ 

 والبحوث العممية بالموافقة عمى ما جاء بتوصية مجمس القسـ في ىذا الشأف .
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .لجنة العالقات الثقافية بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

خاصػة بالسػيد جيؿ بحػوث لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػا -5
وذلؾ لمحفاظ عمى حؽ الممكيػة الفكريػة لمسػادة المدرس بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات  -/ محمد احمد عبد الحميد الرشيدي1د

الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعيف منيـ وتوفير شراكة مع الجامعات األخرك سواء مصرية أو عربية 
 و .أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتأو عالمية. حيث 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .لجنة العالقات الثقافية بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
خاصػة بالسػيد يؿ بحػوث لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجا -6

وذلػؾ لمحفػاظ عمػى طالب دراسات عميا بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  –الميندس/ ىشاـ محمود عبد الظاىر 
حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات 

 و .ة أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادتاألخرك سواء مصري
 القــــــــرار
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 ويرفع لمجامعة .لجنة العالقات الثقافية بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

خاصػة بالسػيدة لبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ بحػوث لمذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا واا -7
وذلػؾ لمحفػاظ طالبة دراسات عميػا بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػة  –الميندسة/ سامية عبد المنعـ عمر قابؿ 

شػػراكة مػػع عمػػى حػػؽ الممكيػػة الفكريػػة لمسػػادة البػػاحثيف مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس وتنميػػة ورعايػػة المبػػدعيف مػػنيـ وتػػوفير 
الجامعات األخرك سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمػى تسػجيؿ ىػذه األبحػاث 

 . ايلسيادت
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .لجنة العالقات الثقافية بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

خاصػة بالسػيد أ.د/ وكيؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ بحػوث لمذكرة المقدمة مف السيدة ا -8
وذلػؾ لمحفػاظ عمػى حػؽ الممكيػة األسػتاذ المسػاعد بقسػـ الفيزيقػا والرياضػيات اليندسػية  –الدكتور/ محمود شبؿ محمد حجازي 

عيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات األخػرك سػواء الفكرية لمسادة الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس وتنمية ورعاية المبػد
 و .مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادت

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .لجنة العالقات الثقافية بتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

خاصػة بالسػيدة قدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ بحػوث لمذكرة الما -9
وذلؾ لمحفػاظ عمػى المدرس المساعد بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  –الميندسة / رانيا عنتر الطيب أبو العال 

ىيئػة التػدريس وتنميػة ورعايػة المبػدعيف مػنيـ وتػوفير شػراكة مػع الجامعػات  حؽ الممكية الفكرية لمسادة الباحثيف مػف أعضػاء
 . اياألخرك سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى تسجيؿ ىذه األبحاث لسيادت

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .ية لجنة العالقات الثقافبتوصية   ءأوصى المجمس بالموافقة عمى ما جا
 

 
 -:  دراسبث عليب : سببعبً 
مكافػػ ت النشػػر بػػالمجالت والػػدوريات  د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف1المػػذكرة المقدمػػة مػػف السػػيدة أ -0

عادة النظر مرة أخرك في  العالمية زيادة قيمة دعػـ البػاحثيف فػي مكافػ ت النشػر بػالمجالت والػدوريات العالميػة نظػرًا وا 
 لألسباب التي تـ ذكرىا سالفًا ، وتحقيًا ألىداؼ الخطة االستراتيجية لجامعة المنوفية الحديثة.

 القــــــــرار

 بزيادة قيمة المكافأة التشجيعية لنشر البحوث : أوصى المجمس 
بحاث المنشورة في مجمة عممية متميزة وفقًا لمعامؿ التأثير المجمة بناًء عمى التعريؼ المتبع في تمنح المكافأة لأل .0

 ( Clarivateالتي تصدرىا مؤسسة تومسوف رويتر والتي تسمى اآلف كالرفيت  Web Scienceقواعد شبكة العموـ 
 قيمة المكافأة بالجنية تصنيؼ المكافأة طبقًا لممجمة العممية

 Q 1 6111فئة )أ( = مجالت ال
 Q 2 5111مجالت الفئة )ب( = 
 Q 3 4111مجالت الفئة )ج( = 
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 Q 4 3111مجالت الفئة )د( = 
  Natureتخصص مكافأة مالية قدرىا خمسوف ألفا جنية في حالة النشر بأحد مجالت . 9

 .الجامعة Rankingاء التدريس لرفع يجوز لمعضو التقدـ بأي عدد مف األبحاث خالؿ السنة الواحدة وذلؾ تشجيعًا ألعض. 3
 ويرفع لمجامعة . 

 
افقة عمى اعتماد التقرير المقدـ مف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -9

ي العموـ المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة ف –لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالبة / ريحاب محمد حممي أبو العطا 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا 9109اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة يناير 

 بالموافقة عمى قرار لجنة االمتحاف الشامؿ لمطالبة المذكورة.

 القــــــــرار

 عة .ويرفع لمجامبتوصية لجنة الدراسات العميا  ءعمى ما جاأوصى المجمس بالموافقة 
 

افقة عمى اعتماد التقرير المقدـ مف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -3
المسجؿ لدرجة دكتور الفمسفة في  –لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالب / عبد الرحمف محمد مصطفى سميـ 
ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات 9107العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة يناير 

 العميا بالموافقة عمى قرار لجنة االمتحاف الشامؿ لمطالب المذكور.

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .الدراسات العميا بتوصية لجنة  ءعمى ما جاأوصى المجمس بالموافقة 
 

افقة عمى اعتماد التقرير المقدـ مف د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -4
المسجمة لدرجة دكتور الفمسفة في العموـ  –لجنة االمتحاف الشامؿ الخاصة بالطالبة / فاطمة سامي سعيد عبد اهلل 

ـ ، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا 9108قسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر اليندسية ب
 بالموافقة عمى قرار لجنة االمتحاف الشامؿ لمطالبة المذكورة.

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .بتوصية لجنة الدراسات العميا  ءعمى ما جاأوصى المجمس بالموافقة 
 

افقة عمى اعتماد التقارير النصؼ د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 1دمة مف السيد أالمذكرة المق -5
( أوليـ 99سنوية لمطالب المسجميف لدرجة الماجستير بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ وعددىـ )

إبراىيـ عثماف ، حيث أوصت لجنة  الميندسة / آية ممدوح أبو عياد مصطفى وأخرىـ الميندسة / إيماف مصطفى
 الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء بالتقارير السنوية. 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .بتوصية لجنة الدراسات العميا  ءعمى ما جاأوصى المجمس بالموافقة 
 

النصؼ سنوية  افقة عمى التقاريرد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف المو 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -6
أمؿ عادؿ أبو الفتح ( أوليـ الميندسة / 3بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ وعددىـ ) الدكتوراهطالب ل
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(9) 

، حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء  ياسر أحمد شوقي الشريؼوأخرىـ الميندس /  شتا
 السنوية. النصؼ بالتقارير 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .بتوصية لجنة الدراسات العميا  ءعمى ما جاأوصى المجمس بالموافقة 
 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -7
لدرجة  ةالمقيدو ىندسة وعمـو الحاسبات مروة محمد عمي شرؼ الديف المدرس المساعد بقسـ /  بالطالبةالخاصة 

 ( .ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة9109 ينايردورة  )عموـ الحاسب(العموـ اليندسية  دكتور الفمسفة في
 بعنواف :

 " نظاـ التحميالت المالية باستخداـ التقنيات الذكية" 
"  Financial Analytics System Using Intelligent Techniques" 

 :السادة ؼ كاًل مف تحت إشرا
 أستاذ بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات   أيمف السيد أحمد السيد عميرةأ.د / . 0
 بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات أستاذ مساعد    نرميف عبد الوىاب حسفد./ . 9
 مدرس بقسـ ىندسة وعموـ الحاسبات   . د. / عز الديف بدوي جاد الرب حمداف3

 .ةالمذكور  بالطالبةالبحث الخاصة  نقطةيا بالموافقة عمى تسجيؿ حيث أوصت لجنة الدراسات العم
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .بتوصية لجنة الدراسات العميا  ءعمى ما جاأوصى المجمس بالموافقة 
 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -8

اإللكترونيات ىندسة سمية عبد العظيـ عبد المقصود الفيشاوي المدرس المساعد بقسـ /  بالطالبةخاصة ال
ـ 9109 أكتوبردورة  )االتصاالت الالسمكية(العموـ اليندسية  دكتور الفمسفة فيلدرجة  ةالمقيدو  واالتصاالت الكيربية

 ( .)بنظاـ الساعات المعتمدة
 بعنواف :

 " راـ المخ باستخداـ الشبكات العصبية االصطناعيةالكشؼ المبكر عف أو " 
"  Early Detection of Brain Tumors using Artificial Neural Networks" 

 :السادة تحت إشراؼ كاًل مف 
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ بقسـ ىندسة   منى محمد صبري شقيرأ.د / . 0
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة ساعدأستاذ م  وليد سعد فؤاد حمميد./ . 9

 .ةالمذكور  بالطالبةالبحث الخاصة  نقطةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .بتوصية لجنة الدراسات العميا  ءعمى ما جاأوصى المجمس بالموافقة 
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(01) 

د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -9
بقسـ ىندسة العمـو اليندسية  دكتور الفمسفة فيلدرجة  ةالمقيدىبو محمد عبد الحميد عمارة /  بالطالبةالخاصة 

 ( .ـ الساعات المعتمدةـ )بنظا9109 أكتوبردورة  اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية )ىندسة معالجة اإلشارات(
 بعنواف :

 " تقنيات آلية لتشخيص األمراض باستخداـ اإلشارات والصور الطبية" 
"  Automatic Techniques for Diseases Diagnosis using Biomedical Signals and Images" 

 :السادة تحت إشراؼ كاًل مف 
 ترونيات واالتصاالت الكيربيةاإللكبقسـ ىندسة متفرغ أستاذ    طو السيد طوأ.د / . 0
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بقسـ ىندسة أستاذ متفرغ  السيد محمود الربيعي . أ.د /9
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية ىندسةأستاذ مساعد "استاذ متفرغ" بقسـ    . د. / عادؿ شاكؿ الفيشاوي3
 اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةمدرس بقسـ ىندسة   . د. / محمد السيد الوكيؿ4

 .ةالمذكور  بالطالبةالبحث الخاصة  نقطةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى تسجيؿ 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .بتوصية لجنة الدراسات العميا  ءعمى ما جاأوصى المجمس بالموافقة 
 

مدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث د/ وكيؿ الكمية ل1المذكرة المقدمة مف السيد أ -01
المقيد لدرجة اسامة محمد محمد عمارة المدرس المساعد بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية و /  بالطالبالخاصة 

 ( .ـ )بنظاـ الساعات المعتمدة9108 أكتوبردورة  )رياضيات ىندسية( العموـ اليندسية دكتور الفمسفة في
 عنواف :ب

 " تحميؿ التشعب والتحكـ في االىتزازات لمنظـ الديناميكية غير الخطية" 
"  Bifurcation Analysis and Vibrations Control of Nonlinear Dynamical Systems" 

 :السادة تحت إشراؼ كاًل مف 
 ةالفيزيقا والرياضيات اليندسيبقسـ متفرغ أستاذ   مصطفى حسف محمد عيسىأ.د / . 0
 الفيزيقا والرياضيات اليندسيةبقسـ  أستاذ مساعد  . د./ محمد سيد محمد عبد القادر9
 الفيزيقا والرياضيات اليندسيةبقسـ  مدرس   . د. / ناصر عبد الفضيؿ عبد الحميد3
 مدرس بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية   . د. / عمي محمد لطفي قنديؿ4

 المذكور. بالطالبالبحث الخاصة  نقطةبالموافقة عمى تسجيؿ حيث أوصت لجنة الدراسات العميا 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .بتوصية لجنة الدراسات العميا  ءعمى ما جاأوصى المجمس بالموافقة 
 

المػذكرة المقدمػة مػف السػيد أ.د / وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ خطػة البحػث  -00
المقيػػد لدرجػػة ماجسػػتير العمػػوـ اليندسػػية بقسػػـ ىندسػػة  –بالمينػػدس / حسػػيف محمػػد حسػػيف حسػػف ابػػراىيـ الخاصػػة 

 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :9106اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

 " تعزيز أداء شبكات االتصاالت ذات الخاليا الحرة والمتعددة الدخوؿ والخروج الصخمة" 
" Performance Enhancement of the Cell – Free Massive MIMO Communication Networks" 
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(00) 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 أستاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربية أ.د/ منى محمد صبري شقير 0
 صاالت الكيربيةىندسة االلكترونيات واالتمدرس بقسـ  د./ احمد محمد بنية دياب 9

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

 ويرفع لمجامعة .بتوصية لجنة الدراسات العميا  ءعمى ما جاأوصى المجمس بالموافقة 
 

لبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ خطػة البحػث المػذكرة المقدمػة مػف السػيد أ.د / وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا وا -09
المقيد لدرجػة ماجسػتير العمػوـ اليندسػية بقسػـ ىندسػة  –الخاصة بالميندس / محمد رضا عبد الحميد عمراف شعيب 

 ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( بعنواف :9109اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر 

 " اعي في تطبيقات الرعاية الصحيةاستخداـ تقنيات الذكاء االصطن" 
" Utilization of Artificial Intelligence Techniques in Healthcare Applications" 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةمتفرغ أستاذ  أ.د/ طو السيد طو 0
 مساعد "استاذ متفرغ"  بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الكيربيةأستاذ  د./ عادؿ شاكر الفيشاوي 9

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

 ويرفع لمجامعة .بتوصية لجنة الدراسات العميا  ءعمى ما جاأوصى المجمس بالموافقة 
دمػة مػف السػيد أ.د / وكيػؿ الكميػة لمدراسػات العميػا والبحػوث بشػأف الموافقػة عمػى تسػجيؿ خطػة البحػث المػذكرة المق -03

المقيدة لدرجة ماجسػتير العمػوـ األساسػية اليندسػية بقسػـ الفيزيقػا  –الخاصة بالميندسة / تسنيـ محمد عمي فرحات 
 بعنواف:ـ ) بنظاـ الساعات المعتمدة ( 9108والرياضيات اليندسية دورة يناير 

 " األغطية المزدوجة المتعامدة بواسطة فئات األشكاؿ الغير منتيية" 
" Orthogonal Double Covers by Infinite Graph Classes " 

 تحت إشراؼ كاًل مف :
 الوظيفة االسـ ـ
 الرياضيات المتقطعة بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسيةأستاذ  أ.د/ رمضاف عبد الحميد الشنواني 0
 مدرس الرياضيات اليندسية بقسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية د./ أحمد ابراىيـ المسدي 9

 . تسجيؿ نقطة البحث الخاصة بالطالبة المذكورةحيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى 
 القــــــــرار

 لمجامعة .ويرفع بتوصية لجنة الدراسات العميا  ءعمى ما جاأوصى المجمس بالموافقة 
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(09) 

الموافقة عمى تعديؿ موضوع رسالة  بشأفد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -04
المسجؿ لدرجة  –الماجستير )تعدياًل غير جوىريا( الخاصة بالميندس / شريؼ محمد عبد المقصود الخنيزي 

عنواف  ليصبحـ 9104يات واالتصاالت الكيربية دورة أكتوبر الماجستير في العمـو اليندسية بقسـ ىندسة االلكترون
)تتبع نقطة القدرة العظمى لمخاليا ( بدال مف )تحسيف جودة الصور الرقمية في التطبيقات الطبية ؿبعد التعدي الرسالة

فقة واحيث أوصت لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموذلؾ بناء عمى طمب لجنة األشراؼ عمى الرسالة  الشمسية(
 التعديؿ في موضوع رسالة الماجستير )تعدياًل جوىريًا( .عمى 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .بتوصية لجنة الدراسات العميا  ءعمى ما جاأوصى المجمس بالموافقة 
 

أوؿ(  )عاـتسجيؿ  ايقاؼد/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -05
اليندسية بقسـ ىندسة دكتور الفمسفة في العمـو لدرجة  ةالمسجم -أمنية وحيد عبد المؤمف الطويؿ /  لمطالبة

حيث أوصت لجنة الدراسات العميا  لرعاية طفميا، ـ وذلؾ9108 ينايردورة  اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية
ـ في الفترة مف 9109/9191لمعاـ الجامعي  الطالبة المذكورة )عاـ أوؿ( تسجيؿإيقاؼ عمى  بالموافقة

 ـ وذلؾ نظرًا لرعاية طفميا .30/0/9190ـ حتى 0/9/9191

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .بتوصية لجنة الدراسات العميا  ءعمى ما جاأوصى المجمس بالموافقة 
 
)عاـ سادس(  قيد ايقاؼموافقة عمى د/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف ال1المذكرة المقدمة مف السيد أ -06

اإللكترونيات ىندسة تخصص اليندسية ماجستير العمـو لدرجة المقيد  –محمد نوح عطية نوح /  لمميندس
)بنظاـ الساعات ـ 9100 أكتوبردورة  اإللكترونيات واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة  واالتصاالت الكيربية

إيقاؼ قيد الميندس المذكور )عاـ عمى  صت لجنة الدراسات العميا بالموافقةحيث أو  لرعاية والدتو، وذلؾالمعتمدة( 
 ـ وذلؾ نظرًا لرعاية والدتو .9190ـ 9109/9191سادس( لمعاـ الجامعي 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .بتوصية لجنة الدراسات العميا  ءعمى ما جاأوصى المجمس بالموافقة 
 
الموافقة عمى تشكيؿ لجنة فحص  بشأفوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث د/ 1المذكرة المقدمة مف السيد أ -07

ومناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالميندسة / زينب زكريا محمود القارح المسجمة لدرجة ماجستير العموـ 
ر متعددة ـ في موضوع " أنظمة دمس صو 9100الصناعية والتحكـ دورة أكتوبر  تاليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيا

 -واقترح مجمس القسـ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمرسالة مف السادة:المستشعرات "  ، 
 ةػػػػػػػػػػػػالوظيف ـػػػػػػػػػػػػػاالس ـ

 أستاذ متفرغ بكمية اليندسة جامعة القاىرة )خارجي( / ياسميف عمي حسف فيميأ.د 0

 عف لجنة اإلشراؼ()الصناعية والتحكـ ندسة اإللكترونيات بقسـ ىمتفرغ أستاذ  عصاـ ابراىيـ المدبولي أ.د/  9

 أستاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكـ )داخمي( أ.د/ محمد أبو زيد البرواني 3

 أستاذ مساعد بقسـ ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكـ )عف لجنة اإلشراؼ( د./ غادة محمد البنبي 4
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(03) 

 ةالخاصة بالميندسرسالة الماجستير مناقشة لموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحص و العميا با حيث أوصت لجنة الدراسات
 ة.المذكور 

 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .بتوصية لجنة الدراسات العميا  ءعمى ما جاأوصى المجمس بالموافقة 
 
الموافقة عمى " تعديؿ في لجنة المذكرة المقدمة مف السيد أ. د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف  -08

 –استاذ بكمية اليندسة جامعة المنصورة  –السيد أ.د/ صالح صبري احمد عبية  برفع اسـ كاًل مف :اإلشراؼ " 
أستاذ مساعد بكمية اليندسة جامعة المنصورة وذلؾ نظرًا لظروؼ خاصة  –السيد د./ محمد فرحات عثماف حميد 
ضافة اسـ كاًل مف : ا لسيد أ.د/ طو السيد طو استاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت بسيادتيـ وا 

د./ عادؿ شاكر الفيشاوي أستاذ مساعد )استاذ متفرغ( بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية  –الكيربية 
المسجؿ لدرجة  – محمد خميؿ عبد المنعـ النجار/  بالطالبعمى رسالة الماجستير الخاصة مف لجنة اإلشراؼ 

وذلؾ لحاجة موضوع ـ 9104دورة أكتوبر  االتصاالت الكيربيةماجستير العمـو اليندسية بقسـ ىندسة اإللكترونيات 
 في موضوع : البحث إلى مجيوداتو 

 " التحميؿ العددي لمنبائط الفوتونية البالزمونية" 

" Numerical Analysis of Plasmonic – photonic Device " 
 جنة اإلشراؼ كالتالي :لتصبح ل

 .حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .بتوصية لجنة الدراسات العميا  ءعمى ما جاأوصى المجمس بالموافقة 
 

تعديؿ في لجنة  المذكرة المقدمة مف السيد أ. د / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف الموافقة عمى " -09
برضافة اسـ السيد أ.د/ فتحي السيد عبد السميع استاذ بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية اإلشراؼ " 

المسجؿ لدرجة  –شريؼ محمد عبد المقصود الخنيزي/  بالميندسعمى رسالة الماجستير الخاصة إلى لجنة اإلشراؼ 
وذلؾ نظرًا ـ 9104دورة أكتوبر  االتصاالت الكيربيةة اإللكترونيات العمـو اليندسية بقسـ ىندسفي ماجستير ال

 في موضوع : لحاجة موضوع البحث إلى مجيودات سيادتو 
 " تحسيف جودة الصور الرقمية في التطبيقات الطبية" 

" Quality Enhancement of Digital images in Medical Applications " 
 لتصبح لجنة اإلشراؼ كالتالي :

 الوظيفة االسـ ـ

 واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة اإللكترونيات أستاذ متفرغ  د/طو السيد طو1أ 0  0

 واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة اإللكترونيات أستاذ متفرغ  أ.د/ السيد محمود الربيعي 9

 واالتصاالت الكيربيةاإللكترونيات بقسـ ىندسة  (متفرغ) مساعد أستاذ د./عادؿ شاكؿ الفيشاوي 3



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/7/9191 الحادية عشرالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(04) 

 اضافة اسـ سيادتو إلى لجنة اإلشراؼ عمى الرسالة المقدمة بعالية .حيث أوصت لجنة الدراسات العميا بالموافقة 
 القــــــــرار

 ويرفع لمجامعة .بتوصية لجنة الدراسات العميا  ءعمى ما جاأوصى المجمس بالموافقة 
 

 -:: اللجبى ثبهٌبً 
والرياضػػػػيات اليندسػػػػية )الجمسػػػػة العاشػػػػرة( والمنعقػػػػدة يػػػػوـ األحػػػػد الموافػػػػؽ محضػػػػر اجتمػػػػاع مجمػػػػس قسػػػػـ الفيزيقػػػػا  .0

 ـ .04/6/9191

 القــــــــرار                                                                                                      

 عمما.أحيط المجمس 
 

 ـ .99/6/9191مسة التاسعة( والمنعقدة يوـ الثالثاء الموافؽ محضر اجتماع لجنة شئوف التعميـ والطالب )الج .9

 القــــــــرار                                                                                                      

 عمما.أحيط المجمس 
رة( والمنعقػػػػدة يػػػػوـ االربعػػػػاء الموافػػػػؽ محضػػػػر اجتمػػػػاع لجنػػػػة العالقػػػػات الثقافيػػػػة والبحػػػػوث العمميػػػػة )الجمسػػػػة العاشػػػػ .3

 ـ .93/6/9191

 القــــــــرار

 عمما.أحيط المجمس 
 

محضػػػر اجتمػػػاع مجمػػػس إدارة المجمػػػة العمميػػػة لكميػػػة اليندسػػػة اإللكترونيػػػة بمنػػػوؼ )مجمػػػة المنوفيػػػة لبحػػػوث اليندسػػػة  .4
 ـ .9/6/9191اإللكترونية( النصؼ سنوية االجتماع بجمسة الثالثاء الموافؽ 

 ـــــرارالقـــ

 عمما.أحيط المجمس 
 

يػػػػوـ االحػػػػد الموافػػػػؽ  محضػػػػر اجتمػػػػاع لجنػػػػة شػػػػئوف خدمػػػػة المجتمػػػػع وتنميػػػػة البيئػػػػة )الجمسػػػػة العاشػػػػرة( والمنعقػػػػدة .5
 .ـ90/6/9191

 القــــــــرار

 عمما.أحيط المجمس 
 

 . ـ90/6/9191محضر اجتماع لجنة الدراسات العميا )الجمسة التاسعة( والمنعقدة يوـ االحد الموافؽ  .6

 القــــــــرار

 عمما.أحيط المجمس 
 

 الوظيفة االسـ ـ

 واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة اإللكترونيات أستاذ متفرغ  د/ابراىيـ محمد الدكاني1أ 0  0

 واالتصاالت الكيربيةبقسـ ىندسة اإللكترونيات أستاذ متفرغ  أ.د/ السيد محمود الربيعي 9

 ت الكيربيةواالتصاالبقسـ ىندسة اإللكترونيات  أستاذ أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 3
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 ( ـ5/7/9191 الحادية عشرالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(05) 

محضػػر اجتمػػاع المجنػػة التنسػػيقية لمبػػرامس التػػي تعمػػؿ بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػد )الجمسػػة التاسػػعة( والمنعقػػدة يػػوـ االحػػد  .7
 ـ .98/6/9191الموافؽ 

 القــــــــرار

 عمما.أحيط المجمس 
 

ة )الجمسػة العاشػرة( والمنعقػدة يػوـ االحػد الموافػؽ محضر اجتماع مجمػس قسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت الكيربيػ .8
 ـ .04/6/9191

 القــــــــرار

 عمما.أحيط المجمس 
 

 ـ .93/6/9191)الجمسة التاسعة( والمنعقدة يوـ الثالثاء الموافؽ  المكتبةمحضر اجتماع لجنة  .9

 القــــــــرار

 عمما.أحيط المجمس 
 

 ـ .07/5/9191األحد الموافؽ والمنعقدة يوـ ( الثامنة)الجمسة  المكتبةمحضر اجتماع لجنة  .01

 القــــــــرار

 عمما.أحيط المجمس 
 ـ .04/6/9191)الجمسة العاشرة( والمنعقدة يوـ االحد الموافؽ  وعموـ الحاسباتمحضر اجتماع مجمس قسـ ىندسة  .00

 القــــــــرار

 عمما.أحيط المجمس 
)الجمسػػة العاشػػرة( والمنعقػػدة يػػوـ االحػػد الموافػػؽ  والػػتحكـالصػػناعية محضػػر اجتمػػاع مجمػػس قسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات  .09

 ـ .04/6/9191

 القــــــــرار

 عمما.أحيط المجمس 
 

 -: هب يسخجد هي أعوبل : حبسعبً 

 
د./ وليد فؤاد جابر الشافعي مدرس بقسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بشأف الموافقػة عمػى المذكرة المقدمة مف  -0

عممية شخصية لمدراسة ما بعػد الػدكتوراه فػي معمػؿ اليندسػة األمنيػة بجامعػة األميػر سػمطاف بالمممكػة العربيػة السفر لميمة 
، طيراف الخاصة بو لمسفر مػف مصػر إلػى السػعودية ـ حيث أف جامعة األمير سمطاف ستتحمؿ تذكرة ال0/8/9191بداية مف 

 ية بالموافقة بالتفويض عف القسـ .حيث أوصى مجمس قسـ ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيرب

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

مػػدرس بقسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ بشػػأف  -د. مجػػدي جمػػاؿ محمػػد الغتػػوري السػػيد المػػذكرة المقدمػػة مػػف -9
سػتاذ مسػاعد بكميػة العمػوـ الطبيػة التطبيقيػة بجامعػة كأ لمتعاقػدالموافقة عمى حصولو عمى اجازة بدوف مرتػب لمػدة عػاـ نظػرًا 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( ـ5/7/9191 الحادية عشرالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(06) 

بالمممكػػة العربيػػة السػػعودية ، حيػػث أوصػػى مجمػػس قسػػـ ىندسػػة اإللكترونيػػات الصػػناعية والػػتحكـ بالموافقػػة  –الممػػؾ سػػعود 
 بالتفويض عف القسـ.

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 

يد أ.د / وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بشأف الفاكس الوارد مف الخارج لمطالبة / أية عادؿ عبػد المذكرة المقدمة مف الس -3
الحميد مديف بالفرقة الرابعة التي تمتمس قبوؿ عذرىا عف دخوؿ امتحاف الفصؿ الدراسي الثاني ألف الطالبة في دولة المممكػة 

ـ بسػبب ظػروؼ حظػر 9109/9191فصػؿ الدراسػي الثػاني ليػذا العػاـ العربية السعودية وال تسػتطيع أف تحضػر امتحانػات ال
الطيػراف الػدولي بػػيف مصػر والسػػعودية وتمػتمس الموافقػػة عمػى قبػػوؿ عػذرىا عػػف دخػوؿ امتحانػػات ىػذا الفصػػؿ بسػبب ظػػروؼ 

 جائحة كورونا وحظر الطيراف الدولي .
 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 
أ.د /  مصطفى عبد المػولى جػاب اهلل نوفػؿ أسػتاذ متفػرغ بقسػـ ىندسػة اإللكترونيػات واالتصػاالت السيد ة المقدمة مف المذكر  -4

ىػػ( نظػرا لعمػؿ 0440/0449ـ ) 9191/9190الكيربية بشأف الموافقة عمى منحو اجازة مرافؽ زوجة خالؿ العاـ الجامعي 
لعزة القابضة بالمممكػة العربيػة السػعودية ، حيػث أوصػى مجمػس قسػـ زوجتو الميندسة / وفاء كامؿ محمد الجزار في شركة ا

 ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بالموافقة بالتفويض عف القسـ.

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 
سة اإللكترونيات واالتصػاالت الكيربيػة بشػأف ./ ىالة فريد عبد الدايـ مصطفى مدرس بقسـ ىندة ددالسيالمذكرة المقدمة مف  -5

ـ ، حيػث أوصػى مجمػس قسػـ ىندسػة اإللكترونيػات 0/8/9191الموافقة عمى منحيا اجازة رعاية طفؿ لمدة عػاـ ابتػداًء مػف 
 واالتصاالت الكيربية بالموافقة بالتفويض عف القسـ.

 القــــــــرار

 أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرفع لمجامعة .
 
ـ ) 9191ذكرة المقدمة مف السيدة أ.د/ وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحػوث بشػأف فػتح بػاب القيػد لػدورة أكتػوبر الم -6

 ـ(.05/9/9191ـ حتى 05/8/9191ـ وذلؾ في الفترة مف )9191/9190دكتوراه ( لمعاـ الجامعي  –ماجستير  –دبمـو 

 القــــــــرار

 ع لمجامعة .أوصى مجمس الكمية بالموافقة ويرف
 
 
 
 
 

 الْاحدة ظِراً.اًخِى االجخوبع حيث كبًج السبعت 
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 ( ـ5/7/9191 الحادية عشرالجمسة  ـ9109/9191ترونية بمنوؼ العاـ الجامعي مجمس كمية اليندسة اإللك) 

 

(07) 

 
 عويد الكليت   أهيي الوجلس                                       

 

 

   ٍأيوي السيد أحود السيد عويرد/  أ.         غبدة هحود عبد السخبر البٌبي/ .د


